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Toekomst Ruïne van Teylingen

Commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur, 
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De vergaarde ideeën van betrokkenen uit Teylingen zijn gebruikt om modellen 

samen te stellen die de breedte van mogelijkheden voor de toekomst van de 

Ruïne laten zien. Deze modellen zijn geprojecteerd op de huidige situatie.

Bron:  Rapport Toekomst van de Ruïne van teylingen, maart 2015

2015: Dag van de Ruïne  / van ingrediënten naar modellen
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Raadsbesluit 25 juni 2015 – punt 2 
uitgangspunten voor gesprek met NMo

-> Ruïne is belangrijk als symbool van de gemeente. Inwoners en 
ondernemers voelen sterke verbondenheid. Betrokkenheid van inwoners en 
ondernemers bij planvorming en uitvoering is randvoorwaarde

-> De Ruïne in de huidige staat laten is geen optie. Minimaal moeten 
bereikbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid vergroot worden. Het 
terrein rondom de Ruïne moet openbaar toegankelijk zijn. Wandel- en 
fietsroutes in de regio leiden langs de ruïne

-> Monumentale waarde ringburcht moet behouden
Veel belang bij herstellen van zichtlijnen. Bij eventuele planvorming dit als 
toets voor – mogelijk kostendragende - bouwpercelen in de nabije omgeving.

-> De uiteindelijke keuze van een model zal mede afhankelijk zijn van 
fondsen en investeerders. De gemeente is bereid de Nmo actief te 
ondersteunen bij het zoeken naar fondsen en het faciliteren van gesprekken 
met andere overheden, onderwijsinstellingen en lokale 
ondernemers/investeerders.
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verkenning

-> scenario’s uit participatie

-> historisch perspectief (onderzoek)

-> passend bij de bollenstreek

-> haalbaarheid

-> overwegingen eigenaar Ruïne, 
Stichting Monumentenbezit
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Globale gebiedsvisie

Wat sfeerbeelden
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Proces

Oordeelsvorming

-> 2015: 
vier modellen Ruïne

-> 2016:
Historisch Onderzoek

-> 2017: 
van verkenning naar 
globale visie

-> najaar 2018: 
verzamelen reacties 

-> 2019: Afronden 
fase beeldvorming

-> Februari /
Maart 2019

oordeelsvorming
over te maken 
hoofdkeuzes

hoofdkeuzes te 
formuleren bij 
afsluiting 
beeldvorming

-> April / 
Mei 2019 

Beeldvorming Besluitvorming
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