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1. INLEIDING
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1. INLEIDING

OPGAVE

De ruïne van Teylingen getuigt van een rijk verleden, op een 
strategische plek in het oude graafschap Holland, waar ooit 
Jacoba van Beieren haar intrek heeft genomen. Eeuwenlang 
is de ruïne gekoesterd, als restant van de middeleeuwse 
burcht, als een markant en betekenisvol teken in het 
landschap. De onstuimige groei van Sassenheim in de 
afgelopen decennia heeft er echter toe geleid dat de 
aanwezigheid van de ruïne steeds minder beleefbaar 
is. Woningbouw en bedrijfsgebouwen rondom hebben 
het zicht op en vanuit de ruïne in grote mate ontnomen. 
De gemeente wil haar naamgever een nieuwe toekomst 
geven en de ruïne weer de plek geven die het verdient. 
Tegelijkertijd heeft de regio behoefte aan een economische 
boost, aan een trekker die de bollenstreek weer op de kaart 
zet. Het project ‘de Tuinen van Teylingen’ verbindt deze 
twee opgaven in één ambitieus én realistisch plan. 

In dit rapport zal kort de karakteristiek van de locatie 
benoemd worden. Aan de hand daarvan is de 
landschappelijke en stedenbouwkundige visie voor het 
gebied opgesteld. Met een strategie wordt de invulling van 
het het gebied uitgerold in heldere stappen die leiden tot 
een betekenisvolle invulling van het landschap rondom 
de ruïne die niet allen van meerwaarde zullen zijn voor 
Sassenheim, maar ook voor de regio van toegevoegde 
waarde zijn. Tot slot wordt deze visie vertaald naar 
referentiebeelden.
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2. AMBITIE
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landschaps-DNA iconische trekker in touristisch netwerk

DE RUÏNE VAN 
TEYLINGEN
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De nieuwe eigenaar SMB (Stichting Monumenten Bezit), 
de gemeente Teylingen en een grote lokale ondernemer in 
de bloembollenhandel willen Teylingen weer een centrale 
plaats geven door de ruïne te verbinden met een nieuw 
te ontwikkelen iconische publiekstrekker. De grootse tuin 
die tussen 1647 en 1745 bij de ruïne was aangelegd biedt 
daarvoor inspiratie. De ambitie is een permanente expo 
van Nederlandse sierteelt en tuinkunst van hoog niveau 
te realiseren, dat jaarrond bezoekers naar de bollenstreek 
trekt. Het motto dat daarbij wordt gehanteerd is ‘haute 
couture’: uniek, indrukwekkend én verfijnd, met hoge 

2. AMBITIE

Historisch 17e eeuws parkontwerp geprojecteerd op het plangebied Huidige situatie toont een vervaagde samenhang met haar omgeving

kwaliteit van ontwerp én materiaal. Daarbij wordt een 
wederzijds profijt nagestreefd van de ruïne en de expo. De 
expo ontleent identiteit en prestige aan de ruïne en de ruïne 
krijgt een entourage waardoor hij weer beleefbaar wordt. 
Met respect en aandacht voor de historische betekenis en 
verbinding met de lokale gemeenschap. Het ontwerp moet 
leiden tot een ruimtelijk, functioneel en wat exploitatie 
betreft samenhangend geheel. Voor de realisatie wordt de 
benodigde grond verworven in de nabijheid van de ruïne. 

DE AMBITIE
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STATIGE ICONEN LANDELIJKE SETTING KNELLENDE STEDELIJKE ONTWIKKELING
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2. AMBITIE

Door de eeuwen heen is de sfeer rondom de ruiïne sterk 
veranderd. Tot de 19e eeuw overheerste de geometrische 
parkaanleg, begeleid door kaarsrechte lanen en waterwegen 
gebaseerd op al aanwezig ontginningsstructuren. Vanaf 1850 
doet de bollencultuur zijn intrede, waardoor veel zanderijen 
omgevormd worden tot bollenvelden. Vandaag de dag 
resteren uit deze periode weliswaar diverse bollenschuren 
en kwekershuizen als streekeigen iconen, maar wordt het 

VERGANE GLORIE VAN STREEKEIGEN ICONEN

beeld verstoord en is de omgeving vertroebeld door de 
recente verstedelijking waardoor de connectie met de 
oorspronkelijke inbedding in het landschap is verdwenen. 
Oude ontginningsassen zijn niet langer leidend, zichten zijn 
verdwenen en verstedelijking slokt de omgeving rond de 
ruïne op. De samenhang die de ruïne vormde tussen het 
landschap en de kern van Sassenheim is vervaagd.

Streekeigen bebouwing met een passende korrelgrootte Storende bebouwing; verdichting rondom de ruïne en grootschalige korrelgrootte in het 
landschap die zichtvelden blokkeren
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schaalvergelijking
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2. AMBITIE

Voor een goede afweging voor het gewenste programma 
als expo-terrein zijn enkele bekende (inter)nationale tuinen-
expo's in grootte en aanbod vergeleken. 
Het beschikbare terrein voor de tuinen-expo voor Teylingen 
ligt aan de westzijde van de Teijlingerlaan. De voormalige 
oostelijke parkaanleg is door de stedenbouwkundige 
uitbreidingen niet meer realiseerbaar. 
De grootte van het beschikbare terrein kan zich goed meten 
met de internationale tuinen-expo's, zoals de Keukenhof in 
Lisse (NL), Festival International des Jardin in Chaumont (Fr.) 
en de Chelsea Flower Show (GB). Deze terreinen kennen een 

jaarlijks wisselende tuininrichting. De kleinere tuin-expo's  
zoals de Tuinen van Appeltern of de Tuinen van Mien Ruys 
in Dedemsvaart, Makeblijde in Houten of de siertuinen in 
Zuid-Oost Beemster en Dwingeloo bevatten een vast scala 
van modeltuinen. 
Wil Teylingen zich onderscheiden met een tuinen-expo, dan 
moet zij een bijzonder of uniek programma presenteren. 
Kernwoorden daarin zijn; excellent, indrukwekkend en 
futuristisch. Met een ambitieniveau van 'haute couture'.

ONDERSCHEIDEND IN AANBOD

excelent indrukwekkend futoristisch

Keukenhof (NL)          Chaumont sur Loire (FR)              Tuinen van Appeltern (NL)          Chelsea (GB)
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3. VISIE
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PROGRAMMA

Villa Augustus  - Dordrecht De Kas - Amsterdam

REFERENTIES

aansluiten op regionaal recreatief netwerk
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3. VISIE
INZET HUIDIGE BVO ZOEKLOCATIES

TUINEN ALS DWAALHOF

ticketverkoop + voorzieningen 
horeca + panorama

entree en parkeren

uitkijkpunt + 
bezoekersfunctie

B

bezoekersfunctie +  
erfgoedlogies + horeca

CA
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Zicht op de ruïnetoren is essentieel - vanuit de omgeving 
en vanuit de toren naar de omgeving - en dient mogelijk 
te worden gemaakt door sloop van storende objecten. 
Aangezien dit ook een kostbare ingreep is, zal hier gericht en 
gefaseerd worden gehandeld om de exploitatie realistisch te 
maken.  De top van de toren zelf wordt toegankelijk gemaakt, 
zodat van het uitzicht over het landschap en de Tuinen kan 
worden genoten.

- STRATEGISCH ZICHT

herstel van de zichtrelaties verankering van historische structuren

In de directe omgeving van de ruïne wordt ruimte gemaakt 
om de toren van een vrij zichtveld te voorzien vanwaaruit 
de ruïne kan worden bewonderd en ook weer zichtbaar 
wordt voor de voorbijganger. Dit vereist sloop van een deel 
van de bebouwing rondom de ruïne en het verwijderen van 
te dichte beplanting. De percelen met de bollenschuren 
Teijlingerlaan 69 (Stol) en 13 (Westerbeek) en Teijlingerlaan 
13a en Teijlingerlaan 15 (kaaspakhuis) zijn bepalend. Sloop 
is gewenst voor de storende bijgebouwen op deze percelen. 
Daarnaast biedt Teijlingerlaan 17 en 21 nu mogelijkheden 
vanwege hun huidige verkoopstatus.

Op enige afstand van de ruïne is sloop van de bedrijfshallen 
(Matze) nodig om de zichtbaarheid op en vanuit het 
landschap mogelijk te maken. 
Vervolgens stelt het belang van zicht ook eisen aan de 
inrichting van het te realiseren expo-gebied. Dit zal het 
zicht op en vanuit de toren niet mogen blokkeren. Ook zicht 
vanuit het expo-gebied op de toren is belangrijk, terwijl het 
expo-gebied een aantrekkelijke achtergrond moet bieden 
voor wandelaars rond de ruïne.   
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• Een voorziening-eiland met de bollenschuur 69 
(Westerbeek) vormt de verbindende schakel tussen het 
vrij toegankelijke gebied en het expo-terrein. Hier bevindt 
zich horeca die voor bezoekers van het gehele gebied 
toegankelijk is, de entreeloketten voor de tuinen-expo en 
eventuele andere recreatieve voorzieningen.
• Het expo-terrein is toegankelijk tegen betaling. Hier 
bevindt zich ook een (betaald) parkeerterrein. Het terrein is 
omsloten met brede watergangen in plaats van hekken en 
dichte beplanting, zodat doorzicht mogelijk is.

Naast de visuele relatie is aansluiting op de routenetwerken 
en groen- en waterstructuren van groot belang. 
Wandelpaden, fietspaden en vaarwegen worden verbonden 
en waar nodig uitgebreid. Om de Tuinen van Teylingen voor 
een (inter)nationaal publiek toegankelijk te maken wordt 
voorzien in een aansluiting op het Provinciale wegennet aan 
de westelijke zijde, waardoor de directe omgeving niet door 
de toename van autoverkeer wordt gehinderd. 

- VERBINDING VAN DORP MET LANDSCHAP

Iedereen moet de ruïne vrij kunnen beleven, zonder 
entree te hoeven betalen. Voor de exploitatie van de expo-
tuinen is afsluitbaarheid en entreegeld vereist. Om beide 
mogelijk te maken en wederzijds voordeel te behalen wordt 
een zonering ingevoerd met verschillende vormen van 
toegankelijkheid.
• De ruïne zelf met de toren is voor een klein bedrag 
toegankelijk. Uit oogpunt van veiligheid en beheer moet de 
toren afgesloten kunnen worden.
• De directe omgeving van de ruïne, waaronder de 
voorburcht, is vrij toegankelijk als wandelroute en parkje 
met uitzicht op de ruïne en de Tuinen.  

- ZONERING VAN TOEGANKELIJKHEID

regionale routes waarin het expo-terrein in opgenomen zal worden

3. VISIE

expo ingang met allure (Counts Studio)
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• routing
De Hollandse polderkarakteristiek vormt de inspiratie 
voor een nieuw vormgegeven layout. Analoog met de 
Hollandse sloten en vaarten wordt de routing vormgegeven 
als een raster en transformeert geleidelijk zoals de ets 
'Metamorphosis ' van Escher verbeeld. Dit informele 
raster van paden biedt de mogelijkheid voor zeer veel 
verschillende individuele wandelroutes langs de tuinen.

• samenhang
De Hollandse teeltcultuur komt tot uiting in de wisselende 
polderpatronen. Nieuwe poldervakken, refererend aan de 
bollenvelden, zorgen voor een eigen karakteristiek die als 
onderlegger samenhang in het expo-terrein brengt. 

Om het expo-terrein meer betekenis te geven dan slechts 'een 
verzameling modeltuinen', worden nieuwe verbindingen met 
de omgeving gezocht. De ruïne wordt gezien als verbindende 
schakel binnen een stedenbouwkundig, landschappelijk en 
recreatief netwerk dat in de aantrekkelijke regio aanwezig is.

De huidige landschappelijke structuren zijn leidend in de 
nieuwe visie voor het expo-terrein. Het formele parkontwerp 
dat al in de 17e eeuw geïntroduceerd is bij Teylingen zal 
inspiratie zijn voor het schetsontwerp voor het expo-terrein. 
Het maken van heldere gebaren en sprekende ruimtes door 
middel van water, paden en groen zijn het uitgangspunt. 

ONTWERPVISIE

IDENTITEIT ROUTING SAMENHANG

De bestaande en nieuwe bebouwing wordt naadloos ingebed 
in het attractiepark, met de Ruïne en de bollenschuren als 
middelpunten. Als uitgangspunt zijn drie principes voor de 
inrichting van het expo-terrein genomen;

• identiteit
Herstel van de historische hoofdstructuren rondom de 
ruïne zorgen voor een verankering van het expoterrein met 
het landschap en verbindt deze met het dorpskern van 
Sassenheim, waarbij de ruïne het centrale knooppunt vormt.

3. VISIE
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4. STRATEGIE
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Per deelgebied zijn de ingrepen toegelicht die worden 
voorgesteld om de gewenste situatie te bereiken. De 
gebieden die uitgewerkt worden zijn; de ruïnetoren, de 
directe omgeving rondom de ruïne, een voorzieningen- 
eiland en de expo-tuinen.

DE DEELGEBIEDEN

huidige toestand - zicht op de ruïne vanuit de Teylingerlaan                toekomstbeeld (visual) - vrij zicht op de ruïne met een aanplant van nieuwe laanbomen 



Debie & Verkuijl tuin park landschap 29

uitgangspunt plangebied: potenties huidige situatie

herbestemmen bollenschuur 

verbinding met dorpskern
zicht over Teylingerlaan

donjon voorzien van 
uitkijktoren

4. STRATEGIE

De ruïnetoren heeft door haar authentieke bouwvorm 
een hoge belevingswaarde die gekoesterd wordt. De ruïne 
wordt geconsolideerd zodat haar oorspronkelijke bouwvorm 
beleefbaar blijft. Het huidige tentoonstellingspaviljoen in 
de burcht wordt verwijderd zodat de rondlopende muren 
vanuit de binnenruimte goed zichtbaar zijn.

zonder de monumentale waarden van de ruïne te verstoren. 
Het oorspronkelijke monument blijft leesbaar, en de ingreep 
reversibel.
Openstelling van het ruïneterrein vindt gecontroleerd 
plaats via een draaihek. Na openingstijden kan eventueel 
aanvullend met een ophaalbrug de ruïne veilig gesteld 
worden.

1. DE RUÏNETOREN
De toegang tot de ruïne is tegen betaling. Hiervoor krijgt 
de bezoeker de meest unieke ervaring van Teylingen terug; 
een spectaculaire ervaring om de donjon  - van binnen en 
het uitzicht bovenop  - te beleven. HIervoor wordt een 
nieuwe uitkijktoren in de donjon gebouwd. Deze eigentijdse 
architectonische toevoeging zal met respect voor de 
historische bouwvorm een spannend contrast vormen 

herstel stedenbouwkundige verankering
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gewenst herstel landschappelijke zichtrelaties fase 1
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fase 2 fase 3

4. STRATEGIE
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De historische contouren van de voorburcht zijn sinds 1914 
aangetast. De waterlopen zijn in het verleden gefaseerd 
gedempt voor het toegenomen gebruik van de bollenteelt. 
Door herstel van het oorspronkelijk omgrachte perceel 
ontstaat er weer een voornaam voorterrein dat recht doet 
aan de locatie.
Om de ruïne in de toekomst voor verdere verdichting te 
behoeden wordt niet alleen de historische omgrachting 
hersteld, maar wordt de gracht aan de noordoostzijde zelfs 
sterk uitgebreid. Daarnaast wordt het tevens mogelijk om de 
Woensdagse wetering aan te sluiten op de trekvaartroute 
met een extra overstappunt bij de ruïne. 

2. DE DIRECTE OMGEVING VAN DE RUÏNE

De ruïne maakt met de bollenschuur en haar terrein aan 
de zuidzijde (Teijlingerlaan 69) via de Teylingerlaan een 
belangrijke connectie met het dorp. De unieke ligging aan 
de voet van de ruïne maakt het mogelijk de bollenschuur 
te voorzien met nieuwe functies, zoals kwaliteitshoreca of 
erfgoedlogies, waardoor een nieuwe koppeling met het 
dorp wordt gerealiseerd. Het heringerichte terrein rondom 
de bollenschuur zal een ruimtelijke eenheid vormen die 
een samenhang heeft met de voorburcht. Een vrij zicht 
van en naar de ruïne is hierin essentieel. Hiervoor dient 
de doorgeschoten beplanting op het terrein verwijderd te 
worden.

Met een nieuwe wandelroute vormt Teylingen een 
belangrijke schakel in Sassenheim. Hiermee wordt een 
rondwandeling mogelijk vanaf de dorpszijde en biedt de 
ontwikkeling van de ruïne ook voor de lokale bevolking 
nieuwe recreatiemogelijkheden.

De voorburcht wordt als vrij toegankelijk openbaar parkje 
ingericht met bankjes en een wandelpad. Een gemodelleerd 
gazon markeert op een subtiele wijze de historische 
contouren van de voormalige bebouwing. Het parkmeubilair 
krijgt een aantrekkelijke en herkenbare huisstijl, die het 

herstel historische context waarborgen vrij zichtveld burcht

uitbreiding omgrachting

aansluiten op 
trekvaartroute

contouren gracht en voorbucht herstellen
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bijzondere karkater van de Tuinen van Teylingen weergeeft. 
De inrichting van de voorburcht biedt ruimte aan het gebruik 
voor kleine evenementen.
Voor de fietsers en voetgangers worden twee overzichtelijke 
entrees aan de Teylingerlaan gecreëerd; één via het terrein 
van de bollenschuur aan de zuidzijde en één tussen de 
bollenschuur Westerbeek en het kaaspakhuis. Met de 
ruimtelijke inzet van Teylingerlaan 13, 13a (het terrein van de 
bollenschuur Westerbeek en de voormalige bedrijfswoning) 
en nr. 15 (het kaaspakhuis eigendom van SMB) voor het 
plangebied, kan het gewenste landschappelijke doorzicht zo 

optimaal mogelijk aan de noordoostzijde worden gemaakt. 
Daarnaast kunnen eventueel met de twee te koop staande 
kavels (nr. 17 en 21) nog enkele waardevolle doorzichten 
extra in het verdichte lint aan de oostzijde mogelijk worden 
gemaakt .
Het kaaspakhuis wordt vanwege haar ligging benut als 
facilitaire voorziening, bijvoorbeeld als fietsenstalling en ten 
behoeve van terreinbeheer.
De burcht aan de oostzijde volledig vrij van bebouwing te 
maken is niet realistisch. Met de sloop van enkele cruciale 
panden kan wel een enorme kwaliteitsverbetering worden 

heldere zonering - publiek gedeelte

4. STRATEGIE

bewerkstelligd. De sloop van nr. 13a  (bedrijfswoning) is 
essentieel voor het herstel van de voorbucht én de entree 
voor voetgangers en fietsers en biedt de grootste winst. 
Aanvullend kan een kwaliteitsverbetering nagestreefd 
worden door nr. 17 en eventueel nr. 21 (twee te koop 
staande woningen) te slopen. Bij een succesvolle exploitatie 
kan het expo-terrein in een latere fase uitgebreid worden 
aan de noordzijde door aankoop van Frank van Borselenlaan 
15. Hier kan aanvullend een tuinuitbreiding met tweede 
parking worden gerealiseerd.

introductie toegankelijk 
publiekspark met wandelroute

zone voor evenementen
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De bollenschuur Westerbeek is een markant bouwwerk dat 
met haar ligging aan de provinciale Teylingerlaan (N443) 
uitstekend als ontvangstpaviljoen een zichtfunctie vervult. Na 
renovatie kan de entree met ticketverkoop, horeca, museum 
panorama ed. hier een plek krijgen. Vanwege de huidige 
slechte staat van de bollenschuur is renovatie gecombineerd 
met een architectonische eigentijdse toevoeging voor de 
horeca de inzet om een aantrekkelijke blikvanger te creëren.
De entree van de bollenschuur 13 lag oorspronkelijk aan de 
zuidzijde. Aan deze zijde wordt dan ook de uitbouw voor de 

3. HET VOORZIENINGEN EILAND

horeca gelegd. De terrassen worden voor de bezonning aan 
de zuidwest zijde gesitueerd, waardoor optimaal van het 
zicht op de ruïne en de aanlegsteiger voor het opstappunt 
voor de trekvaartroute wordt geprofiteerd.

Op het circa twee hectare grootte eiland krijgen ingepaste 
recreatieve voorzieningen een plaats. Te denken valt aan een 
speeltuin, pluktuin, fruittuin e.d.. Vanuit het eiland wordt 
met pasjes en toegangspoortjes de toegang naar de expo-
tuinen gefaciliteerd.

eiland als intermediair
met terrassen +  aanlegsteiger

bollenschuur als entreegebouw 
+ horeca

voorzieningen eiland als intermediair
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4. STRATEGIE
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typologie streekkassen

semi-Westlandse kas       Victoriaanse kas              tunnelkas

Systeembouw kassen
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4. STRATEGIE
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Een belangrijke kwaliteit van het expo-terrein is de samenhang 
met het omliggende landschap. Het  historische patroon van 
kavels en sloten vormen de basis voor de terreininrichting. 
Om een vloeiende overgang naar het omliggende landschap 
te waarborgen worden de omkaderende sloten verbreed, 
waardoor er geen hekwerken of beplantingsranden nodig 
zijn. Een vrij zicht is essentieel voor haar landschappelijke 
inpassing. Met de sloop van de westelijk gelegen 
bedrijfsgebouwen Matze wordt ook de zichtrelatie met de 
Roodemoolenpolder hersteld. 

4. DE EXPO-TUINEN

Een goede zichtbaarheid van de parking is belangrijk voor 
een vlotte verkeersafwikkeling. Het parkeerterrein wordt 
op een logistiek makkelijk toegankelijke locatie ingepast en 
wordt met een inrit aan de Frank van Borselenlaan gelegd. 
Het kruispunt Frank van Borselenlaan-N443 zal aangepast 
worden om het verkeer in goede banen te begeleiden 
naar de afrit. De voorzieningen worden afgestemd op circa 
100.000 bezoekers/jaar die het jaarrond worden verwacht. 
Dit betekent dat gemiddeld 140-185 auto’s per dag te 
verwachten zijn. De parkeerplaats wordt ingericht voor 400 
auto’s en 25 bussen.

De heldere planstructuur maakt dat de ruïne met zijn directe 
omgeving en het expo-terrein een onderling samenhang en 
ensemble vormen. De tuinen-expo dient als schakel tussen 
het dorp en het landschap en zal een belangrijke recreatieve 
functie vervullen. Door de introductie van de historische 17e 
eeuwse parkassen, het zogenaamde assenkruis, maakt het 
park weer een connectie naar haar omgeving door de wijdse 
zichten in en door het park. De hoogspanningsmast vormt 
een hedendaagse parkas en kan als verticale tuin, geverfd, 
met lichtaccenten of begroeid met klimplanten, als bijzonder 
element opgenomen worden in het park.

attractietuin met entreeprijs heldere routing afstemmen op nieuwe functies

historische kavels en sloten als basis 100.000 bezoekers / jr.
               = 
140-180 auto’s / dag

geen hekken, maar vrij zicht over water
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De historische kavels en sloten vormen zoals eerder gezegd 
de basis voor deze bijzondere attractietuin. Dit 'uitvergrote' 
kavelpatroon vertegenwoordigt het Hollandse landschap in 
een notendop. 

Om de Hollandse teeltcultuur nadrukkelijk zichtbaar te 
maken worden met nieuwe poldervakken ‘spectaculaire 
landschappen’ gecreëerd. Deze bevinden zich niet alleen 
op het expo-terrein, maar schuiven ook het omliggende 
landschap in. 

– the ordinary extra ordinary –  
Met een massa-effect worden specifieke beplantings-
kenmerken, zoals herfstkleur, bloei, twijg- of bladkleur 
benadrukt. Te denken valt aan geaccentueerde elementen 
zoals blauwe regen-tunnels, seringenheuvels, forsythia-
velden of een gouden regenbos. 

Over dit XL-plantenlandschap wordt een patchwork van 
tuinen in verschillende thema’s gestrooid. Deze tuinen 
zijn gracieus en hebben finesse, zijn modieus en tijdloos. 
Specifieke elementen uit het Hollandse landschap worden 

als ontwerpthema uitvergroot, zoals een vestingwal, de 
kruising van sloten, het hoogteverschil van polderpeilen e.d.. 
Duurzaam en klimaat adaptief zijn daarin de sleutelwoorden.

Een padennetwerk maakt dolen over het expo-terrein 
mogelijk. Hierbij bepaalt een planten-app. een route naar 
thema, zoals de rozenroute of de geurende bladroute. Bij het 
infocentrum kan deze app met het ticket gekocht worden. 
Door de keuzevrijheid wordt de aandacht in de tuinen 
bij elk bezoek weer verlegd en zijn meerdere bezoeken 
aantrekkelijk.

krachtige structuurlijnen spectaculair landschap

4. STRATEGIE

hedendaagse parkas 
(hoogspanningskabels) 17e eeuwse parkassen

(assenkruis)
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Naast de dag-openstelling is het ook mogelijk om 
avondopenstellingen te organiseren met lichtshows of 
speciale belichtingseffecten. Door de feeërieke achtergrond 
van de ruïne is er een prachtig decor voor allerlei activiteiten 
denkbaar zoals een avondtheater, light projection of een 
lampjeswandeling.

patchwork van Dutch Design dwaalroute door tuinen van verwondering

beleving langs tuinen en 
landschappengracieus met finesse

modieus en tijdloos
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4. STRATEGIE
TOTAALVISIE
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FUNCTIES KERNGEBIED



Debie & Verkuijl tuin park landschap 43

horeca, zicht en uitzicht en waterpret geven het gebied een 
nieuwe dynamiek. Ook de groenstructuur toont een helder 
opgezet karakter en vormt aantrekkelijke open ruimtes die 
voor iedere bezoeker toegankelijk zijn. Deze publieke zone 
is een enorme meerwaarde voor de inwoners van Teylingen.

4. STRATEGIE

Wanneer op de kern rondom de ruïne wordt ingezoomd, is 
duidelijk te zien dat de locatie voorzien van diverse nieuwe 
functies die elkaar aanvullen en versterken. De krachtige 
waterstructuur verankert de ruïne in het landschap en 
haar omgeving. De architectonische toevoegingen, zoals de 
uitkijktoren, de horeca uitbouw en de nieuwe route over/
door het water zullen met hun vormgeving een spannende 
dialoog aangaan met de historische objecten. 

RUIMTELIJKE UITWERKING

In het ontwerp vormt het rondlopende hoofdpad een 
krachtig frame die het publieke gebied goed beleefbaar 
maakt. Daaromheen sluit een mooi netwerk van paden aan 
die het expo-terrein ontsluit. Met de toegevoegde functies 
vormt de historische bebouwing een samenhangend geheel. 
De nieuwe functies in de bollenschuren profiteren van de 
aanwezigheid van de ruïne, maar ook andersom profiteert de 
ruïne van de bezoekers van de bollenschuren. Erfgoedlogies, 
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5. IMPRESSIES
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5. IMPRESSIES
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5. IMPRESSIES



huidige situatie - het zicht op de ruïne en het landschap wordt geblokkeerd door bijgebouwen 
van de Teijlingerlaan 13 en 13a, de entree naar Sassenheim is rommelig en niet uitnodigend.



toekomstvisie - de bollenschuur 13 (Westerbeek) wordt herbestemd als ontvangspaviljoen voor het expo-terrein. Het voorzieningen-eiland 
vormt een intermedair tussen het publiekspark rond de ruïne en het expo-terrein. Het park maakt een connectie met de entree van Sassenheim 
en vormt een fraai doorzicht naar het landschap.

5. IMPRESSIES



huidige situatie - de ruïne verscholen achter doorgeschoten beplantingen is niet zichtbaar. toekomstvisie - de beplanting rondom de bollenschuur 69 wordt gerooid zodat 
zicht op en vanaf de ruïne mogelijk wordt vanaf de Teylingerlaan.



toekomstvisie - de Teylingerlaan wordt weer met laanbomen beplant. Door laanbomen aan de andere zijde van de sloot te 
planten is een vrij zicht op de ruïne gegarandeerd. Het straatprofel wordt heringericht zodat er een lommerijke route ont-
staat die de verbinding met de dorpskern voor langzaam verkeer aantrekkelijker maakt.

5. IMPRESSIES



i.s.m. Ben Kuipers 
landschapsarchitect


