Steek de Monicaburg over. Loop aan de
buitenkant van de Singel langs de
natuurvriendelijke oever verder.

Steek de Zandbrug over.
Volg de Nieuwekade

Begijnekade
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Hier wijk je een stukje af van de Singel. Volg de
Wittevrouwenkade naar het Wolvenplein en de
Wolvenstraat.
Loop kort de Plompetorengracht in naar punt 6.
Een stukje verder in de Wolvenstraat zie je de
Singel weer aan je rechterhand.

Van Asch Van Wijkkade
Steek de Wittevrouwenstraat over en
ga verder op de Wittevrouwenkade

Blijf op het pad langs het water.
Loop onder de brug door.

SCHOUWBURG
Loop binnen door Hoog
Catharijne heen. Onder je voeten
stroomt de Singel verder.

Ga de trap op naar
straatniveau. Steek bij Tivoli
Vredenburg de brug over.
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Hier kruis je de Lucasbrug. Steek de busbaan
over en loop voorlangs de Schouwburg. Volg
daarna verder het pad. Houd het water aan je
rechterhand.

DOMTOREN

UTRECHT CS

Hier begint het Zocherpark. Volg
het pad in het park en houd het
water aan je rechterhand.
Soms splitst het pad, maar als er
geen aanwijzingen gegeven
worden, kunnen beide paden
genomen worden.
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Hier kruis je de
Tolsteegbrug. Loop door
het poortje onder het
Louis Hartloopercomplex
verder

In 2020 bestaat het Zocherpark langs de Singel in Utrecht 150 jaar.
Het Zocherpark is een historische en ecologische hotspot. Loop deze
wandeling van 5,2 km om de bijzondere natuur van de Utrechtse
binnenstad te ontdekken.

Duur: 1 a 1,5 uur
Omdat het rondwandeling is, kunt u op elk punt beginnen.

Singelwandeling
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Specifieke locatie van punt 3

Vleermuisgrot

Oude bomen

Voor het rondje Singel compleet was,
werd het water ondergronds vervoerd
in een zogenaamde spuikoker. Onder
het Paardenveld ligt nog een deel van
deze koker. Er is toegang gemaakt in
de kademuur, zodat vleermuizen erin
kunnen. Dit is een perfecte plek voor
vleermuizen om te overwinteren. Als
je naar de kade aan de overkant kijkt,
zie je de ingang in de kademuur.

In het park staan meer dan 400
bomen ouder dan 100 jaar. Sommige
staan er al sinds de aanleg van het
park in 1830. De bordjes op de bomen
laten zien wanneer een boom is
geplant. Tussen Manenburg en
Lucasbolwerk staan veel van de oudste
en dikste bomen van Utrecht, zoals de
oudste Moerascipres, de dikste Iep en
de dikste plataan.

Rondje Singel

Muurplanten

Bij punt 2 ligt het nieuwe deel van de
Singel. Door de opening van de Singel
kunnen waterdieren nu ook weer een
rondje zwemmen. Ze krijgen meer
leefgebied erbij. Daarnaast staat de
Singel nu in verbinding met andere
wateren in Utrecht, zoals de Leidsche
Rijn. Voor vissen en andere dieren is
dit heel prettig omdat ze makkelijk
ergens anders heen kunnen gaan.

Dwars op de Singel ligt de
Plompetorengracht. Hier kan je de
zeldzame muurplanten van Utrecht
bewonderen. Aan de kade groeien o.a.
muurvarens, steenbreekvarens en
muurleeuwenbekjes. Deze planten
groeien goed op de kalkrijke mortel
van oude muren. Om de nieuwe
muren geschikt te maken, is hiervoor
ook deel kalkrijke mortel gebruikt.

Zocherbank

Maretak

Het Zocherpark is ontworpen door
Johan David Zocher jr.. Hij heeft het
park ontworpen in de Engelse
landschapsstijl. Met deze stijl wordt
een natuurlijk landschap nagebootst.
Dit komt ook terug in de poten van de
Zocherbank, deze lijken op
boomstammen. De banken in het park
zijn replica’s van Zochers originele
ontwerp.

Vlak voor het bastion Sterrenburg
groeit maretak in de bomen. Het ziet
eruit als een bolvormige struik. Dit is
een van de vier plekken in Utrecht
waar het groeit. In het Engels heet de
maretak Mistletoe. Misschien ken je
deze naam wel van de Kersttraditie,
waarbij je elkaar kust als je onder dit
plantje staat. Een leuke plek dus om
stil te staan met je partner of date.

