
Utrechtse Singel wordt groene slinger 
 

De Initiatiefgroep Vergroening Singel (een 
groep actieve en betrokken bewoners) 
heeft op zo’n 10 locaties tussen de 
Tolsteegbrug en de Weerdbrug voorstellen 
uitgewerkt om de oevers van de singel 
(Stadsbuitengracht) te vergroenen.  
 
Goed voor de natuur onder en boven 
water, beter voor de waterkwaliteit en 
positief voor een aantrekkelijk stadsbeeld 
en gezond klimaat.  

 
De steile betonnen rand wordt minder prominent.  
 

Maatregelen 

 
  

Natuurvriendelijke oevers 
Langs de Maliesingel, waar de betonnen 
rand ontbreekt, is ruimte voor een 
natuurlijke oeverzone achter een rij palen. 
Met een gradiënt van nat naar droog.   

Drijvende eilanden met moerasplanten 
Langs de kant en bij enkele meerpalen komen 
drijvende eilanden. Ze gaan op en neer met 
het waterpeil, maar blijven op hun plek. De 
plantenwortels hangen los in het water. 

 
 

Wilgentenen bollen met drijfbladplanten 
Op luwe plekken bij bruggen en buiten de 
vaarlijn komen bollen onder water met 
drijfbladplanten en ondergedoken 
waterplanten. 



Deze maatregelen zijn voortgekomen uit de wensen van bewoners. Daarbij is rekening 
gehouden met de vele gebruiksfuncties, de belangen van de natuur, de ecologie 
rondom het water en de randvoorwaarden voor het waterbeheer, vaarwegbeheer en 
het cultuurhistorisch monumentale en aantrekkelijke Zocherpark.  

De Gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden steunen en 
financieren de maatregelen. 
 

Uitvoering: 
De werkzaamheden starten in mei 2016. Voorlopig gaat het om een pilot voor drie jaar.  
 

Beheer door vrijwilligers 
De Initiatiefgroep Vergroening Singel begeleidt vrijwilligers bij het beheer en klein 
onderhoud. Ook meehelpen? Dat kan, graag zelfs! Mail onderstaand contactadres. 
Samen maken we van de Utrechtse singel een mooie groene slinger. 
 

Nog gepland: 
 Waar mogelijk/gewenst komen dierentrapjes (Fauna uittreedplaatsen): de 

gemeente werkt aan een standaardontwerp 

 Ecologisch kunstproject bij het Centraal Museum: er ligt een mooi ontwerp dat nu 
verder wordt uitgewerkt 

 Natuurvriendelijke oever met vlonderpad bij het Wolvenplein: uitwerking hangt af 
van de nieuwe eigenaar/beheerder 

 

Contact: 
Voor informatie, meldingen of meedoen: Harmke van Dam (Initiatiefgroep Vergroening 
Singel), harmke.van.dam@xs4all.nl  

Kruidenrijke kanten 
Enkele locaties krijgen kruidenrijke taluds 
met aangepast maaibeheer, De planten 
kunnen dan over de rand gaan hangen. 
Ook ter camouflage van afvoerbuizen. De 
Stadsschouwburg krijgt een extra 
bloemrijke kant. 

  

Mosselkratten 
In de luwte bij enkele bruggen zijn op de 
bodem kratten geplaatst waarop mosselen 
zich kunnen vasthechten en waterplantjes 
ontwikkelen. Dit project is een initiatief van 
Ecologisch Adviesbureau Waardenburg. 
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