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Over de drie Appels
De Appels staan hier al een tijdje. 
De maker, kunstenaar Kees Franse, 
woonde in een van die grote huizen die je 
rechts ziet staan. Hij had iets met appels. 
Zo maakte hij er ook nog eentje voor 
Schiphol.

beest
achtige 
singel
tocht
van elektriciteitshuisje 
naar elektriciteitshuisje

De Heemraadssingel is best een lange singel, en dat 
midden in de stad. Je vindt er veel bomen, dieren en 
planten die overal vandaan komen. En verhalen over 
vroeger, uit de tijd van jouw opa en oma. 
Zes elektriciteitshuisjes langs de singel zijn 
omgetoverd in felgekleurde kijkdozen die allemaal 
hun eigen verhaal vertellen. 
Met deze kaart wandel je langs de huisjes en leer je 
de singel een klein beetje kennen. 
Veel plezier!

1 
Halsbandparkiet 
Deze tropische vogel is een echte 
plaagvogel. Hij houdt van fruit, maar 
begint na drie happen alweer aan een 
nieuw stuk. Zonde!  

3  
Kauw 
Pas op voor de kattenbak: kauwen 
lusten ook kattenbrokken! De kauw is 
een intelligente vogel, niet voor niets 
was ie vroeger een favoriet huisdier. 
Nu is het verboden om een kauw in 
huis te halen, dus laat ‘m maar in de 
bomen.  

4 
Nijlgans
De nijlgans speelt de baas over 
het vogelrijk. Continu probeert 
ie de meerkoeten en eenden te 
verjagen. Of andermans nest in 
te pikken om daar zelf te gaan 
broeden. Blijf maar uit zijn buurt!

3 
2 
Kokmeeuw
De witte kokmeeuw scheurt 
vuilniszakken open om aan eten 
te komen. Echt aardig zijn ze niet. 
Ze krijsen maar ‘kweeeerr’, ‘kwaa’ 
of ‘krieh’ en slaken schelle kreten 
wanneer ze boos zijn.  

6 
Duif
In een grote stad als Rotterdam 
zijn er honderden duiven, want er 
is genoeg voedsel. Ze zijn altijd 
op zoek naar brood, kruimels, 
stukjes friet… Te veel duiven 
geven overlast. Wat kunnen zij 
poepen zeg! 

5  
Meerkoet
Waar water is, zijn meerkoeten. Deze 
grappige zwart-witte vogels houden 
helemaal niet van vliegen, ze ‘rennen’ 
liever over het water heen en duiken 
om waterplanten te vinden.  

Start bij de Appels. 
Grote kans dat je een van deze 
vogels ziet  1, 2, 3, 4, 5, 
6. Sommige vogels komen van 
heel ver en zijn hier een beetje 
blijven plakken. Andere vogels zijn 
alleen op doorreis. Er is voedsel 
genoeg. Wormen, insecten, gras, 
water… O ja, de meeuw wil nog wel 
eens de vuilnisbakken leegsnaaien.  
Welke vogels zie jij? Zet snel een 
streepje in het vakje. 

We gaan verder. 
Eerst het bruggetje over en dan links 
aanhouden. 
Langs het water staan hele oude 
bomen zoals de Catalpa 7 en de 
treurwilg. 8

Je komt nu bij het eerste 
elektriciteitshuisje met een nieuw 
jasje aan. Coole kleuren he? Op de 
stickers vind je nóg meer over de 
dieren en planten van de singel. 

Op de hoek met de Middellandstraat 
sla je linksaf en nog een keer linksaf. 
Check: je loopt nu aan de overkant. 

Kijk eens naar al die mooie 
lindebomen op een rijtje 9 en zie 
je de twee huisjes en de plataan 
met het bankje eromheen? 

De Heemraadssingel kent wel 
VIJFTIG soorten bomen, struiken 
en planten. In allerlei vormen en 
kleuren. Overigens komen er ieder 
jaar wel weer nieuwe soorten bij. 
Of gaan er wat de pijp uit. Zo is de 
natuur. Eigenlijk kunnen we niet 
zonder groen. Bomen zuiveren de 
lucht. Door de bomen om ons heen 
voelen wij ons gezonder. En dieren 
vinden er schaduw en een plek om 
te rusten. 

Naast de iep, beuk, meidoorn, linde, 
plataan en eik kom je op dit lange 
stuk ook allemaal exotische bomen 
en struiken tegen. Goed om je heen 
kijken dus! Ken je ze? Je bent weer 
terug bij de drie Appels.
 

Psst! Ik ken jou! 
Je zit toch vlakbij de Heemraadssingel op school? Overdag 
kun JIJ me alleen niet zien. Dan hang ik, Vinny de Vleermuis, 
in de boom, met mijn kop naar beneden. Maar ’s avonds vlieg 
ik een rondje. En dus ken ik de singel heel goed. Er is hier VEEL 
MEER te zien dan je denkt.  Echt, te veel om op te noemen. 
Daarom hebben ze me gevraagd om je een rondleiding te 
geven. Dat vind ik natuurlijk superleuk! 
Loop je mee?

einde

Vlugge vraag voor onderweg
Hoeveel elektriciteitshuisjes staan 
er langs de singel? En hoeveel van 
die huisjes vertellen een verhaal?
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Plataan
Platanen groeien snel, worden 
enorm oud en kunnen goed tegen 
luchtvervuiling. Daarom past deze 
boom zo goed in de stad. Platanen 
zijn ook supersterk; je kunt er rustig 
een rioolbuis doorheen jassen. 

9  
Linde
Lang, heel lang geleden geloofden 
mensen dat de linde een heilige 
boom was. Fabeltje? Van het zachte 
hout kun je wél hele mooie dingen 
maken. En van de bloemen zet je thee 
die een beetje naar honing smaakt.

8 
Treurwilg
De treurwilg is een heuse singelboom, 
want hij laat als een douchegordijn zijn 
gele twijgen in het water hangen. Om 
een nieuwe wilg te maken hoef je alleen 
maar een tak in de grond te steken. 
Probeer ‘t maar.



7 
Catalpa
De Catalpa heeft zijn naam te danken 
aan de vorm van de bloemen. 
Trompetboom heet ie ook wel. 
De boom houdt van zon en niet van 
wind, want dan gaan z’n bladeren kapot. 
In de zomer herken je de Catalpa aan 
de witte bloemtrossen. Wanneer die zijn 
uitgebloeid, komen er merkwaardige 
peulen voor in de plaats. Handjes thuis, 
want de bladeren gaan stinken als je ze 
aanraakt.

  
De vleermuis
Vleermuizen botsen nooit ergens 
tegenaan. Dat komt omdat we 
een andere manier van kijken hebben 
dan jij. Wij zien namelijk met onze oren 
en leven ’s nachts. Dan is het stikdonker. 
Daarom zenden wij de hele tijd 
hoge, korte piepjes uit. Die tonen 
weerkaatsen op de voorwerpen in onze 
omgeving en komen als een echo weer 
bij ons terug. Zo weten we precies wat 
zich binnen een paar meter afstand 

bevindt, hoe groot het is, welke richting 
en zelfs de afstand. 
Is het een lekker smakelijke mug, dan 
zorg ik natuurlijk dat ik er heel snel 
bij ben! Hoe hoger de piepjes, hoe 
duidelijker het beeld en hoe sneller 
we kunnen reageren. Wij maken dus 
enorm veel herrie om goed te kunnen 
zien. De meeste volwassenen horen 
ons gepiep niet, maar jij misschien 
wel… 

We botsen nu bijna tegen de 
Mathenesserlaan aan. 
WAUW, zie je dat mooie hoekhuis 
rechts van je? Steek snel de 
laan over en volg me rechtdoor. 
Jammer dat je niet met me mee 
kunt vliegen ., 

 
 

 
 

Tijd voor wat geschiedenis. 
Jij weet natuurlijk niet beter, maar 
de Heemraadssingel was er niet 
altijd. Ooit was het een weiland, 
maar toen was jouw opa nog niet 
eens geboren. Het begon met een 
plan van meneer de Jongh. 
Honderd jaar geleden was hij 
een van de grote bazen van de 
gemeente. Hij vertelt graag zelf 
zijn verhaal. 

Ruim baan voor het laatste stuk. 
Steek voorzichtig de Nieuwe 
Binnenweg over. Het kleine huisje 
geeft je nog wat sappige feiten 
over nog meer bomen en planten. 
Op naar het grote huisje aan de 
overkant. Daar komt nog meer 
geschiedenis uit de ouwe doos. 
Je mag best wel even over het hek 
klimmen, anders mis je de helft 
van het verhaal. 

Hierna steek je weer over, maar 
blijf aan de waterkant.

Hou je van motoren? Die vallen je 
vast als eerste op bij het café op 
de hoek. Maar kijk voor de lol ook 
eens naar boven. Die gevel is echt 
AFSCHUWELIJK mooi. 
Ga dan rechtdoor richting 
Mathenesserlaan .

Je bent bijna bij het laatste huisje 
aangekomen. Uitgekeken? 
Tijd voor een hardloopwedstrijd. 
 

Wie ‘t eerst terug is bij de appels! 
Je hebt dan 200 meter gelopen, 
maar de hele singel is 2.68 
kilometer!
 

We zijn aan het eind van onze 
Singeltocht. 
Mega bedankt dat je met mij mee 
wilde lopen. En wie weet, zie ik je 
snel weer. Als je een heel hoog 
piepgeluid hoort, dan doe ik je de 
groeten vanuit mijn boom!

Spelletjes 
en raadsels 
Er bestaan heel veel spreekwoorden 
waar dieren of bomen in voorkomen. 
Je als een vis in het water voelen.  
De kat uit de boom kijken... 
Verzin je mee?                                 

Welke hoort in het rijtje niet thuis?
a. Paardekastanje
b. Beukennootjes
c. Meidoorn

Maak een woordketting
Spreek een thema af zoals alles wat je in het park vindt en begin 
met een woord b.v. eik de volgende bedenkt een woord met de 
eindletter van het eerste woord: de k als beginletter, zoals kauw 
de volgende moet dan een woord bedenken met beginletter w 
en ga zo maar door…

 
De oorlog
Ook over de oorlog valt van alles te vertellen. 
Op nummer 237 zat het hoofdkantoor van de NSB. Dat was pas foute boel. 
In 1940 vielen in deze buurt een paar verdwaalde bommen. Zeker vier 
huizen stortten totaal in. En in de hongerwinter hakten bewoners uit nood 
de leuningen van de bruggen, bij gebrek aan brandhout. Ze hadden zo’n 
honger dat ze zelfs de vissen en waterhoenen uit de singel opaten.

Dracula
Vleermuizen komen vaak voor in 
griezelverhalen zoals over de vampier Dracula. 
Deze lijkbleke man leeft van het bloed van jonge 
vrouwen. Hij draagt een lange zwarte mantel, slaapt in 
een lijkkist en kan niet tegen daglicht. Je kunt hem alleen 
verjagen met een houten kruis of knoflook. 
Brrr…
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Meneer de Jongh vertelt

Al jaren liep ik met mijn plan rond. 
Er moest in dit deel van de stad een

singel komen, met mooie huizen. In mijn schrift 
had ik het al helemaal uitgetekend. 

Ik zag water voor me, met tuinen en grote bomen. 
Rozenstruiken en grasvelden om te picknicken. 

Een beetje zoals in Engeland, 
lekker romantisch. 

Ik kon er maar niet van slapen. 
Nachten lang dacht ik over mijn plan na. 

Het duurde alles bij elkaar wel tien jaar voordat 
de singel er kwam. 

In 1900 begon de aanleg van het 
eerste stuk. Kon ik eindelijk 

weer goed slapen!




