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SAMENVATTING
TUINHISTORISCH ONDERZOEK

Sinds de dertiende eeuw drukt Slot Teylingen haar stempel 
op het kustlandschap tussen Leiden en Haarlem. Een 
landschap bestaande uit de hoger gelegen zandgronden 
van de strandwallen en de lager gelegen strandvlaktes dat 
een grote verzameling middeleeuwse kastelen bevatte. 
De ruïne van Teylingen ligt als knooppunt op de verbinding 
van de twee Heerewegen tussen Leiden en Haarlem.
Vanaf de zestiende eeuw leidde de aanleg van 
buitenplaatsen en landgoederen tot de ontwikkeling 
van de Leidse lustwarande. Teylingen was exemplarisch 
als jachtverblijf voor de bestuurlijke hofkring van de 
stadhouder.
Over de bouw- en bewoningsgeschiedenis is reeds veel 
bekend. Dat de ruïne voorheen omgeven was door 
een indrukwekkende geometrische parkaanleg met 
lanen, grachten, boomgaarden en bos is langzaam in 
de vergetelheid geraakt. De omliggende bollenvelden 
hebben de potentie om als uitzichtspunt vanaf de 
ruïnemuren dé trekpleister van Sassenheim te worden. 
De herbestemming van de Ruïne van Teylingen als 
historische trekpleister, en enkele stedenbouwkundige 
ontwikkelingen in de directe omgeving, vragen om 
een verantwoorde ruimtelijke afstemming tussen het 
ruïneterrein en de omgeving. Met dit historisch onderzoek 
wordt inzicht gegeven in de landschappelijke inbedding 
en de ontwikkelingsgeschiedenis van de voormalige 
slottuinen. 

Historisch overzicht
Willem van Teylingen (1198-1244) is de oudst bekende 
naam verbonden aan het leengoed Teylingen. In eerste 
instantie is er sprake van een torenachtige gebouw op 
een eiland en een voorburcht. In de dertiende eeuw is de 
stenen ringmuur opgericht en is de toren vervangen door 
een grotere donjon. 

Na het uitsterven van het geslacht Van Teylingen vervalt 
het leengoed aan de Graaf van Holland en vanaf 1328 is 
het beheer verbonden aan de houtvesterij. Na 1477 werd 
Teylingen het ambtscentrum van de houtvesterij, met de 
stadhouder als opperhoutvester.
Een kaart uit 1596 maakt duidelijk dat de hoofdstructuren 
dan al vast liggen: de Scheysloot en de Teylingerlaan die 
als zichtassen in een ‘assenkruis’ zijn vormgegeven. Deze 
hoofdstructuren zijn nog steeds aanwezig en herkenbaar. 
Opmerkelijk is de verbintenis met de kerktoren van 
Sassenheim die met de knik in de Teylingerlaan ter plaatse 
van het slot benadrukt wordt.

In de eerste jaren van de Nederlandse Opstand 
(Tachtigjarige oorlog) wordt het slot verwoest en worden 
de bossen gekapt. Eind zestiende eeuw wordt het 
verwoeste Teylingen en haar omliggende tuinen hersteld. 
Uit archiefstukken blijkt dat de grachten zijn opgeschoond, 
oude sloten gedempt, de wallen geslecht, boomgaarden 
aangelegd, en opgaand hout aangeplant. In 1614 wordt 
op het voorburchtterrein een nieuw bakstenen woonhuis 
in de Hollandse renaissancestijl gebouwd. 
De basisstructuren van de latere parkaanleg komen 
rond 1650 tot stand: er vinden verschillende 
terreinuitbreidingen plaats, er worden nieuwe lanen 
aangelegd en bestaande lanen worden verbreed, 
elstakkers aangeplant en een brede watergang gegraven. 
Het noodlot slaat toe in 1677. De slottoren brandt uit en 
sindsdien blijft het slot als ruïne staan. 

In het tweede kwart van de achttiende eeuw komt een 
grootse geometrische parkaanleg tot stand die tot in het 
kleinste detail is weergegeven op de bekende Kaarte van 
het Jacht Huijs Teijlingen van geadmitteerd landmeter 

G. van der Linden uit 1801. Het terrein bevat een 
haakse gracht, grasvelden, moestuinen en bomen op de 
sloteilanden. De bosvakken met hakhout zijn doorsneden 
met lanen die samenkomen rondom een plein. Aan vrijwel 
alle zijden is sprake van beslotenheid (t.o.v. de omgeving), 
daarmee is sprake van een ‘ouderwetse’ aanleg neigend 
naar de Hollands classicistisch tuinstijl. Enige Franse 
grandeur is aangebracht door de uitsparing van zichtlijnen 
in het hakhout, zodat er samenhang met de omgeving 
is: één vanuit het hoofdhuis in zuidwestelijke richting en 
één in het verlengde van de Teylingerlaan met doorzicht 
op de ruïne. Op dezelfde hoogte ligt een drietal gebogen 
watergangen, als restanten van de wallen die ooit om het 
slot lagen. 

De Bataafse Republiek betekent de opheffing van de 
houtvesterij. Uit advertenties blijkt dat huurders voor het 
slot niet worden gevonden en er worden gerooide bomen, 
hakhout en partijen puin van de afgebroken gebouwen 
aangeboden. In de eerste helft van de negentiende eeuw 
wordt Teylingen onderdeel van buitenplaats Berg en Daal. 
De ruïne zelf wordt een ‘decorstuk’ in de parkaanleg, 
één met veel aantrekkingskracht voor de wandelaars en 
bezoekers. In 1857 wordt Teylingen weer afgesplitst van 
Berg en Daal. De ruïne wordt in 1889 geschonken aan 
het Rijk. Het overgrote deel van de gronden rondom de 
ruïne blijft nog steeds bos, totdat vanaf 1904 de gronden, 
zelfs tot aan de voet van de ruïne omgezet worden tot 
‘bollenlanden’. 

In 1919 wordt de Teylingerlaan overgenomen door de 
gemeenten Sassenheim en Voorhout en de tol wordt 
opgeheven. Snel daarna volgt de kap van 270 laanbomen. 
Alle bollenlanden worden verkocht als smalle percelen, 
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waarmee de versnippering van het bezit in gang is gezet. 
Vanaf de jaren ’20 worden er woningen en bollenschuren 
in de nabijheid van de ruïne gebouwd. Het zicht op de 
ruïne wordt haast onmogelijk en de sporen van de 
indrukwekkende parkaanleg zijn nagenoeg uitgewist. 

Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw 
verdicht de bebouwing langs de Teylingerlaan. In de 
directe nabijheid van de ruïne is nog een deel van de 
voormalige slotgracht om de voorburcht dichtgegooid en 
vervolgens opnieuw uitgegraven. De ruïne staat weer op 
een eiland en heeft een eigen ontsluiting aan de oostzijde 
via de Teylingerlaan. In 2016 is de ruïne van Teylingen 
door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan Stichting 
Monumenten Bezit.  

Waardestelling tuin
Middels een waardestelling zijn de tuinhistorische en 
stedenbouwkundige onderdelen van Teylingen in beeld 
gebracht. 

Teylingen is van hoge cultuurhistorische waarde omdat; 
1) het onderdeel uitmaakt van de kenmerkende Leidse 
Lustwarande, het kustlandschap  tussen Leiden en 
Haarlem; 2) het strandwallenlandschap een kenmerkende 
vestingslocatie was voor kastelen van de Leidse en Haagse 
elite en regenten; 3) het omgrachte slot als oudste element 
nog deels aanwezig is; 4) het ensemble dat het omgrachte 
jachtslot met haar omliggend landschap vormt; 5) de 
relatie tussen het jachtslot met de Teylingerlaan en de 
Scheysloot als een ‘geïdealiseerd’ assenkruis waarlangs 
de aanleg is opgespannen; 6) de subtiel verweven 
zichtrelatie tussen de kerk van Sassenheim met slot 

Teylingen via de Teylingerlaan; 7) het levend houden van 
de herinnering van Teylingen als jachthuis van hogere 
politieke  bovenlaag in de stadhouderlijke kring tussen de 
16e en 19e eeuw.

Als positieve waarde worden; 1) het behoud van de 
oorspronkelijke percelering; 2) en de gedeeltelijke 
herkenbaarheid van de voormalige warande (een 
parkaanleg voor de jacht) in de deels nog  aanwezige 
percelering en slotenstructuur als kwaliteiten beschouwd.

Als Indifferente waarde op Teylingen zijn gewaardeerd; 
1) de verdwenen padenstructuur en bijbehorende 
zichtassen; 2) de verdwenen samenhang tussen de ruïne 
en de omgeving.

HISTORISCH-RUIMTELIJKE ANALYSE

Omgeving
De Ruïne van Teylingen ligt in een landschap waar 
verschillende landschapstypen aanwezig zijn: de 
strandvlaktes, strandwallen en zanderijen. De 
aanwezigheid van deze typen zorgt voor een afwisselend 
landschapsbeeld. De strandvlaktes zijn open stroken 
in een landschap met fijne verkaveling. De langgerekte 
strandvlaktes worden afgewisseld door strandwallen. 
Deze hebben een besloten karakter. Dit karakter wordt 
gevormd door de dorpen, buitenplaatsen en bebossing 
op de strandwallen. De zanderijen zijn afgegraven wallen 
en kenmerken zich door openheid en bollenvelden, 
verkaveld in grote blokken.

De eerste stedelijke ontwikkeling van Sassenheim heeft 



Debie & Verkuijl tuin park landschap 9

SAMENVATTING

in de lengterichting van de strandwal plaatsgevonden, 
aan de Heereweg die over de wal loopt. Ook worden 
buitenplaatsen gesticht aan deze belangrijke as. Deze 
ontwikkeling is gestaag, en begint in de 18e eeuw. 
Latere bebouwing, in de 19e eeuw, heeft zich aan wegen 
en wetering dwars op de Heereweg ontwikkeld. Deze 
stroomversnelling in bebouwing kwam voort uit de 
florerende bollenteelt. Na de tweede wereldoorlog vindt 
een volgende groeispurt plaats, die tot vandaag de dag 
doorloopt. De ruimtes tussen de oude Heereweg (de 
huidige Hoofdstraat) en de dwarsassen worden opgevuld.
Een ander kenmerkend fenomeen in deze regio zijn de 
bollenschuren. De bollenschuren zijn ontstaan vanaf 
±1850 en hebben zich door de jaren heen ontwikkeld. Door 
deze ontwikkeling zijn er 6 typologieën te onderscheiden 
die in de omgeving van Sassenheim terug te vinden zijn, 
zowel in de stedelijke structuur als in het buitengebied.

Ruïne van Teylingen
Waar de Ruïne vroeger meerdere connecties met de 
omgeving had, zoals kerken en andere buitens, is daar 
vandaag de dag weinig meer van over. Ook op lagere schaal 
is de connectie met het dorp Sassenheim verdwenen. 
Door allerlei (stedelijke) ontwikkelingen is het zicht vanuit 
de omgeving op de ruïne nagenoeg verdwenen.
De Teylingerlaan, de belangrijkste verbindings- en zichtas 
tussen de ruïne en het dorp, is in de 19e eeuw (volgens het 
hierboven beschreven principe) aan één zijde bebouwd 
met villa’s van welvarende bollenkwekers. De fijnmazige 
verkaveling uit deze tijd is nog altijd te herkennen. Ook 
de rooilijn van deze woningen is sterk eenduidig en nog 
steeds aanwezig. De overzijde is pas na 1980 bebouwd. 
Hier is eveneens een duidelijke rooilijn aanwezig 

waarmee het zicht op de ruïne gewaarborgd blijvt. 
Echter, ondanks de afstand van de huizen ten opzichte 
van de weg, wordt door andere inrichtingselementen het 
zicht op de ruïne geblokkeerd. Rondom de ruïne zelf is 
minder gestructureerde bebouwing ontwikkeld na 1900. 
Hierdoor oogt de omgeving rommelig en is het zicht op de 
ruïne grotendeels verdwenen.

Stedenbouwkundige waardering
De Algemene Cultuurhistorische waarde van de 
Teylingerlaan is hoog gewaardeerd. Enerzijds omdat 
deze nog steeds de connectie vormt tussen de ruïne en 
de Hoofdweg, en daarmee onderdeel is van de reeks 
kastelen en buitenplaatsen die langs de Heerewegen 
zijn opgespannen. Anderzijds omdat de landschappelijke 
structuren nog steeds bepalend én herkenbaar zijn 
in de huidige verkavelingspatronen én als belangrijke 
structuren voor de begrenzing van stedenbouwkundige 
uitbreidingen gelden. De percelen ten zuiden van de ruïne 
aan weerszijden van de Teylingerlaan zijn niet als ‘hoog’ 
gewaardeerd vanwege het ernstig verstoorde zicht op 
de ruïne. Tevens is met de stedenbouwkundige invulling 
ten oosten van de ruïne nadrukkelijk afgeweken van 
het begrenzingsprincipe dat in Sassenheim herkenbaar 
is. Deze noordoostelijk gelegen percelen zijn dan ook 
indifferent gewaardeerd, vanwege de afwijkende ritmiek, 
korrelgrootte en fragmentatie. 
De Ensemblewaarde van de Teylingerlaan is hoog 
gewaardeerd. Enerzijds zijn de kwekersvilla’s aan de 
zuidwestzijde kenmerkend voor de Sassenheimse 
bouwtraditie, en anderzijds heeft de bollenschuur-
collectie een samenhang met de regionale ontwikkeling. De 
latere toevoegingen van woningbouw aan de noordoost-
zijde zijn indifferent door hun onsamenhangende 

bouwtypologie.
De Architectuurhistorische waarde is hoog en komt tot 
uiting in de kenmerkende overgangsarchitectuur met art 
nouveaustijl van de kwekersvilla’s en de kenmerkende 
zakelijke architectuurstijl van de bollenschuren uit het 
begin van de twintiger jaren. De latere toevoegingen zijn 
indifferent omdat zij geen onderlinge samenhang hebben. 
Enkele bollenschuren die niet vermeld zijn in de regionale 
bollenschuur collectie zijn wel hoog gewaardeerd.
De Gebruikshistorische waarde is hoog vanwege de 
directe samenhang tussen bouwtypologie, locatie en 
situering nabij de bollenvelden en hun gebruik voor de 
kwekers in dit zanderij landschap.

Potenties
De omgeving van de ruïne biedt meerdere kansen om 
het landschap met een uitgebreid recreatief netwerk te 
verbinden. Het buitenplaatsen- en bollenlandschap vormt 
hiervoor een aanleiding en ook de sterke waterstructuur 
geeft aanknopingspunten voor een sterke connectie met 
de omliggende landschapsstructuren.
In de directe omgeving van de ruïne is het vooral 
belangrijk om zichten van en naar de ruine vrij te houden  
en eventueel uit te breiden. Met name het zicht en de 
connectie met Sassenheim is belangrijk. Een waardige 
entree naar de ruïne vanuit het dorp zou een positieve 
invloed kunnen hebben op wederzijdse verbinding. 
De karakteristieke Sassenheimse stedenbouwkundige 
ontwikkeling biedt tevens een kans voor het opwaarderen 
van de Teylingerlaan. Er kan gestreefd worden naar meer 
stedelijke samenhang, met name om de ruïne. De ruïne 
zelf moet al baken in het landschap herkenbaar zijn. Ook 
de bollenschuren verdienen aandacht binnen het geheel.



tot 1283 Leengoed van de Graaf van Holland, tot 1283 in leen bij geslacht Van Teylingen. 
Daarna werd Teylingen niet meer als een erfleen uitgegeven, maar steeds aan een 
bezitter voor het leven. 

vanaf 1328 Als goed in beheer van opeenvolgende houtvesters van de Graaf van Holland. Deze 
hadden veelal eigen bezittingen en huizen en bewoonden slot Teylingen meestal niet. 

1428-1437 Houtvesterinne Jacoba van Beieren (1401-1436). 
 Meermaals herstellingen aan het slot en gebouwen op de voorburcht. 
na 1477 Het houtvesterschap werd verbonden aan het stadhouderschap van Holland, met de 

stadhouder als opperhoutvester. Het feitelijke beheer werd opgedragen aan een 
luitenant-houtvester. Teylingen werd het ambtscentrum van de houtvesterij en het 
slot de ambtswoning. 

1568-1648 De Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog). De houtvesterij kwam onder de 
Staten van Holland. 

1572 Verwoesting/zware beschadiging van slot Teylingen en kap van de bossen gedurende 
beleg van Haarlem. 

1593 Opmetingen van onder andere: 
- ‘boomgaerden’ 
- ‘elstsingels’ 
- tweetal ‘waranden’ (jachtterrein). 

1594-1610 Luitenant-houtvester was Johan van Wassenaar-Duivenvoorde Heer van Warmond 
(1547-1610); hij en zijn nazaten waren door een contract verzekerd van vijftien jaar 
vruchtgebruik. 

vanaf 1597 Herstel van omliggende tuinen: 
- opschonen van grachten 
- aanleg van boomgaarden, met onder andere ‘Kerssen eñ Pruyme-bomen’ 
- aanplant van ‘dorn’ voor heggen om de boomgaarden 
- aanplant van opgaand hout als ‘Abeelen, Ypen, Linden, Eycken’ 
- het opmetselen van een muur ‘omme den grooten Boomgaert vant 

Nederhof af te sluyten’. 
Ook kwam de vaart aan de oostzijde van de Teylingerlaan tot stand, van ter hoogte 
het slot tot de Heereweg in Sassenheim. 

1596 Kaart 'des Graeffelickheijts huijse genomt Teylingen met sijne grachten, cingelen 
ende landen dear aen ende omme gelegen' met onder andere: 

- verwoeste slot met zijn slotgracht en voorburcht met de toegangspoort 
- drie van de vier zijden met tot drie watergangen met windsingels omsloten 
- grote delen van Westlaen (Teylingerlaan) kennen laanbeplanting 
- ook ’t Hoy Laentge (Frank van Borselenweg) en de Oostlaen staan 

ingetekend 
- op het terrein van de voorburcht staan veel bomen ingetekend, maar of er 

sprake is geweest van een siertuin komt niet naar voren; meer 
waarschijnlijk is een boomgaard. 

1609-1621 Twaalfjarig Bestand (vredesperiode in Nederlandse Opstand). 
1610-1623 Luitenant-houtvester was Reinier van Oldebarnevelt (ca. 1588-1623), zoon van Johan 

van Oldenbarnevelt (1547-1619). Reinier woonde op Teylingen. 
1614 Herstel van de slottoren (donjon kreeg nieuw dak) en bouw van een nieuwe 

houtvesterswoning op het voorburchtterrein. 
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Ruïne van Teylingen ingesloten door ‘bollenlanden’ (Stichting Oud Sassenheim)



1805 Verkoop aan Agatha Wilhelmina Twent (1768-1838), gehuwd met Otto Anne graaf 
van Bylandt (1766-1857). Zij bezat al de buitenplaats Berg en Daal aan en op het 
westelijk gelegen Keukenduin. 

voor 1840 Delen bestaan uit jong plantsoen, elzen- en essenhakhout. Verder is sprake van 
eiken en beuken, en populieren die gekapt zullen worden (‘wijkers’). 

1857 Verkoop aan gebroeders Jhr. Hilvaart Theodorus van Teylingen (1780-1865), Heer van 
Hilvarenbeek en Jhr Mr Diederik Gregorius van Teylingen van Kamerik (1784-1872), 
Heer van Kamerik en de Houtdijken. Naast wei-, hooi- en bouwlanden, gronden met 
bossen met zware opgaande bomen en hakhout, en vijvers en water. 

1857 Direct volgde verkoop van opgaande bomen ‘circa 800 Esschen Boomen van diverse 
dikte; vele Iepen Boomen … en een aantal Kastanje Boomen’ en hakhout. 

1860-1870 Regelmatig verkoop van berken-, eiken-, essen- en elzenhakhout, maar ook 
‘wilgenboomen’ en ’Popeleboomen’. 

1873/75-1902 Jhr Mr Willem van Teylingen van Kamerik (1818-1892), getrouwd met Jkvr Dorothea 
Johanna Louise Melvill van Carnbée (1821-1902). 

1880 Twee bouwlandjes in het bos werden vergroot en omgezet tot ‘bollenland’. Mogelijk 
de aanzet tot commerciële bollenteelt op Teylingen. In deze periode werden aan de 
noordzijde van de Teylingerlaan meerdere bospercelen omgezet in bouwlanden. 

1889 Schenking van ‘Het slot Teylingen met het schiereilandje waarop hetzelve is 
gebouwd’ aan de Staat. 

1903 Verkoop aan de dan nog minderjarige Theodoor Willem Lodewijk baron van 
Heemstra (1883-1945). Zijn vader was Schelto baron van Heemstra (1842-1911). 
Naast allerlei ambtelijke functies bezat hij de bloembollenkwekerij Heemstra & Co en 
stimuleerde hij de bollenteelt in Sassenheim en omgeving. 

1904 De twee rechte grachtdelen (‘haak’) werden dichtgegooid en gehele terrein rondom 
de ruïne omgezet tot ‘bollenland’. Twee nieuwe rechte grachtdelen (nieuwe ‘haak’) 
werden gegraven. De bocht in de Mottigervaart, ten oosten van de ruïne, werd 
rechtgetrokken en de bocht zelf dichtgegooid. 

1908 Omzetting van de tuinen en het bos aan de noordzijde van de Teylingerlaan tot 
‘bollenland’. 

1919 Verkoop en opsplitsing van gronden en gebouwen van Teylingen. 
1920-1930 Steeds meer panden verrijzen aan de Teylingerlaan, in de nabijheid van de ruïne. 
1938 Aanleg van Carolus Clusiusweg als alternatief voor Teylingerlaan,  deel tussen ruïne 

en Sassenheim. 
circa 1970 Restant van de grachten wordt dichtgegooid. 
1975 Oprichting van de Stichting Slot Teylingen. 
1979 Aankoop van gronden om reconstructie van de burchtgracht mogelijk te maken. 
1984 Opnieuw uitgraven van de slotgrachten en bouw van een nieuwe toegangsbrug. 
1992 
 

Aankoop van additionele gronden en realisatie van eigen aansluiting op 
Teylingerlaan. 

2005/2006 Aankoop van additionele gronden. 
2013 Oprichting Stichting Beheer Kasteel Teylingen. 
2016 Overgang van Rijksvastgoedbedrijf naar Stichting Monumenten Bezit. 
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CHRONOLOGIE EN BELANGRIJKSTE BEWONERS
1625-1647 Bewindsperiode stadhouder Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1584-1647). 
1633-1660 Luitenant-houtvester was Johan Polyander van den Kerckhove (1594-1660), 

diplomaat, heer van Heenvliet en Sassenheim en ruwaard van Putten en een van de 
favorieten van stadhouder Frederik Hendrik. 

1647-1648 Opmetingen waaruit blijkt dat  
- slotterrein was uitgebreid 
- elstakkeren waren aangelegd 
- nieuwe lanen waren aangelegd en bestaande lanen verbreed. 

De kaart t'Hoogheymraedschap van Rhijnland uit 1647 laat de terreinuitbreiding zien; 
de lanen zijn niet op de kaart weergegeven. 

1647-1650 Bewindsperiode stadhouder Willem II van Oranje-Nassau (1626-1650). 
1648 Vrede van Munster (einde Nederlandse Opstand). 
1672-1702 Bewindsperiode Stadhouder Willem III van Oranje-Nassau (1650-1702). 
circa 1677 Brand in de slottoren, hierna geen opbouw meer en bleef het slot als ruïne staan. 
1727-1753 Adam Adriaan van der Duyn, heer van ’s Gravenmoer (1683-1753). 
1745 Er was sprake van een ‘Huis en Slot, met zyne Tuinen, Boomgaarden, Singels, 

Vyvers en Beplanting is omtrent 24 Morgen groot, en door den tegenwoordigen 
Luitenant Houtvester op nieuws in een goede en sierlyke orde aangelegd en 
beplant.’ 

1750 Aankoop van 230 roeden land, 'tot verdere uijtbreijdinge van de Plantagie, aan den 
Huijse Teylingen'. 

1768 Er was sprake van een ‘tot vermaak welaangelegde Wandelplaats doorsneden met 
verscheide breede wandellanen, waarvan eenigen in ’t midde een starrenbosch 
uitmaken’. 

1795-1801 Bataafse Republiek, na omwenteling door patriotten gesteund door inval door de 
Fransen. Opheffing van de houtvesterij met Teylingen als ‘centrum’. 

Mei 1795 Teylingen kwam te huur. 
1799-1800 Reparatie en onderhoud van de houtvesterswoning, andere gebouwen, hekken, 

bruggen enz. 
1801 Kaarte van het Jacht Huijs Teijlingen. De kaart vormt een weergave van het 

hoogtepunt van de parkaanleg rond de ruïne en houtvesterswoning van Teylingen. 
Lanenstelsel (assen en dwarsassen), hakhoutbossen, boomgaarden, moestuinen 
e.d. zijn in detail vastgelegd. 

1801 Huurders werden niet gevonden, de gebouwen kwamen te koop; ter afbraak, met 
uitzondering van de ruïne; koper was Johannes Schouten; afbraak volgde in 1802. 
Ook het noordwestelijk deel van Teylingen werd verkocht (Klein Teylingen); koper 
was Matthias Temminck van het westelijker gelegen Berg en Daal. 

1802 Advertentie met ‘eenige Duizend Lasten PUYN; als mede een groote party AFBRAAK, 
van HET HUIS TER TYLINGEN’. 

1803 Verkoop van de overige gronden; koper was Jacobus Bronkhuyzen van Lede en 
Oudeweerd. 

1803 Direct na de aankoop volgde verkoop van opgaande bomen, ‘circa 800 Ipen, Beuke, 
Eiken, Abeele en Linde’ en essen- en elzenhakhout. 
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1850 Topografische Militaire Kaart (Nationaal Archief Den Haag 00013000389)



1. INLEIDING
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LIGGING

Het terrein ligt ten noordwesten van Sassenheim aan 
de rand van de bebouwde kom, nabij de uitvalsweg 
Teylingerlaan. De ruïne zelf ligt op een eiland, de 
omringende gracht sluit aan op de Mottigervaart. Een 
aan de noordwest zijde liggende brug geeft toegang 
tot het eiland en de ruïne. Een eigen weg ten westen 
van Teylingerlaan 15 vormt de verbinding tussen de 
Teylingerlaan en het bij de ruïne behorende voorterrein.
Het terrein grenst aan de west en zuidwest zijde aan  
landbouw-/bollengronden. De overige zijden grenzen 
aan bedrijfsgebouwen en woningen, al dan niet met 
bijbehorend groen.

OBJECTGEGEVENS

Grootte   circa 9370 m2 
Toegankelijkheid openbaar toegankelijk
Eigenaar  Stichting Monumenten Bezit
Status  Beschermd 
Bescherming Rijksmonument
Monumentnr 37983 Slot Teilingen
Kad. gemeente Voorhout sectie B 2313 (overige 
kad.nr: 4462, 5891 en 5892 worden niet genoemd in 
redengevende omschrijving)
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Luchtfoto Google Maps met grondgebied van de ruïne Teylingen (rood kader)

INLEIDING
OPGAVE

De Gemeente Teylingen en Stichting Monumenten Bezit 
hebben een gezamenlijke ambitie om een gedeelde 
visie te ontwikkelen voor de herbestemming van de 
Ruïne van Teylingen en het omliggende gebied. Voor 
het opstellen van een dergelijke visie is een historisch 
onderzoek met waardestelling als onderlegger vereist. 

Van de oude parkaanleg van Slot Teylingen resteert 
sinds het begin van de twintigste eeuw vrijwel niets, 
alleen het hart, de Ruïne van Teylingen, is er nog. Toch 
zijn er meerdere structuur bepalende elementen 
die nog steeds aanwezig zijn. Het is van belang om 
deze oude structuren te onderkennen, ze kunnen als 
uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen dienen. 
Voorliggende rapportage geeft inzicht in de historisch-
ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkelingsgeschiedenis  
van slot/ruïne en omgeving. Een tuinhistorische 
waardestelling vormt de afsluiting van deze voorgaande 
hoofdstukken.

Het tweede deel van deze rapportage beschrijft een 
stedenbouwkundig ruimtelijke analyse. Eerdere studies 
naar de ontwikkelingsmogelijkheden in de directe 
omgeving van de ruïne, van zowel de voormalige tuinen 
als omliggende percelen zijn afgelopen jaren opgesteld. 
De gemeente Teylingen wenst nu inzicht te krijgen in 
de ruimtelijke mogelijkheden van deze aangrenzende 
gebieden. De historisch ruimtelijke analyse en 
stedenbouwkundige waardering vormt het vertrekpunt 
waar de aanknopingspunten en knelpunten liggen op 
ruimtelijk vlak. Deze rapportage wordt afgesloten met 
de verschillende kwaliteiten en potenties die ruimtelijke 
kaders bieden voor ontwikkelingen die recht doen aan de 
ruïne van Teylingen als bijzonder object in deze regio.
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LEESWIJZER

Voorliggend rapport beschrijft de ontwikkelings-
geschiedenis van de omgeving van Slot Teylingen en richt 
zich in het bijzonder op haar parkaanleg. Een beknopt 
chronologisch overzicht maakt de gebeurtenissen 
inzichtelijk en koppelt deze aan de bewoners en 
geschiedkundig relevante periodes. 
Op basis van beschikbare literatuur, archiefonderzoek en 
kaartstudie is een Tuinhistorisch onderzoek opgesteld. 

Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de algemene object-
gegevens, de ligging van het plangebied en de 
opdrachtomschrijving.

Hoofdstuk 2 schetst kort de huidige situatie.

Hoofdstuk 3 brengt de historisch-ruimtelijke ontwikkeling 
in tekst en met afbeeldingen en kaarten in beeld. 

De Kaarte van het Jacht Huijs Teijlingen is het 
hoofdonderwerp in hoofdstuk 4. Deze kaart is dusdanig 
bijzonder en omvat zoveel details dat een bespreking in 
meer detail en analyse op zijn plaats is. 

Hoofdstuk 5 geeft de ontwikkelingsgeschiedenis weer 
middels fasekaarten. Inzicht wordt gegeven in de 
ruimtelijke geleding, betekenis en hiërarchie van de 
parkonderdelen. 

Aansluitend worden in hoofdstuk 6 de kernkwaliteiten 
van het object inzichtelijk gemaakt volgens de 
systematiek van de Richtlijnen Tuinhistorisch 
Onderzoek (2012). Voor de tuinhistorische waardering 
worden de van belang zijnde cultuurhistorische, 
tuinarchitectonische, ensemble en gebruikshistorische 
waarden verbeeld en beknopt samengevat. 

In de bijlagen zijn relevante historische kaarten en met 
name ook kadastrale hulpkaarten en veldvelden van na 
1832 opgenomen.



2. HUIDIGE SITUATIE
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De Ruïne van Teylingen is gelegen op een terrein ten 
zuiden van de Teylingerlaan, aan de westelijke rand van 
Sassenheim, direct na de bocht in die Teylingerlaan. 
Langs deze weg staan bomen en huizen met omringend 
groen. Hierdoor is de ruïne vanaf de Teylingerlaan op 
slechts enkele plaatsen (zeer) beperkt zichtbaar, je rijdt 
er als het ware ‘zo aan voorbij’.

Een bord aan de Teylingerlaan verwijst naar de ruïne 
en parkeerplaats, maar de smalle toegangsweg van 
betonplaten geeft de indruk van een toegang tot een 
bedrijventerrein. Deze toegang is niet uitnodigend en 
geeft zelfs verwarring, ‘is dit de goede plek?’, ‘zal ik maar 
aan de Teylingerlaan parkeren?’.
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HUIDIGE SITUATIE
Rijdend over de toegangsweg passeert men rechts 
een haag en vervolgens kassen en een bedrijfsinrit en 
links achtereenvolgens een woonhuis, een voormalige 
bollenschuur en een aantal bedrijfsgebouwen met er achter 
de ruïne. Van een werkelijke entree is geen sprake, het voelt 
meer als een ‘sluiproute over andermans terrein’.
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De (zeer) beperkte zichtbaarheid van de ruïne vanaf 
verschillende locaties aan de Teylingerlaan leidt als het 
ware tot een onthulling van de ruïne net voor het einde van 
de toegangsweg van betonplaten; helaas kent het ‘podium’ 
een teleurstellende ‘aankleding’.
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Aan het einde, rechts, van de toegangsweg zijn 
parkeerplaatsen in het gras en het einde van de 
toegangsweg zelf vormt een ‘pleintje’ om te keren en/
of te parkeren. Hier wordt ook de grote verrassing van de 
grote open ruimte ten zuiden en zuidwesten van de ruïne 
zichtbaar, een grootse overgang van dicht en rommelig naar 
open en uitgestrekt.
Langs de westzijde loopt een hoge haag. Het eerste deel 
van die haag schermt het bedrijfsterrein van de westelijke 
buurman af. Het tweede deel blokkeert uitzicht in westelijke 
richting, gelijktijdig worden hierdoor echter ook verder weg 
gelegen bedrijfsgebouwen aan de westzijde van de Frank 
van Borselenweg ´gecamoufleerd´.

HUIDIGE SITUATIE
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Vervolgens betreedt men de voorburcht van de ruïne. Een 
bestraat pad voert naar de ruïne, er naast staan containers 
voor opslag, beheer e.d. Aan weerszijde van het pad zijn 
grasvelden en staan enkele bomen. Heesters en een aantal 
knotwilgen vormen de noordelijke en een heesterrand 
de zuidelijke begrenzing van dit terrein. Achter deze 
heesterrand ligt nog een strook gras die doorloopt aan de 
zuidzijde van de ruïnegracht. Beide terreinen worden voor 
allerlei activiteiten gebruikt, maar kennen geen bewuste bij 
de ruïne passende tuininvulling.
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Het genoemde pad leidt naar de brug over de gracht 
naar het eiland met de ruïne. Aan de buitenzijde rondom 
de ruïne loopt een strook gras met enige wilgen (als 
camouflage van schijnwerpers ter verlichting van de 
ruïnemuren). In noordelijke richting, over de gracht 
en langs de ruïne, is zicht op de bebouwing langs de 
Teylingerlaan. In zuidelijke richting, opnieuw over de gracht 
en langs de ruïne, is zicht op de zuidelijke open ruimte. 
Aan de westzijde van de gracht, de buitenzijde, ligt de 
opgemetselde fundering van de oude bebouwing van de 
voormalige voorburcht. De invulling van het binnenterrein 
van de ruïne bestaat uit alleen gras.

Op momenten, gedurende perioden, dat de mogelijkheid 
bestaat om over de ruïnemuren heen te kijken is er 
naar het noorden en oosten uitzicht over de bebouwing 
langs de Teylingerlaan en die van Sassenheim. In zuid en 
zuidwestelijke richting is er uitzicht over de aldaar gelegen 
grote open ruimte en in westelijke richting zicht op en 
over de bedrijven langs en in de nabijheid van de Frank 
van Borselenlaan. Gedurende de bloeiperiode van de 
bolgewassen zijn de velden en de uitzichten dé trekpleister 
van Teylingen.

HUIDIGE SITUATIE
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3. HISTORISCH-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING



Na1
Ni4
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Op de geomorfologische Kaart van Nederland ziet men 
het patroon van strandwallen en strandvlaktes terug. 
Ter plaatse van de ruïne van Teylingen geeft de kaart 
een ingesloten strandvlakte (2M40) aan. De voormalige 
strandwallen (IM49) aan weerskanten zijn geëgaliseerd 
voor de bloembollenteelt. De voormalige ‘t Hoy Laentge 
of Agterweg, nu de Frank van Borselenlaan geheten, 
ligt op een smalle strandwal. De zanderij in de westelijk 
gelegen Keukenduinen lag op een brede strandwal en is 
volledig afgegraven voor de zandwinning. 

geomorfologische kaartgeologische kaart

De geologische kaart van Nederland (1:50.000) geeft 
de afzettingen weer tot een diepte van circa vijf meter. 
In de omgeving van de Teylingen vindt men op de 
strandwallen laagpakketten van duinzand op strand- 
en strandwalafzettingen (Na1) en in de tussenliggende 
strandvlaktes vindt men veen van de formatie van 
Nieuwkoop (Ni4) bovenop het duin- en strandzand.

De ruïne van Teylingen ligt in het kustlandschap, in 
een gebied dat getypeerd wordt door duinen en 
duinontginningen.1 Er wordt hier gesproken van een jong 
landschap, omdat er door rigoureuze zandafgraving en de 
bloembollenteelt weinig intact is gebleven van het oude 
cultuurlandschap op de strandwallen en strandvlaktes.2

Langs de westkust van Nederland strekken zich noord-zuid 
georiënteerde strandwallen uit, waardoor het achterland 
wordt afgeschermd van de zee. Door de voortdurende 
zeespiegelstijging na de laatste ijstijd ontwikkelde de kust 
zich eerst oostwaarts en toen de stijging afnam weer 
westwaarts. Bij die kustuitbreiding werden afwisselend 
strandvlaktes en strandwallen gevormd: bij storm en 
springvloed werden boven de vloedlijn zandruggen 
opgeworpen. Deze opgeworpen strandwallen sloten de 
brede stranden af van de zee, waardoor er strandvlaktes 
ontstonden. Als gevolg van de afsluiting trad er 
verzoeting op en ook door de zeespiegelstijging steeg 
het grondwaterniveau, waardoor er veenvorming kon 
optreden.
Op de strandwallen ontstonden onder invloed van 
de aanlandige wind lage duinen, tot een hoogte van 
maximaal circa 10 m +NAP. Deze duinen staan bekend 
als de Oude Duinen. Op die manier zijn, in de periode 
tussen 5000 en 2000 jaar geleden, langs de toenmalige 
kust enkele naast elkaar gelegen duinenrijen bovenop 
de strandwallen gevormd, waarvan de oudste het meest 
oostelijk en het laagst ligt, en de jongste het hoogste 
is en het meest westelijk ligt. Door de ontbossing in de 
Middeleeuwen kreeg de wind weer invloed op het zand 
en zette dit verder landinwaarts af.

1 H. Schoorl en F. Beekman, Duinlandschap, in: S. Barends e.a., Het 
Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering, Utrecht 
2005, p. 40-49.
2 Frans Beekman, De binnenduinen van Holland en Zeeland, in: 
Jonge landschappen 1800-1940, Utrecht 1994, p. 98-105.

ONDERGROND
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HISTORISCH-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

De hoogtekaart laat zien dat het maaiveld van de 
strandvlakte rond de ruïne van Teylingen tegenwoordig 
op 0.2m -N.A.P ligt, vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte 
als de zanderij in de voormalige Keukenduinen. 
De strandvlakte loopt in zuidelijke richti ng af met 
ongeveer een halve meter verschil naar de natt ere 
beekeerdgronden. De Teylingerlaan, de Frank van 
Borselenlaan en het terrein rond de ruïne steken net 
boven -0- NAP uit. 

hoogtekaartgrondwatertrap kaart

De wisselende grondwaterstand veranderde in een vast 
peil. In de omgeving van de ruïne is de grondwatertrap 
IIb. Dit duidt op natt e gronden waarbij de gemiddeld 
hoogste grondwatertrap (GHG) wordt aangetroff en aan 
of nabij het maaiveld (GHG 25-40cm) en de gemiddeld 
laagste grondwatertrap (GLG) op een diepte tussen 50 
en 80 cm  -mv. 

Ten zuidwesten, in het natt ere gebied, is een 
beekeerdgrond gelegen met leemarm en zwak lemig 
fi jn zand (pZg21). Hier ligt het gemiddeld hoogste 
grondwaterstand op minder dan 40cm diepte. 
(Grondwatertrap II).

De bodemkaart geeft  weer dat het verschil tussen 
strandvlakten, strandwallen en oude duinen nauwelijks 
meer te zien is. Zowel de strandwallen als de 
strandvlaktes rond de ruïne hebben een kalkhoudende 
enkeerdgrond van mati g fi jn zand. De oorspronkelijke 
strandwalbodem was in de loop der eeuwen tot een 
aanzienlijke diepte uitgespoeld en ontkalkt. Door het 
afgraven van de toplaag kwam een kalkrijke bodem aan 
de oppervlakte met een relati ef hoge grondwaterstand, 
en daarmee gunsti ge omstandigheden voor de 
bloembollenteelt. Door deze bodem te verrijken met 
mest, afval van bollen en slootbagger, ontstond een 
donkerbruine tot zwarte bovenlaag: de eerdlaag. Ook 
op de strandvlaktes vond grondverbetering plaats, door 
middel van diepdelven, omspuiten en ophogen werd 
hier het kalkrijke zand naar de oppervlakte gehaald. 

bodemkaart
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LANDSCHAP

Bewoning
De strandwallen en strandvlaktes waren rond het begin 
van de jaartelling nog vrijwel geheel bebost. De oudste 
bewoning ontstond op de meest oostelijke strandwallen 
met bewoningsconcentraties rond riviermondingen, 
zoals die van de Rijn. Veel bewoningssporen op de 
strandwallen zijn verzwolgen door de zee of verdwenen 
door verstuiving, afgraving en recente bebouwing. Wat 
betreft Sassenheim duidt de toponymische aanduiding –
heem op bewoning in de Vroege Middeleeuwen.1  

Ontginning
De ontbossing van de strandwallen bereikte een 
hoogtepunt in de elfde en twaalfde eeuw. De langgerekte 
strandwallen werden vrijwel geheel in cultuur gebracht 
of begraasd. Akkercomplexen noemde men de ‘geest’, 
deze was omgeven door een houtwal. Vanaf het einde 
van de Vroege Middeleeuwen kwam ook de ontginning 
van de achterliggende strandvlaktes op gang. De wouden 
werden omgezet in grasland en er werden sloten en 
greppels gegraven haaks op de parallelle veenstromen.

Waterhuishouding
In de loop van de twaalfde eeuw stagneerde de 
natuurlijke afwatering via de veenstromen door de 
verzanding van de Rijnmond. De veenstromen zelf 
werden vergraven tot weteringen. 
Op een kaart uit 1615 is te zien dat er ter plaatse van slot 
Teylingen twee parallelle weteringen elkaar naderen: de 
Woensdaegsch wateryng vanuit het noordwesten en de 
Scheysloot via de slotgracht. Deze weteringen sloten via 
de kronkelende loop van smalle veenstromen aan op het 
oostelijk gelegen merencomplex. Restanten daarvan zijn 
nog steeds te herkennen in de huidige Beekpolder.

1 H. Schoorl en F. Beekman, Duinlandschap, in: S. Barends e.a., 
Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benade-
ring, Utrecht 2005, p. 40-49.

De houtvesterij op slot Teylingen speelde daar een 
belangrijke rol in. Alhoewel het slot omgeven was door 
water, gras en teeltland te midden van de strandvlakte, 
strekten bosgronden van de houtvesterij zich uit tot ver 
daar buiten. 
In de zeventiende en achttiende eeuw werd het 
slotterrein uitgebreid door de aanleg van lanen, 
boomgaarden en percelen hakhout. Het hoogtepunt 
van de parkaanleg is weergegeven op de kaart uit 1801. 
Deze parkaanleg verdween door de afbraak van het Huis 
te Teylingen, het vergraven van sloten, de bollenteelt, 
versnippering van eigendom en het met bebouwing 
dichtslibben van de Teylingerlaan. Een smal perceel 
hakhoutbos nabij het slot, waarschijnlijk reeds aanwezig 
in 1615, heeft tot in de jaren ‘30-40 van de vorige eeuw 
kunnen bestaan. Wat rest is de ruïne, de globale tracé 
van wegen, de loop van sommige waterlopen en een 
enkele kadastrale begrenzing. 

De Scheysloot won aan belang toen de afwatering kon 
verlopen via molentochten naar de ringvaart van de in 
de zeventiende eeuw drooggemalen Lisser Poelpolder. 
Sassenheim kreeg een losplaats in het dorp. Rond 1800 
nam de Scheysloot zelfs de naam van de Woensdagsche 
watering over.

De rigoureuze overstap naar de bollenteelt leidde tot 
een intensivering van het aloude slotenpatroon en 
een verbreding van de wateringen, zodat er stabiel 
peilbeheer en transport kon plaats vinden.

Wegen
Op de wegenkaart uit 1573 is te zien dat de oudste 
plaatsen en landwegen op de strandwallen liggen. 
Tussen deze parallelle noord-zuid routes lagen 
verbindingspaden en wegen. 
De Teylingerlaan en de Westlaan tussen het dorp 
Sassenheim en de Keukenduinen zijn daar een voorbeeld 
van. Hier werd tol geheven. 

Frappant is niet zo zeer de aanwezigheid van deze 
lanen door de drassige strandvlakte, maar het lange tijd 
ontbreken van een aansluitende, vaste dwarsverbinding 
door de Keukenduinen. Pas op kaarten uit het begin van 
de negentiende eeuw staat er een landweg aangegeven, 
maar het slotenpatroon ter plaatse laat zien dat de 
duinen toen al in een vergevorderd stadium van 
afgraving waren. Het zand werd per schuit afgevoerd via 
de Zandvaart langs de Nieuwe weg, tegenwoordig de 
Van de Berch van Heemstedeweg geheten. 

Buitenplaatsen en landgoederen
Vanaf de zestiende eeuw leidde de aanleg van 
buitenplaatsen en landgoederen tot een gedeeltelijke 
herbebossing van de strandwallen met opgaand loofbos 
en hakhoutbossen op de strandvlakte. 
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De ruïne zelf was in 1889 door schenking staatsbezit 
geworden. De al eerder ingezette omzetting van de 
bijbehorende gronden tot ‘bollenland’ werd vol doorgezet 
in het eerste decennium van de twintigste eeuw. Vanaf de 
verkoop van 1919 raakten de gronden verder versnipperd. 
De splitsing van het voormalige slot en bijbehorende 
gronden was daarmee definitief.

Vanaf 1976 werd Teylingen weer iets vergroot door de 
aankoop van grond ten behoeve van het graven van 
een nieuwe gracht. Weer later werden grondaankopen 
gedaan ten behoeve van een ‘voorterrein’ en een eigen 
ontsluiting op de Teylingerlaan.

Begrenzing Teylingen anno 2016

Parkuitbreidingen resulteerden uiteindelijk in een  
parkaanleg met een omvang die naar voren komt op de 
uit 1801 daterende Kaarte van het Jacht Huijs Teijlingen.

De houtvesterij werd na de Bataafse Revolutie van 1795 
opgeheven en de gebouwen kwamen in 1801 ter afbraak 
te koop. Ook de noordwesthoek werd toen verkocht 
(Klein Teylingen). In 1803 volgde verkoop van de 
gronden. In het kader van deze verkopen werd de kaart 
in 1801 vervaardigd.

Teylingen werd vervolgens onderdeel van de 
buitenplaats Berg en Dal en halverwege de negentiende 
eeuw weer afgesplitst.

Begrenzing Teylingen anno 1801

Gegevens uit de eerste kaarten waarop Teylingen 
voorkomt en aanvullende archiefgegevens resulteren in 
een ‘parkaanleg’ bestaande uit het slot  met voorburcht 
omringd door water en wallen, met groen bestaande 
uit boomgaarden en elzensingels op en rondom het 
slotterrein en laanbomen langs de Teylingerlaan en 
een klein deel van de Agterweg (huidige Frank van 
Borselenlaan).

Halverwege de zeventiende eeuw is sprake van 
uitbreiding van het slotterrein en is sprake van de aanleg 
van nieuwe en verbreding van bestaande lanen. Toen zal 
de basis zijn gelegd voor de parkaanleg in zijn maximale 
omvang.

Begrenzing Teylingen anno 1596
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De geologische en geomorfologische samenstelling van het 
landschap was bij uitstek bepalend als vestigingsplaats van 
middeleeuwse kastelen. De hoger gelegen zandgronden 
van de strandwallen en de lager gelegen strandvlaktes 
tonen een grote verzameling kastelen die naast elkaar 
in het gebied tussen Leiden en Haarlem gesitueerd 
waren. De kastelen waren hoofdzakelijk als riddermatige 
hofsteden met een juridische betekenis. Als versterkte 
huizen, omringd door een gracht met een ophaalbrug 
waren ze vooral te vinden op het toenmalige drassige 
strandvlakten. Het slot Teylingen werd ooit in de dertiende 
eeuw als waterburcht gebouwd om het gebied tegen 
de invallen van de West-Friezen te beschermen.1 Mede 
door deze landschappelijke situatie liggen de kastelen 
keurig in de lengterichting van de strandwallenlandschap 
gepositioneerd. 

De locatie van Teylingen is zeer strategisch gekozen, 
centraal gelegen aan de Teylingerlaan, een dwarsweg die 
de twee Heerewegen van Leiden naar Haarlem verbond. 
Opvallend is dat de kaart uit 1615 een geïdealiseerde 
weergave is van de toenmalige situatie. Er is als het ware 
een assenkruis opgezet waarbij slot Teylingen het centrale 
middelpunt vormt. De Teylingerlaan vormt de verbinding 
tussen de twee noord-zuid lopende Heerewegen. Op het 
midden van het slot uitgelijnd staat daar loodrecht op de 
Scheysloot weergeven. De Teylingerlaan vormt samen 
met de Scheysloot zo een assenkruis. De Teylingerlaan 
maakt een knik rondom het omgrachte terrein. Daarbij 
zicht de laan op een bepaald moment uit op de kerk van 
Sassenheim. Deze opmerkelijke compositie tussen kerk en 
kasteel zou gerelateerd kunnen zijn aan Italiaanse klassieke 
architectuurprincipes die door de architect Andrea Palladio 
in 1569 geïntroduceerd werden. Met rechte assenstelsels  
werd de symbolische verbintenis tussen landheer en Kerk 
geuit. Een principe dat vanaf begin zeventiende eeuw ook 

1 H. Rijken, De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van tuinkunst bij kaste-
len en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800, Leiden 2005, p. 20-22.

Teylingen in de landgoederenzone tussen Leiden en Haarlem Teylingen met het assenkruis van Teylingerlaan en Schey sloot
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door de Hollandse stadhouders veelvuldig werd toegepast.2

Alhoewel dit een opmerkelijke weergave is, omdat dit 
een vroeg assenkruis is dat in Holland toegepast zou zijn, 
lijkt het een geïdealiseerde weergave op kaart te zijn. Op 
de latere kaarten blijkt de Scheysloot niet geheel in het 
midden te liggen, maar iets meer naar de rand van de 
ringburcht te liggen. De geïdealiseerde weergave is wel 
vermeldingswaardig en zegt veel over de prestige die de 
eigenaar met dit object wilde uitdrukken.

2 P. Debie, Place-making with avenue systems, a Dutch planning design 
tradition, IPHS 2016, Delft 2016.

Teylingen met het assenkruis en het zicht op de kerk
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Omstreeks 1380 volgde een algehele verbouwing van 
de donjon en na 1400 volgden verbouwingen gericht 
op representatieve bewoonbaarheid van de voorburcht. 
Lopende de vijftiende eeuw werd het hoofdvertrek van de 
toren niet langer voor bewoning gebruikt. Vervolgens werd 
het gebouw in de eerste jaren van de Nederlandse Opstand 
in brand gestoken en gedeeltelijk afgebroken.2

2 Nederlandse Opstand is de tegenwoordige benaming voor de Tachtig-
jarige Oorlog (1569-1648).

In het begin van de dertiende eeuw moet de stenen 
ringmuur zijn opgericht. Deze kreeg een diameter van tien 
Rijnlandse roeden (37,67 m.),  was aan de binnenzijde 
versterkt met pijlers, kende een weergang op spaarbogen 
en een borstwering met kantelen. Een nieuwe grotere 
toren moet tot stand zijn gekomen in het midden van de 
dertiende eeuw. In de volgende fase werd het poortgebouw 
door een nieuw en groter gebouw vervangen. In de 
veertiende eeuw was vooral sprake van verbouwingen op 
de voorburcht.

Annema en Kamphuis kwamen in hun bouwhistorisch 
onderzoek van slot Teylingen (1994) tot een vijftiental al 
dan niet hypothetische bouwfases.1 In eerste instantie 
was volgens haar sprake van een torenachtige gebouw 
op een eiland met een poortgebouw naar de aan de 
noordwestzijde gelegen voorburcht. Deze voorburcht kende 
weer een toegangsgebouw vanaf de Teylingerlaan.

1 W. Annema en J. Kamphuis, Bouwhistorische documentatie en waarde-
bepaling: Voorhout, Ruïne van Teylingen deel 1, [Den Haag] 1994, p. IV-XII.

circa 1200, hypothetische bouwfase 1 (Annema 1994) begin 13e eeuw, hypothetische bouwfase 2 (Annema 1994) circa 1400, hypothetische bouwfase 4 (Annema 1994)

BOUWGESCHIEDENIS VAN SLOT TEYLINGEN
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Na 1900 zijn er in de directe omgeving veel veranderingen 
(velling van houtgewas, omvorming tot bloembollenland, 
versnippering van het terrein, bebouwing langs de 
Teylingerlaan) geweest. In 1976 werd de Stichting 
Slot Teylingen opgericht met als doel herstel van de 
landschappelijke context en het betrekken van de ruïne in 
het culturele leven van de streek. Aankoop van grond ten 
behoeve van het graven van een nieuwe gracht en latere 
aankopen ten behoeve van een ‘voorterrein’ en een eigen 
ontsluiting op de Teylingerlaan waren uitvloeisel van deze 
doelstelling.

1995, bouwfase 15 (Annema 1994)

In het midden van de zeventiende eeuw was er veel 
aandacht voor de parkaanleg. De vierkante tuin achter de 
houtvesterswoning kwam tot stand en het grachtenstelsel 
werd omwille van een moestuin in noordwestelijke richting 
uitgebreid. In 1677 brandde het donjon uit; het werd niet 
meer opgebouwd. De houtvesterij werd na de Bataafse 
Revolutie in 1795 opgeheven. De gebouwen kwamen leeg 
te staan en werden te huur gezet. Huurders werden echter 
niet gevonden en verkoop ter afbraak volgde; de ringburcht 
mocht niet worden afgebroken, deze diende als monument 
behouden te blijven. De gronden en ruïne van Teylingen 
werden in 1805 onderdeel van de verder naar het westen 
gelegen buitenplaats Berg en Daal. Tachtig jaar later (1889) 
kwam de ringburcht op aandrang van Victor de Stuers als 
monument in handen van het Rijk.

circa 1750, bouwfase 9 (Annema 1994)

Daaropvolgende herbouwplannen om te komen tot een 
residentie voor de opperhoutvester (Willem I) gingen niet 
door. Wel werd een woonhuis voor de bewaker opgericht 
en volgde vanaf 1600 herstel van boomgaarden, tuinen en 
de donjon. Dit laatste herstel werd echter niet doorgezet, in 
1614 werd namelijk op de voorburcht als houtvesterswoning 
een nieuw tweebeukig woonhuis, in baksteen, in de 
Hollandse renaissancestijl gebouwd.

1614, bouwfase 8 (Annema 1994)
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Willem van Teylingen (1198-1244) is de oudst bekende 
naam verbonden aan het leengoed Teylingen. Na het 
uitsterven van het geslacht Van Teylingen verviel het 
leengoed weer aan de Graaf van Holland en na 1283 
werd Teylingen niet meer als een erfleen uitgegeven maar 
steeds aan een bezitter voor het leven.3 Na 1328 werd het 
gebruikelijk dat het goed gegeven werd aan de houtvester 
van de Graaf van Holland. De opeenvolgende houtvesters 
hadden veelal eigen bezittingen en huizen en bewoonden 
slot Teylingen niet, meestal werd hiertoe een kastelein 
aangesteld.4 
De meest bekende aan Teylingen verbonden naam uit 
deze periode is die van Jacoba van Beieren (1401-1436). 
Na een hoog oplopend meningsverschil met haar oom Jan 
en haar neef Filips van Bourgondië over de opvolging van 
haar vader, Willem VI, had ze in 1428 gedwongen afstand 
moeten doen van haar rechten op het graafschap. Ze kreeg 
het houtvestersambt toegewezen, en daarmee de Teylingse 
burcht. In eerste instantie verbleef ze slechts af en toe in 
Teylingen, maar vanaf 1434 tot 1436, het jaar waarin ze 
overleed, verbleef ze er permanent.5

Na 1477 werd het houtvesterschap verbonden aan het 
stadhouderschap van Holland, met de stadhouder als 
opperhoutvester. Het feitelijke beheer werd opgedragen 
aan een luitenant-houtvester. Teylingen werd het 
ambtscentrum van de houtvesterij en het slot de 
ambtswoning. In de eerste jaren van de Nederlandse 
Opstand werd het slot verwoest (vermoedelijk 1572/1573) 
en werden de bossen gekapt. Oude instituten zoals de 
houtvesterij bleven veelal bestaan, maar kwamen nu onder 
de Staten van Holland te vallen. Het opperhoutvesterschap 
bleef verbonden aan het ambt van stadhouder en het 
beheer bleef bij de luitenant-houtvester. 

3 Bij een leengoed verwerft men slechts het vruchtgebruik over het 
betrokken goed en blijft (in hedendaagse termen uitgedrukt) het naakte 
eigendom steeds bij de leenheer.
4 De hedendaagse naamgeving zou kasteelbeheerder of rentmeester 
zijn. Slotvoogd, burchtvoogd en burggraaf zijn andere oude benamingen.
5 http://kasteelteylingen.nl/teylingen-in-de-periode-1400-1500/

1605, uit Paulus Merula, Placaten ende ordonnancien op ‘t stuck vande Wildernissen (Erfgoed Leiden PV87348)
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Eind zestiende eeuw werd het beheer van Teylingen weer 
opgepakt, als blijkt uit opmetingen, een kaart en een 
overeenkomst tussen de toenmalige luitenant-houtvester 
Johan van Wassenaar-Duivenvoorde Heer van Warmond 
(1547-1610) enerzijds en de Houtvesterij Holland 
anderzijds.6

De kaart ‘des Graeffelickheijts huijse genomt Teijlingen met 
sijne grachten, cingelen ende landen dear aen ende omme 
gelegen’ uit 1596 toont het toenmalige Teylingen.7 De kaart 
is bedoeld als weergave van het bezit, de ligging van de 
delen ten opzichte van elkaar, de begrenzingen ervan en 
namen van de buren. De kaart is niet op schaal (voor zijn 
doel niet nodig), maar de samenstellende onderdelen zijn 
allen op de latere kaarten te lokaliseren. De kaart toont 
het circa twintig jaar eerder deels verwoeste slot met zijn 
slotgracht, de voorburcht met de toegangspoort en aan 
drie van de vier zijden van het terrein tot drie watergangen 
met windsingels (A). Aan de zijde van de Teylingerlaan is 
geen singel, maar wel een klein bosje. Op het terrein van 
de voorburcht staan veel bomen ingetekend, maar of er 
sprake is geweest van een siertuin komt niet naar voren; 
een boomgaard is meer waarschijnlijk. Het burchtterrein 
is met veel grotere dan werkelijke afmetingen ingetekend, 
ongetwijfeld om op de kaart een aanzicht van de gebouwen 
mogelijk te maken, maar tevens de begrenzing van het 
burchtterrein in beeld te brengen. De Teylingerlaan tussen 
Sassenheim en het slot, die veel korter dan in werkelijkheid 
(dus indicatief) is weergegeven, kent laanbeplanting. De 
laan behoorde tot het goed zelf, de aangrenzende gronden 
niet. Aan het begin van de laan staan twee palen, de ene 
met een valk en de andere met een hazewindhond, als 
symbolen voor het Teylinger jachtrecht. De weg vervolgt 
langs het slot, in een kronkelig verloop (Annema spreekt 

6 Annema 1994, deel 1, p. 10.
7 Nationaal Archief, Den Haag (hierna: NA), toeg.nr. 4.VTH Verzameling 
Binnenlandse Kaarten Hingman, 2317 Kaart van des graaflijkheids huis te 
Teilingenen de daarbij gelegene landen, met eene afteekening van het slot. 
1596 en 1603.

1596, kaart ‘des Graeffelickheijts huijse genomt Teijlingen met sijne grachten, cingelen ende landen dear aen ende omme gelegen’  
(Nationaal Archief NL-HaNA_4.VTH_2317)

1596, TEYLINGEN VOOR HET EERST IN KAART
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over ‘de bajonet’), en gaat over op de Westlaen. Het 
eerste laandeel bij het slot kent eveneens laanbeplanting. 
Deze loopt tot de dwars op de Westlaen staande weg, 
‘t Hoy Laentge (de latere Agterweg). Met een stuk 
laanbeplanting langs deze weg wordt een perceel aan drie 
zijden door beplanting omsloten (B). Ten noordoosten 
van de Westlaen (op de kaart rechtsonder) staat de 
rechte Oostlaen aangegeven. De naam duidt op een laan, 
maar laanbeplanting staat niet ingetekend. De eerdere 
beschrijving van opmetingen gedaan in 1593 is aanvullend.8 
Genoemd worden een perceel ‘boomgaerden, elstsingels 
ende daer ‘t huys op staet met de wateren’, oftewel het 
burchtterrein met daarop boomgaarden en windsingels 
van elzen (A op de kaart uit 1596), en ook een tweetal 
waranden wordt genoemd (E en F op de kaart uit 1596).9

Resumé
De kaart uit 1596 maakt duidelijk dat de hoofdstructuren 
die vervolgens nog eeuwen blijven bestaan (de meeste ook 
nu nog) dan al vast liggen: het slotterrein met omgrachting, 
de Teylingerlaan of Westlaan, de Oostlaan, ‘t Hoy Laentge 
(huidige Frank van Borselenlaan) en een kenmerkende 
perceelsvorm als die van perceel L. 
Dezelfde kaart en het archiefstuk uit 1593 maken duidelijk 
dat er op het slotterrein in ieder geval sprake was van 
boomgaarden en om datzelfde terrein sloten lagen en 
elzensingels stonden.

8 NA, toeg.nr. 3.01.31, inv.nr. 165 Verslagen van den landmeter betref-
fende opmeting van land behoorende bij het huis Teylingen 1593 en 1643-
1649. Annema 1994, deel 2, p. 149.
9 Door hekken, heggen of sloten omgeven (bosrijk) jachtterrein.

1596, detail kaart ‘des Graeffelickheijts huijse genomt Teijlingen met sijne grachten, cingelen ende landen dear aen ende omme gelegen’ 
(Nationaal Archief NL-HaNA_4.VTH_2317)
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Johan van Wassenaar-Duivenvoorde, vanaf 1594 luitenant-
houtvester, wilde wel investeren in het herstel, maar 
onder voorwaarde dat hij en zijn nazaten verzekerd 
waren van vijftien jaar vruchtgebruik (aangezien er in de 
eerste acht tot tien jaren nauwelijks sprake van opbrengst 
zou zijn). De overeenkomst spreekt over ‘Boomgaerden 
ende Houtackeren wederte beplanten ende tot culture 
te brengen’. En plantmateriaal ‘sal gelevert werden tot 
beplantinge van de Boomgaerden, omme den huyse van 
Teylingen voorsz alle fruyt-bomen ende ‘topgaende hout 
als Abeelen, Ypen, Linden,Eycken, ende andere diergelijcke 
diemen aldaer begeeré sal geplant te hebben, mitsgaders 
den Dorn om heggen te maecken tot bevrijdinge vande 
voorsz Boomgaerden’. De invulling aan de kant van Van 
Wassenaar-Duivenvoorde had betrekking op ‘preparatien 
ende toemaeckinghe van de selve Boomgaerden ende 
hout-ackeren, als te weten d’oude Boomgaerts te slechten, 
den ouden Vyver te stoppen, met sant aen te vullen, 
ende met swarteaerde te becleeden, deselve te doen 
omspitten, de canten ende wallen rontsomme op te doen 
halen, verhoghen, verbaggeren naer advenant de andere 
wercken, ende den eysch der selver, die grachten om den 
huyse eñ Boomgaerden te reynigen van Ruychte eñ andere 
opcomende vuylicheyt, de wallen rontsomme out Teylingen 
legghende, te effenen ende beflechten, eñ ‘tselve gedaen 
met poort-aerde over te doen stroyen, datmen deselve 
bequamelijck sal mogen bepooten met Kerssen eñ Pruyme-
bomen, alle de steen uyt de grachten ghecomen, te doen 
brengen op het voorhof, eñ daer een muyr van te doen 
metselen, omme den grooten Boomgaert vant Nederhof 
af te sluyten’. Ook de opbrengst van de eerste ronde 
hakhoutbeheer was voor Van Wassenaar-Duivenvoorde, 
maar hij diende wel zorg te dragen voor het inboeten.10

Een archiefstuk uit 1611 spreekt over de verhuur van 
allerlei  Roerende Landen gelegen om Teylingen. Niet alleen 

10 Paulus Merula, Placaten ende ordonnancien op ‘t stuck vande Wilder-
nissen, Den Haag 1605, p. 251-252.

1605, Paulus Merula, Placaten ende ordonnancien 
op ‘t stuck vande Wildernissen

1605-1615, HERSTEL VAN DE DIRECTE OMGEVING
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Afb. ...: 

percelen worden verhuurd, maar ook allerlei wegen en 
lanen als S’gravendam, oost en westlaen, Duyndam, Robyns 
Laen, Espelaen en ook ‘den grooten boogaert met den 
singel’ werd verhuurd.11

 
In 1605 werden voorzieningen getroffen tegen verder verval 
van het complex. En tijdens het Twaalfjarig Bestand werd 
de oude toren hersteld en van een dak voorzien, maar voor 
de woonbestemmming werd op het voorburchtterrein een 
nieuw tweebeukig woonhuis, in baksteen, in de Hollandse 
renaissancestijl gebouwd (1614). De toenmalige luitenant-
houtvester was Reinier van Oldebarnevelt (ca. 1588-1623), 
zoon van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), woonde 
op Teylingen (meer waarschijnlijk in het nieuwe huis). Vanaf 
1620 staat een nieuwe luitenant-houtvester genoteerd, 
Reinier zal na de onthoofding van zijn vader in 1619, uit de 
gratie zijn geraakt.

Resumé
Uit bovengenoemde stukken komt iets betreffende het 
grondgebruik naar voren: boomgaarden en houtackeren 
(hakhout). En er worden boomsoorten genoemd: 
kersen, pruimen, abeel, iep, linde, eik en es. Tot slot 
wordt gesproken over het slechten van wallen rondom 
Teylingen. Dit is waarschijnlijk als volgt uit te leggen. Na de 
introductie van geschut boden kasteelmuren in geval van 
belegeringen onvoldoende bescherming. Kastelen werden 
vervolgens omringd door dikke lage aarden wallen en ook 
wel bastions. Bij meerdere wallen was vaak ook sprake 
van tussenliggende sloten, al dan niet met staken er in. 
De kaart van Floris Balthasars en zoon uit 1615 zou die 
wallen kunnen weergeven. Rondom het slotterrein staat 
lijnen getekend, maar er is geen sprake van inkleuring met 
blauw zoals bij de watergangen. Mogelijk dat hier wallen en 
greppels worden aangegeven.

11 NA, toeg.nr. 3.01.31 Inventaris van het archief van de Houtvesterij 
van Holland en West-Friesland, inv.nr. 164 Aanteekeningen betreffende den 
verhuur van land behoorende bij het huis Teylingen door den houtvester., 
1604-1625 en z.j.

1646 de dan ca. 30 oude houtvesterswoning, 
Roeland Roghman (kastelen.nl)

1647 de dan ca. 30 oude houtvesterswoning 
van de andere zijde, Roeland Roghman 
(Teylersmuseum)
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al op de in 1647 uitgegeven kaart t’Hoogheymraedschap 
van Rhijnland van Jan Janszoon Douw en Steven Pieterszoon 
van Brouckhuijsen naar voren komt. Te meer daar zij de 
streek al tussen 1642 en 1646 in kaart hadden gebracht.15 
Maar de beschreven opmetingen betroffen al uitgevoerd 
werk. De burcht en slotgracht worden op de kaart uit 
1647 met cirkels aangegeven en de westelijke en zuidelijke 
grenzen van de terreinuitbreiding zijn rechte lijnen gevormd 
door een dubbele pad en/of watergang en boomrijen. 
De nieuwe lanen staan niet ingetekend. Ook niet op de 
bijgewerkte versies van de kaart uit respectievelijk 1687 
en 1746. Bij de verschillende kaarten dient aangetekend 
te worden dat ze in opdracht en ten behoeve van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland zijn gemaakt en dus niet 
waren bedoeld om het burchtterrein en zijn omringende 
aanleg gedetailleerd in kaart te brengen. Bovengenoemde 
speelde ten tijde van Johan Polyander van den Kerckhove 
(1594-1660), opper-jagermeester, groot-valkenier en 
luitenant-houtvester van Holland en West-Friesland (1633-
1660). De diplomaat Kerckhoven was heer van Heenvliet 
en Sassenheim en ruwaard van Putten en een van de 
favorieten van stadhouder Frederik Hendrik. Van den 
Kerckhove was een van de luitenant-houtvesters die wel 
regelmatig verbleef op Teylingen.16 

Resumé
Uit voorgaande gegevens en de kaart uit 1647 blijkt een 
uitbreiding van de aanleg in westelijke en zuidelijke richting. 
De begrenzing van beiden sluit in een rechte hoek op elkaar 
aan, er zijn lanen/paden en aan de westzijde is sprake van 
een rechte langwerpige waterpartij of brede watergang.

15 Hoogheemraadschap van Rijnland (beeldbank), toeg.nr. 30 
Kartografische documenten en technische tekeningen, inv.nr. A-4273 
t’Hoogheymraedschap van Rhijnland : [Noordwijkerhout - Hillegom], 1647.
16 In 1627 had Van den Kerckhove de heerlijkheid Heenvliet met zijn 
tot ruïne verwoestte kasteel gekocht. Van later datum dateert een kaart 
van de heerlijkheid en een van de ‘Bloem-Tuijn’ achter het ambachts-
herenhuis van Heenvliet. http://www.cascade1987.nl/ambachtsheren-
huis-met-tuin-rond-slotruine-heenvliet/

Halverwege de zeventiende eeuw werden 
opnieuw metingen verricht die iets zeggen over 
terreinveranderingen. Waarschijnlijk hangen de activiteiten 
samen met de toen op handen zijnde rust door de 
aanstaande ondertekening van de Vrede van Munster 
(1648) en het einde van de langdurige oorlog met Spanje. 

In 1647 was sprake van opmetingen met betrekking tot 
een tuin of boomgaard op een terrein dat onvoldoende 
was opgehoogd. Gezien het oppervlak zou dit het perceel 
ten zuidwesten van het slot kunnen zijn (perceel 516 
op kadastraal minuut 1819).12 In 1648 vonden opnieuw 
opmetingen plaats, van werken aan het terrein ten 
westen van het slot, ook dit was onvoldoende opgehoogd. 
Ook waren enige sloten gedempt. Van een sloot wordt 
aangegeven dat deze ten westen van het huis lag en een 
lengte van 48 roede en 2 voeten had (ca. 181 m).13 Deze 
lengte komt overeen met de lengte van de oostgrens 
van het perceel ten westen van het slot. Dit zou een 
tuinuitbreiding in westelijke richting impliceren. Ook was er 
sprake van de aanleg van elstakkeren aan weerszijden van 
de Westlaen, omgerekend over een lengte van 48 roeden 
en 2 voeten (2 roeden breed) aan de westzijde en 33 
roeden (4 roeden breed) aan de oostzijde.
Ook was er sprake van de aanleg van nieuwe en verbreding 
van bestaande lanen. Locaties worden niet genoemd, alleen 
dat ze allemaal aansloten op de Westlaen. Het perceel ten 
oosten van de Westlaen en zuiden van ‘t Hoy Laentge / 
de Agterweg werd een elstakker (K op de kaart uit 1596). 
Een volgend meetverslag meldt de ‘afraaiing’ (uitzetten) 
van een vaart aan de oostzijde van de Tellingerlaan, 
van ter hoogte het slot tot de Heereweg in Sassenheim. 
Financiering van dit alles was mogelijk na verkoop van twee 
percelen in 1647.14 

Het lijkt opvallend dat de tuin- c.q. burchtterreinuitbreiding 

12 NA, toeg.nr. 3.01.31, inv.nr. 165. Annema 1994, deel 2, p. 156-157.
13 NA, toeg.nr. 3.01.31, inv.nr. 165. Annema 1994, deel 2, p. 156-157.
14 NA, toeg.nr. 3.01.31, inv.nr. 165. Annema 1994, deel 2, p. 156-157.

1615 slot Teylingen met rondom mogelijk wallen, Floris Balthasars 
samen met zijn zoon Balthasar Floriszoon van Berckenrode 
(Hoogheemraadschap van Rijnland A-4178)

1647, Jan Janszoon Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen 
(Hoogheemraadschap van Rijnland A-4273)

ROND 1650, DE BASIS VOOR DE PARKAANLEG
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ROND 1750, VERDERE INVULLING VAN DE PARKAANLEG

Een eerstvolgende opmerking met iets over het terrein 
werd in 1745 gemaakt, in de Tegenwoordige staat der 
Vereenigde Nederlanden: ‘Dit Huis en Slot, met zyne 
Tuinen, Boomgaarden, Singels, Vyvers en Beplanting is 
omtrent 24 Morgen groot, en door den tegenwoordigen 
Luitenant Houtvester op nieuws in een goede en sierlyke 
orde aangelegd en beplant.’17 Betreffende ‘tegenwoordigen 
Luitenant Houtvester’ was Adam Adriaan van der Duyn, 
heer van ’s Gravenmoer (1683-1753). Een grondaankoop 
uit 1750 vormt een kleine aanvulling. In dat jaar kocht de 
‘Damainen van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van 
Holland ende Westvriesland’ een strook van 230 roeden 
van het grotere perceel Liesveld ‘tot verdere uijtbreijdinge 
van de Plantagie, aan den Huijse Teijlingen’.18

Een reisverslag van twintig jaar later geeft aanvulling. Vier 
vrienden maakten in 1768 een lentereis door Zuid- en 
Noord-Holland en een deel van het Sticht van Utrecht. 
Zij bezochten ook ‘Slot of Huis te Teilingen´. In hun 
reisverslag valt het volgende te lezen: ‘Wy bezagen dan 
dat ronde slot, ’t welk thans dient tot eene gevangenis 
voor zulken, die tegen het jagtgericht misdreeven hebben, 
als ook het hierby gelegen en op nieuws verbeterde huis 
van den Luitenant Houtvester, benevens de tot vermaak 
welaangelegde Wandelplaats doorsneden met verscheide 
breede wandellanen, waarvan eenigen in ’t midde een 
starrenbosch uitmaken, en in de Lente en Zomer met 
verscheidene rustbanken zyn voorzien; zo dat deeze plaats, 
door welkers midden een ryweg is, om aan de Haarlemmer 
Trekvaart te komen, voor de Inwoonders te Sassenheim, 
en den doorreiziger, die zich aldaar wat ophoudt, een 
alleraangenaamste wandeling kan verschaffen…’19 

17 Thomas Salmon, Jan Wagenaar en Matthias Van Goch, Tegenwoordige 
staat der Vereenigde Nederlanden. Zesde deels, eerste stuk, Amsterdam 
1745, p. 322.
18 EL, toeg.nr. 631 Voorhout: Rechterlijke Archieven 1581-1811, inv.nr. 15 
1744-1758.
19 Historische en natuurkundige lente-reis door Zuid-en Noord-Holland, 
en een gedeelte van het Sticht van Utrecht, Amsterdam 1768, p. 85-86.

1785 de houtvesterswoning met de kleine tuin of een bleekveld, Niels Rode (Rijksmuseum SK-A-639)
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ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
De midden achttiende eeuw gerealiseerde aanleg komt 
groots naar voren op de bekende Kaarte van het Jacht Huijs 
Teijlingen an geadmitteerd landmeter G. van der Linden 
uit 1801.20 Deze kaart was ten behoeve van de verkoop in 
dat jaar gemaakt (zie hierna). De kaart brengt de gronden, 
de inrichting en het gebruik van ‘Jacht Huijs Teijlingen’ 
in beeld: de Teylingerlaan startend vanuit Sassenheim, 
gericht op de ruïne en er vervolgens omheen lopend; de 
gronden rondom en met name ten westen en noorden 
worden doorkruist door lanen; en in de er binnen vallende 
vakken zijn hakhoutpercelen, boomgaarden, moestuinen en 
grasvelden (meer details en analyse volgen in het deel na 
de fasekaarten).

20 NA, toeg.nr. 4.VTH, inv.nr. 2321, Kaart van het huis te Teilingen, met de 
tuinen en boomgaarden en Teilingerlaan. 26 Augustus 1801.

1801 Kaarte van het Jacht Huijs te Teijlingen 
(Nationaal Archief Den Haag 00013001008)
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Afb. ...: 

1802-1803, AFBRAAK VAN GEBOUWEN, VERKOOP VAN GRONDEN, VERKOOP VAN BOMEN EN HAKHOUT

De houtvesterij met Teylingen als ambtscentrum werd na 
de Bataafse Revolutie in 1795 opgeheven. Vervolgens kwam 
in mei 1795 ‘Te Huur, om terstond te kunnen aanvaarden: 
Het zeer Aangenaame BUITENGOED, genaamd TYLINGEN, 
met deszelfs Gebouwen, Plantagien, Bosschen, Laanen, 
Vyvers, Tuinen en Boomgaard (…)’21 De advertentie werd 
tot in ieder geval juli 1796 meermaals herhaald, maar 
een huurder werd niet gevonden.22 Archiefstukken maken 
duidelijk dat er nog wel onderhoud werd gepleegd. 
Verschillende stukken in de periode 1799-1802 spreken 
over de controleur Van der Linden, dit zal de Van der 
Linden van de kaart uit 1801 zijn. In april 1799 hadden 
timmerman Guldemond en metselaar Van der Werff, beide 
uit Sassenheim, van hem een aanschrijving gekregen dat ze 
‘geenen verderen reparaatien ofte eenigen werkzaamheden 
aan dezen plaats en gevolgen meer [hadden] te doen dan 
op speciaalen last.’ In de tweede helft van 1799 kregen 
beiden toch weer opdracht tot het uitvoeren van ‘eenige 
volstrekte reparatien’, begroot op 525 à 550 gulden. In 
1800 volgde de daadwerkelijke uitvoering. Naast reparatie 
en onderhoud aan het Groote Huijs en verschillende andere 
gebouwen was er ook sprake van reparatie van hekken ‘aan 
de bossen (...) en aan de landerijen’.23

In 1801 volgde een veiling door de Domeinen van Noord-
Holland van: ‘No. 1. Een alleraangenaamst gesitueerde 
BUITENPLAATS, gelegen binnen de Limiten van de van ouds 
gerenomeerde Plaats Teilingen, leggende onder Voorhout, 
aan den Dorpe Sassenheim, met deszelfs HEEREN-HUIZIGE 
en verdere Getimmerten, mitsgaders TUINEN, BOSSCHEN, 
LAANEN, PADEN, en derzelfs PLANTAGIEN, WATEREN en 
SLOOTEN, GROOT IN ’T GEHEEL 4 Mergen 513 Roeden. (… )
No. 2. Den OPSTAND en AFBRAAK van het groote HEEREN-

21 Oprechte Haarlemse courant 19 mei 1795.
22 Oprechte Haarlemse courant 2 juli 1796.
23 NA, toeg.nr. 3.02.26 Financiële Cie. Holland, inv.nr. 130 1801 
december 1-30 [98-136 “Notulen”, resoluties van de Financiële Commissie 
betreffende de domeinen, Minuten. Met bijlagen. 1799 april 1-1802 juni 20 
33 pakken en 6 omslagen].

1792 de ruïne en de houtvesterswoning, Carel 
Lodewijk Hansen (Rijksmuseum RP-T-1897-A-3187)

1792 de ruïne van de andere zijde, Carel Lodewijk 
Hansen (Rijksmuseum RP-T-1897-A-3188)
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Afb. ...: 

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
HUIS, Stallinge, Koetshuis, Tuinmans-Huis en verdere 
Gebouwen en Gevolgen vandien (…) NB. De Verkooping van 
de verdere Landen aan Teilingen gehorende, zoo als ook 
van de Boomen en hakbaar Houtgewasch, zal nader worden 
geadverteerd.’24 

Op 5 december 1801 werd vervolgens ‘publiek en privaat 
verkocht’ de noordwest hoek van Teylingen als separate 
buitenplaats; de hoek met Klein Teylingen, op de kaart 
uit 1801 met een rode stippellijn omkaderd. En, in 
drie percelen, ‘den opstand en afbraak van het Groote 
Heerenhuis en verdere gebouwen op Teilingen (...)’ Koper 
van het eerste was Matthias Temminck (1734-1814), die 
het westelijker gelegen Berg en Daal al bezat, en koper van 
de drie laatste percelen was Johannes Schouten. Bij de af 
te breken gebouwen op het sloteiland staat aangegeven 
‘moetende dezelve oude Ringmuur, benevens de oude 
Toorenmuuren blyven staan, en onaangeroerd gelaaten 
worden (...)’25

Van der Linden stelde de eerder genoemde Guldemond 
aan als toezichthouder namens de verkopende partij, ‘ten 
eijnde toe te zien, dat aan s’lands verbleeve eijgendomme 
aldaar, byzonder het plantzoen als andersints geene 
schaade worde toegebracht (...)’26 De afbraak moet vrijwel 
direct na de verkoop zijn gestart want in januari 1802 viel 
te lezen: ‘UIT DE HAND TE KOOP eenige Duizend Lasten 
PUYN; als mede een groote party AFBRAAK, van HET 
HUIS TER TYLINGEN; die daar in gading hebben komen op 
Sassenheim Koopen en doen hun profyt.’27

24 Oprechte Haarlemse courant 27 oktober 1801.
25 EL, toeg.nr. 631 Voorhout: Rechterlijke Archieven 1581-1811, inv.nr. 18 
1793-1804.
26 NA, toeg.nr. 3.02.26, inv.nr. 132 1802 februari 1-26.
27 Leydse courant 20 januari 1802.

1801 ‘de oude Ringmuur, bevens de oude Toorenmuuren blyven staan, en onaangeroerd gelaaten worden’ (Erfgoed Leiden 631-18)

1840-1850 de restanten na de afbraak 
in 1802 (Universiteitsbibliotheek Leiden 
P312_1N006)
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Afb. ...: 

Ten behoeve van de verkoop in 1801 is de bekende kaart 
door geadmitteerd landmeter G. van der Linden gemaakt 
(ongetwijfeld dezelfde Van der Linden als eerder genoemde 
controleur). De kaart brengt de gronden, de inrichting 
en het gebruik van ‘Jacht Huijs Teijlingen’ in beeld. De 
Teylingerlaan startend vanuit Sassenheim, gericht op 
de ruïne en er vervolgens omheen lopend. De gronden 
rondom en met name ten westen en noorden worden 
doorkruist door lanen en in de er binnen vallende vakken 
zijn hakhoutpercelen, boomgaarden, moestuinen en 
grasvelden. De noordwesthoek (rechtboven) die onderdeel 
van de verkoop van 1801 was staat op de kaart met 
stippellijnen aangegeven (meer details en analyse volgen in 
het hoofdstuk met de fasekaarten).

In januari 1803 volgde de advertentie met de eerder 
al aangekondigde veiling: ‘De gerenomeerde PLAATS 
TEILINGEN (…) bestaande in superbe Alleeën en Laanen, 
beplant met in haaren besten groei zynde schoone 
Eike, Beuke, Ipe, Linde en andere Boomen, mitsgaders 
Hakbosschen en Cingels, Tuin- en Boomgaard-Gronden, 
Vyvers en Wegen, te samen, met den Agterweg en Teilinger-
Laan, groot 18 Morgen 570 Roeden. Wyders nog eenige 
Perceelen WEI- en TEELLAND, van ouds aan Teilingen 
behoord hebbende; alsmede de SCHRAVENDAMSCHE WEG, 
alles met de Beplantingen en Hout-Cingels om dezelve 
staande.’28 In de bij de veiling behorende CONDITIEN en 
VOORWAARDEN is ook sprake van de Groene Laan, de 
Sparre Laan en de Munnike Laan. En: ‘Verders word nog 
speciaal geconditioneert, dat de Oude Tooren en Ringmuur 
op de Plaats staande, tot een Monument zal moeten 
blyven, zonder dat het den Kooper zal gepermitteert zyn 
dezelve verder af te breeken.’29

Zoals na de aankoop van veel buitenplaatsen volgde na 

28 Oprechte Haarlemse courant 6 januari 1803.
29 NA, toeg.nr. 2.04.13 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling 
Kunsten en Wetenschappen, inv.nr. 1381 Voorhout (Zuid-Holland): Slot 
Teylingen, (1803) 1877 - 1900, 1 omslag.

1819 kadastraal minuutplan 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed MIN08218B03, MIN08218B04, MIN08181A01 en MI-
N08181A03)

Voorhout
sectie B, blad 03
646 weg als bosch
647 bosch
648 bosch
649 bosch
650 bouwland
651 laan als bosch
652 bosch
653 bosch
654 bosch
655 bouwland
656 watering
657 bosch
658 weiland
659 ruine van het huis te Teilingen 
als erf
600 -

sectie B, blad 04
858 bosch
859 tuin
860 bosch
861 bosch
861 bis huis & erf
862 tuin
863 laan als bosch
864 bosch
865 bosch
866 laan als bosch
867 bosch

Sassenheim
sectie A, blad 03
626 erf
627 zomerhuis
628 water
629 bosch
630 bosch
631 bosch
801 bosch
802 bosch

sectie A, blad 01
2 bosch
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Kaart met laantoponiemen

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
de verkoop ook hier een ‘HOUTVERKOOPING (…) op de 
geamoveerde Plaats Teylingen: Van een mooije Party van 
circa 800 Ipen, Beuke, Eiken, Abeele en Linde opgaande 
BOOMEN, MEEST GESCHIKT TOT Werkhout en Barg-
Roeden30 ; een groote Party Essen en Elsen HAK-HOUT en 
TAKKEN, met nog een Party VRUGTBOOMEN, bekwaam om 
te verpooten, en kunnende alles zeer gemakkelyk te water 
en te land vervoerd worden.’31

Resumé
Na 1802 resteerden alleen de ringmuur en oude 
torenmuren, alle andere gebouwen waren afgebroken, 
maar ook alle bruggen, hekken, de kolfbaan e.d. Het 
kadastraal minuutplan uit 1819 laat rond de ruïne dan 
ook een ‘lege omgeving’ zien. Qua grondgebruik staan de 
meeste percelen met de aanduiding ‘bosch’, ondanks de 
verkoop van vele bomen, met soorten als iep, beuk, eik, 
abeel, linde, es en els. In het bos ten westen van de ruïne 
bevinden zich dan al twee bouwlanden. De bospercelen 
worden nog steeds begrenst door lanen of wegen met 
hakhout terwijl de bospercelen zelf een invulling met 
hakhout kennen. Latere verkoopadvertenties van dit 
hakhout laten frequente kap zien.

Uit de kaart en de verschillende archiefstukken komen de 
volgende namen voor lanen naar voren:
Teylingerlaan, Westlaan of Groene laan
Oostlaan of Munnikelaan
‘t Hoy Laentge of Donkere laan (Agterweg)
Middellaan
Schoutslaan
Sparrelaan
Kalverlaan
Robynslaen
Espelaen.

30 Stijlen of staanders waarlangs het dak van een barg (hooiberg) op en 
neer geschoven kan worden.
31 Oprechte Haarlemse courant 22 februari 1803.
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1805-1857, TEYLINGEN ALS ONDERDEEL VAN EEN GROTER GEHEEL

1857 in de eerste helft van de achttiende eeuw maakt Teylingen deel uit van Berg en Daal 
(archief Rijnland B-1168)

In 1805 werd Teylingen aangekocht door Agatha Wilhelmina 
Twent (1768-1838), gehuwd met Otto Anne graaf van 
Bylandt (1766-1857).32 Eerder had Twent al de westelijker 
gelegen buitenplaats Berg en Daal gekocht. Teylingen werd 
‘onderdeel’ van deze buitenplaats, met het westelijke 
deel van de Teylingerlaan als verbinding tussen de twee. 
Met verdere grondaankopen werd het bezit nog verder 
uitgebreid. In de daaropvolgende decennia vinden er op 
Berg en Daal vele houtverkopingen plaats, met name van 
hakhout of zwaar tot buitengewoon zwaar hakhout, maar 
ook van opgaande bomen. Aangezien Teylingen dan tot 
deze buitenplaats behoort kunnen de verkopingen ook 
betrekking hebben op hout van of rond slot Teylingen. 

In het bos in het hoek Teylingerlaan - Agterweg werden voor 
1819 twee percelen bouwland vrij gekapt. Ongetwijfeld was 
het gekapte hout onderdeel van een van de voorgenoemde 
houtverkopingen. Het is ook denkbaar dat een veel 
grootschaligere kap plaats had gevonden waarna van 
herbebossing sprake is geweest, maar deze twee percelen 
vrij bleven. Herbebossing past namelijk bij een volgend 
citaat.
In 1841 verbleef en wandelde de Zeeuwse Mr. Marinus 
Verbrugge op Teylingen, hij schreef: ‘had ik eene wandeling 
gedaan in de bevallige dreven, welke ten huidige dage het 
voormalige Teiligerhof versieren, en had mij verlustigd met 
op nieuw van nabij de overblijfsels van den ouden burg met 
belangstelling te beschouwen, toen ik, (…) , mij nederzette 
op eene bank , onder eenen bladerrijken treuresch, 
vanwaar ik een, voor mij althans, bekoorlijk uitzigt had. (...) 
Regt voor mij uit daarentegen was de weide meer van nabij 
begrensd door de boomen van Teylingen, die, hoog getopt 
en digt ineen gegroeid, een prachtig gordijn vormden; ter 
linkerzijde werd het uitzigt bepaald door een jong plantsoen 
van elzen- en esschenhout, met hier en daar verspreide 

32 EL, toeg.nr. 631, Voorhout: Rechterlijke Archieven 1581-1811, inv.
nr. 19 19, 1803-1808. Op 29 maart 1805 te Den Haag vastgelegd en op 
1 maart 1808 te Voorhout bevestigd (daarmee zijn deze jaren die door 
elkaar worden gebruikt ook verklaard).
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ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS

1850 Teylingen als onderdeel van het noordwestelijk gelegen Berg en Dal. De laatste met de steeds verder gaande zanderij en omzetting 
naar ‘bollanden’, Teylingen nog steeds omringd door lanen en bossen (Nationaal Archief 00013000389)

welig groeijende eiken- en beukenboomen, dezerzijds 
beplant met eene rij van populieren. Daar echter deze 
geheele aanleg nog maar weinig jaren telde, zoo staken de 
nu allengskens gerooid wordende hooge populieren, welke 
de laan van Teylingen omboorden, boven dat plantsoen uit, 
en bood zich de gelegenheid aan, om den majestueusen 
romp van het overoude slot Teylingen van dien kant te 
beschouwen, welke de buitenzijde van het rondeel vertoont  
(…)’33 Die herbebossing past ook weer bij een citaat uit 
1917: ‘Zoo bleef het slot, wat men er voor een tiental jaren 
[ca. 1900] nog van kon zien temidden van prachtig elzen- 
en essenhout, eiken- en beukenbomen en populieren in 
statige rij, daar in 1840 door Graaf van Bylandt, die op ‘Berg 
en Dal’ aan den Loosterweg woonde (…) geplant.34 Van 
der Aa schreef in 1846 de volgende aanvulling: ´Door den 
tegenwoordige bezitters zijn de bouwvallen van het huis 
in verband gebragt met aangename wandelpaden (...)´. En 
in een noot spreekt over ´te midden van met wandelingen 
doorsneden plantsoen.’35

Resumé
In de eerste helft van de negentiende eeuw maakte 
Teylingen onderdeel uit van het westelijk gelegen Berg 
en Dal. De omgeving van de ruïne bestond nog steeds uit 
bos en lanen, maar er was ook sprake van jonge aanplant. 
Eerder was al sprake van kap van bomen en hakhout. Naast 
elzen, essen, eiken en beuken was er bij de Teylingerlaan 
sprake van de toepassing van populieren als ‘wijkers’. Deze 
gaven de laan al snel volume, maar werden gekapt op het 
moment dat de ‘blijvers’ het over moesten nemen. De ruïne 
zelf werd een ‘decorstuk’ in de parkaanleg, één met  veel 
aantrekkingskracht voor de wandelaars en bezoekers.

33 Marinus Verbrugge, Teylingen op het laatst der dertiende eeuw, De 
vriend des vaderlands 16 (1842), p. 129-130.
34 J. Thijs Jr, De ruïne van Teylingen, Sassenheim 1917, p. 18.
35 C.P.E. Robidé van der Aa, Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, 
overgeblevene burgen en kasteelen, Nijmegen 1846, z.p. Ook schreef hij: 
‘De hier geleverde teekening is gevolgd, naar eene schets door Jonkheer 
L.H. van Asch van Wijck, op de plaats zelve vervaardigd.´
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1857, TEYLINGEN AFGESPLITST

In juli 1857 volgde een ‘voorloopige aankondiging’ van een 
openbare veiling van ‘LANDGOED BERG EN DAAL, met de 
BOUWMANSWONING, genaamd de Berg en Daal Woning; 
voorts de BOSSCHEN van Groot Teijlingen, de ruïne van 
het Huis Teijlingen, met de Teijlinger Laan (…) extra best 
en weltoegemaakte WEI- of HOOILANDEN, uitmuntende 
BOUWLANDEN, voor een groot gedeelte zeer geschikt 
voor de Bollenteelt (…)’36 In september volgde de veiling 
van ‘Het aanzienlijk en uitgestrekt LANDGOED BERG EN 
DAAL’. De ‘RUINE van het Slot TEYLINGEN, met daarom 
loopende GRACHT’ was onderdeel van deze veiling, net 
als de gronden: ‘diverse WEI- of HOOILANDEN, extra beste 
BOUWLANDEN, waaronder eenige zeer geschikt voor de 
Bollenteelt, uitgestrekte BOSSCHEN, zoowel met zware 
opgaande BOOMEN, als mede welig HAKHOUT bezet, de 
TEYLINGERLAAN (…) vischrijke VIJVERS en WATER’.37

De veilingpercelen die betrekking hadden op Teylingen, 
de gronden als op de kaart van 1801, kwamen in handen 
van gebroeders Van Teylingen. Uitdrukkelijk aangetekend 
staat: ‘Vóór den aanvang van de gunning (…) is (…) 
eene akte beteekend, waarbij de eventuele koopers 
geprevenieerd worden, dat de ruïne van het slot Teijlingen 
niet mogt worden afgebroken, maar als historisch 
monument moest blijven bestaan.’38 De gebroeders 
waren Jhr. Hilvaart Theodorus van Teylingen (1780-1865), 
Heer van Hilvarenbeek en Jhr Mr Diederik Gregorius van 
Teylingen van Kamerik (1784-1872), Heer van Kamerik 
en de Houtdijken. Ook nu volgde een ‘VERKOOPING van 
eene groote partij opgaande BOOMEN, bij de Ruine van 
Teylingen (...) bestaande in: Circa 800 Esschen Boomen 
van diverse dikte; vele Iepen Boomen … en een aantal 
Kastanje Boomen, alsmede eene groote partij different 
soort HAKHOUT.’  In de jaren 60 van de negentiende eeuw 
was er frequent een ‘houtverkooping’ van eiken-, essen- en 
elzenhakhout, maar ook berkenhakhout, ‘wilgenboomen’ 

36 Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage 26 juli 1857.
37 Opregte Haarlemsche Courant 27 augustus 1857.
38 Opregte Haarlemsche Courant 30 november 1857.

1845-1855 Bouwvallen van het Jachthuis Teylingen, P.J. Lutgers (Universiteitsbibliotheek Leiden P335N158)
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Opregte Haarlemsche Courant 30 november 1857

en ’50 Popeleboomen’ zijn in de advertenties te vinden.39

Circa 1880 werden de eerder genoemde twee bouwlanden 
en stukken aangrenzend bos omgezet in ‘bollenland’. De 
aanprijzing ‘extra beste BOUWLANDEN, waaronder eenige 
zeer geschikt voor de Bollenteelt’ uit 1857 kwam tot 
daadwerkelijke invulling.

In Craandijks zesde deel van Wandelingen door Nederland 
met pen en potlood uit 1882 valt te lezen: ‘De zijweg 
[Teylingerlaan] tusschen de jonge eikenstammen is niet 
zeer lang, maar de kruinen der boomen blijven den 
bouwval verbergen, totdat op eens de hooge, forsche 
steenklomp boven het omringend hout te voorschijn 
treedt.’ ‘Bruggen zijn er niet meer, zelfs geen planken of 
dammetjes, waarover het voorplein is te genaken. Maar er 
staat een arbeidershuisje bij den weg en er ligt een schuit in 
de gracht. Op ons verzoek zet wel iemand ons over.’40

Na de dood van Diederik Gregorius vererfde Teylingen 
op zijn zoon Jhr Mr Willem van Teylingen van Kamerik 
(1818-1892), getrouwd met Jkvr Dorothea Johanna Louise 
Melvill van Carnbée (1821-1902). In 1877 kocht Frans Julius 
Johan baron van Heemstra (1811-1878) de Teylingerlaan 
van Van Teylingen; bomen en houtgewas bleven aan Van 
Teylingen.41 Van Heemstra (een kleinzoon werd bijna 30 
jaar later eigenaar van totaal Teylingen) woonde op Huis ter 
Leede in Sassenheim. Mogelijk had hij eigen belang bij een 
goed onderhouden Teylingerlaan, als verbinding met het 
toenmalige (nu voormalige) station Piet Gijzenbrug in het 
westen.

39 Opregte Haarlemsche Courant 24 november 1860, 27 december 
1862, 3 december 1864, 4 december 1867 en Het nieuws van den dag 28 
november 1881.
40 J. Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 6, 
Haarlem 1882, p. 259-265.
41 EL, toeg.nr. 0660B Gemeente Sassenheim (II, 1811-1920), inv.nr. 458 
Extract uit het register voor de woordelijke overschrijving der akten van 
eigendomsovergang inzake de overdracht van de Teylingerlaan met tolhuis 
en losplaats door jonkheer mr. D.G. van Teylingen van kamerik aan mr. F.J.J. 
baron van Heemstra, 1877.

Opregte Haarlemsche Courant 15 november 1858
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Ook de kern van het bezit kreeg een nieuwe eigenaar. 
In 1889 schonk Van Teylingen namelijk de ruïne en het 
(schier)eiland waarop het staat aan het Rijk. De ruïne en 
zeker de ruïnebezoekers kregen weer later te maken met 
een ‘bedreiging’. In 1902 vroeg de gemeente Sassenheim 
bij de gemeente Voorhout vergunning tot oprichting van 
een kleine vuilnisbelt op de voormalige voorburcht van 
slot Teylingen. De gemeente Voorhout weigerde deze 
vergunning omdat de vuilnisbelt te kort op de publieke 
weg en slechts 25 m. van de ruïne die door ‘talrijke 
vreemdelingen bezocht wordt’ zou komen te liggen. Voor 
het alternatief aan de noordzijde van de Teylingerlaan, nu 
in de eigen gemeente Sassenheim, verleende de provincie 
Zuid-Holland toestemming, maar voor ‘alleen straat- en 
huisvuil-geen faecalien’.42 Op gezette tijden werd het 
(gecomposteerde) materiaal weer verwijderd.

Resumé
In de tweede helft van de negentiende eeuw was Teylingen 
bezit van de gebroeders van Teylingen en nazaten. Het 
overgrote deel van de gronden rondom de ruïne bleef 
steeds bos, maar het oude vrije zicht in zuidwestelijke 
richting werd bebost (de houtvesterswoning van waaruit 
het zicht was, was al afgebroken). Naast al bekende soorten 
als es, iep, eik, els en populier waren nu ook kastanje en 
wilg te vinden. En naast eiken-, essen- en elzenhakhout 
kwam nu ook het veel minder voorkomende berkenhakhout 
voor. De Teylingerlaan werd verkocht aan baron Van 
Heemstra uit Sassenheim (1877) en de ruïne werd 
geschonken aan het Rijk (1889). Na kap van de bestaande 
laanbeplanting werden nieuwe bomen aan de Teylingerlaan 
geplant.

42 EL, toeg.nr. 0660B, inv.nr. 392 Stukken betreffende de oprichting van 
een vuilnisbelt aan de Teylingerlaan in 1903, 1902-1903.

1886 een vroege foto van de ruïne van Teylingen, net voor de schenking aan het Rijk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed OF-01756)
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Na de dood van Van Teylingen volgde verkoop aan 
Theodoor Willem Lodewijk Baron van Heemstra
(1883-1945). Onder Van Heemstra werd in 1904 de 
gebogen oostelijke gracht rechtgetrokken, om een betere 
en gemakkelijkere aansluiting van de Mottingervaart 
op de Teylingervaart te creëren; de oude ‘bocht’ werd 
dichtgegooid. Ook de twee rechte watergangen aan 
de west- en zuidzijde van het burchtterrein werden 
dichtgegooid, en iets verder westelijk werd een nieuwe 
watergang gegraven. Daarnaast werd ook het westelijke 
deel van de slotgracht zelf dichtgegooid. De gronden tussen 
de nieuwe watergang en de ruïne kwamen in gebruik als 
‘bollenland’; bollen tot bijna aan de voet van de ruïne. In 
1908/1909 werd ook het zuidelijke deel van de slotgracht 
dichtgegooid. Vanaf 1908/1909 volgde verdere omzetting 
van de bouwlanden en bossen tot ‘bollenland’. 
In 1915 bood de familie Van Heemstra de Teylingerlaan 
te koop aan de gemeenten Sassenheim en Voorhout. De 
onderhandelingen strandden op de overnamekosten voor 
de bermgronden. 

Resumé
Al bij de verkoop in 1857 werd voor de gronden de 
geschiktheid voor bollenteelt genoemd. Na de volgende 
verkoop in 1904 volgde deze omzetting: lanen, bossen en 
bouwlanden werden omgezet tot ‘bollenlanden’. Door 
het dempen van de watergangen die als een ‘haak ‘ op 
elkaar aansloten en een deel van de slotgracht liepen 
de ‘bollenlanden’ zelfs door tot bijna aan de voet van 
de ruïne. Van de oude structuren resteerden alleen nog 
de ruïne op zijn (nu schier) eiland, een deel van het 
oude grachtenstelsel, een aantal oude wateringen, de 
Teylingerlaan en de Agterweg. Andere structurerende 
onderdelen als de overige lanen en oude grachtdelen en 
watergangen waren verdwenen, net als de oude invulling 
van de tussenliggende percelen.

1905 de watergangen ten westen en zuiden zijn dichtgegooid, net 
als een deel van de gracht rond de ruïne (Kadaster archieven Voor-
hout Hulpkaart 172)

1909 verder naar het westen en zuiden zijn nieuwe watergangen 
gegraven, en een volgend deel van de gracht rond de ruïne is dicht-
gegooid (Kadaster archieven Voorhout Hulpkaart 217A)

1904-1919, TEYLINGEN OMGEVORMD TOT ‘BOLLENLANDEN’
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1919, DOOR VERKOOP VERSNIPPERD

In 1918/1919 volgden nieuwe onderhandelingen, nu met 
succesvolle afronding.43 Ongetwijfeld was het een verkoop 
onder enige druk, want later in 1919 verkocht de familie alle 
Teylinger-gronden aan beide zijden van de Teylingerlaan; 
bij alle percelen was sprake van bloembollenland.44 De tol 
aan de Teylingerlaan in Sassenheim werd na de aankoop 
opgeheven. Het krantenbericht dat dit meldt vermeldt 
eveneens ‘Spoedig zullen nu ook de eerste bomen op 
die laan worden gerooid.’45 Er was sprake van circa 270 
bomen.46

De strook land tussen de eerder genoemde nieuwe 
watergang en de Agterweg (toen (Oude) Heerenweg 
geheten) was al opgedeeld in een groot aantal stroken 
gescheiden door hagen, maar werd nu ook nog eens in 
meerdere percelen te koop aangeboden. Ook versnippering 
aan de noordzijde van de Teylingerlaan vond in deze 
periode plaats.

Resumé
De Teylingerlaan werd overgenomen door de gemeenten 
Sassenheim en Voorhout en de tol werd opgeheven. Snel 
daarna volgde kap van de laanbomen. Alle ‘bollenlanden’ 
werden in 1919 verkocht, waarmee de versnippering 
van het bezit in gang werd gezet. Visueel werd deze 
versnippering benadrukt door de vele smalle bollenvelden 
en lage tussenliggende hagen.

43 EL, toeg.nr. 0660B, inv.nr. 457 Stukken betreffende de (opheffing 
van de ) tolheffing op de Teylingerlaan, onder meer ten behoeve van de 
verbetering van deze laan, 1915-1918.
44 EL, toeg.nr. 0660B, inv.nr. 254 Catalogus van de openbare verkoping 
van de bloembollentuinen ‘Teylingen’ en ‘Sixenburg’ met drie woonhuizen 
en bloembollenschuur aan de Teylingerlaan en de Oude Heerenweg 
onder Voorhout, en van een woonhuis met erf en schuren aan de Oude 
Heerenweg te Voorhout, 1919. Met plattegrond.
45 Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 9 april 1920.
46 EL, toeg.nr. 0660B, inv.nr. 457.

1919 verkoop van de bloembollentuinen, uit Catalogus van de openbare verkoping van de 
bloembollentuinen ‘Teylingen’ en ‘Sixenburg’ (Erfgoed Leiden 0660B-254)
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Omstreeks 1925 werd bochtige deel van de Teylingerlaan, 
ter hoogte van het slot, rechter getrokken en in de 
periode daaropvolgend werden meerdere woningen 
en bedrijfsgebouwen in de nabijheid van de ruïne, aan 
beide zijden van de Teylingerlaan gebouwd. De west- en 
oostzijde van de ruïne slibde langzaam dicht en het zicht 
op de ruïne raakte verbrokkeld tot onmogelijk. Zo ook 
het zicht in het verlengde van de Teylingerlaan (komend 
vanuit Sassenheim) op de ruïne. De aanleg van de Carolus 
Clusiuslaan vanaf 1938 resulteerde in een ontlasting van de 
Teylingerlaan. Maar deze nieuwe weg resulteerde echter 
wel in doorsnijding van de gronden aan de noordzijde van 
de Teylingerlaan.

1952 de ruïne met het restant van 
de grachten te midden van bloem-
bollenvelden

19xx groeiende bebouwing langs 
de Teylingerlaan veroorzaakt 
het dichtslibben van de oost- en 
noordzijde van de ruïne

1919-1940, LANGS DE TEYLINGERLAAN SLIBT HET DICHT
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1940-2016, VERDERE VERDICHTING, MAAR OOK HERSTEL

In 1970/1971 (moment van kadastrale inmeting) werd 
de gracht ten westen van de voormalige voorburcht 
dichtgegooid. Van het grachtenstelsel als al bekend van de 
kaart uit 1596 resteerde vervolgens nog maar zeer weinig.

In 1976 werd de Stichting Slot Teylingen opgericht met 
als doel herstel van de landschappelijke context en het 
betrekken van de ruïne in het culturele leven van de streek. 
In 1979 werd grond ten behoeve van het uitgraven van het 
begin twintigste eeuw dichtgegooide deel van de slotgracht 
aangekocht en 1983/1984 werd het werk uitgevoerd. 

In de daar na volgende decennia volgden grondaankopen 
ten behoeve van een ‘voorterrein’ en een eigen ontsluiting 
op de Teylingerlaan.

De meest recente ontwikkeling is die van het afstoten van 
de ruïne van Teylingen door het Rijk en de overgang naar 
Stichting Monumenten Bezit.

Veranderingen in perceelgrootte en -grenzen en bouwing 
komen goed naar voren uit een flink aantal kadastrale 
veldwerken en hulpkaarten, met name wat de twintigste 
eeuwse veranderingen betreft. In geval van de ruïne 
van Teylingen zijn dit ook de veranderingen aan de 
waterpartijen en waterlopen. Betreffende kadastrale 
kaarten zijn uit de kadastrale archieven verkregen en 
vormen een bijlage die visuele ondersteuning biedt bij de 
voorgaande samengevatte veranderingen in het terrein.

1983 inmeting van de dan in uit-
voering zijnde uitgraving van de 
voormalige gracht (Kadaster ar-
chieven Voorhout Veldwerk 739)
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1983 Opgraven burchtgracht  (Leidsch Dagblad 11 november 1983)

2011 Restauratie ringmuur
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1596-1615

Op basis van kaarten uit 1596 en 1615 en andere 
archiefstukken bestond Teylingen in deze periode uit 
een ringburcht met een donjon en poortgebouw op een 
omgracht eiland. Ten noordwesten lag de voorburcht, 
eveneens omgracht, met een poortgebouw en toegang 
vanaf de Teylingerlaan en een woongebouw en andere 
bedrijfsgebouwen op datzelfde eiland. Om dit slott errein 
lagen vermoedelijk meerdere wallen met daartussen 
sloten of greppels. Op en binnen deze wallen en op de 
voorburcht waren singels van elzen die de boomgaarden 
omzoomden. Boomsoorten die in de stukken genoemd 
worden zijn: fruitbomen (met in ieder geval kersen en 
pruimen), abeel, iep, linde, eik en es.

Het deel van de Teylingerlaan van Sassenheim naar 
het slot kende laanbeplanti ng, net als het vervolg 
in westelijke richti ng voorbij het slot (de Westlaan). 
Naast de Teylingerlaan waren de watergangen, ‘t Hoy 
Laentge (huidige Frank van Borselenlaan) met een stukje 
laanbeplanti ng en de Oostlaan structuur bepalende 
onderdelen. (zie ook de kaart met laantoponiemen op p. 
43)

De centrale gerichtheid van de Teylingerlaan op het 
slot is een eerste aanzet van klassieke Italiaanse 
architectuurprincipes die ti jdens de Hollandse 
Renaissance door het stadhouderlijk hof geïntroduceerd 
werden in parken. De andere lanen komen voort uit 
Middeleeuwse ontginningstructuren, er is nog niet 
echt sprake van een samenhangend geheel. De directe 
aanleg rond het slot is van functi onele aard, in Hollands 
renaissancesti jl, met boomgaarden en (hakhout)singels. 
De wijze van invulling lijkt bepaald te zijn door de wallen 
mogelijk als verdedigingsstructuren en is niet in eerste 
instanti e van tuinarchitectonische aard.

FASERINGSOVERZICHT

1596-1615
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1647

Een kaart uit 1647 en archiefstukken uit die periode 
brengen een terreinuitbreiding in beeld. De wallen zijn 
deels geslecht, oude sloten gedempt, het terrein is aan 
de west- en zuidzijde uitgebreid en een nieuwe rechte 
watergang is aan de westzijde gegraven. Aan de kant van 
Sassenheim blijft  iets van de oude wallen herkenbaar door 
de aanwezigheid van meerdere gebogen watergangen.

Uit dezelfde archiefstukken komt ook de aanleg van 
nieuwe lanen en de verbreding van bestaande lanen naar 
voren. Gegevens om deze te lokaliseren zijn niet bekend, 
maar de lanen sloten aan op de Westlaan (Teylingerlaan). 
Uit de eerdere fase waren de Oostlaan en laanbeplanti ng 
langs ‘t Hoy Laentge ook al bekend. Het voorkomen van 
de vaststaande en de niet gelokaliseerde lanen maakt 
aannemelijk dat toen al de basisstructuren van de latere 
aanleg tot stand zijn gekomen. Daarom zijn een aantal 
lanen uit de latere kaart uit 1801 overgenomen, maar 
door de onzekerheid betreff ende de locati e zijn ze in de 
fasekaart als sti ppellijnen weergegeven.

De terreinuitbreidingen en nieuwe lanen resulteerden in 
de hoofdstructuur van een geometrische parkaanleg; van 
detailinvullingen binnen die hoofdstructuur is dan nog 
niets bekend. Het complex van gebouwen, dus ook het 
slot, vormden niet het middelpunt of ‘snijpunt’ van lijnen 
van de geometrische parkaanleg. Wel was de Teylingerlaan 
al gericht op het slot en kende de korte  middenlaan 
(west-oost) in het westelijke park een gerichtheid op de 
voorburcht (maar niet het slot).

1647

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
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CIRCA 1750

Met een basis die een eeuw eerder was gelegd kwam in 
het tweede kwart van de achtti  ende eeuw een grootse 
aanleg tot stand die is weergegeven op de bekende 
Kaarte van het Jacht Huijs Teijlingen van geadmitt eerd 
landmeter G. van der Linden uit 1801. De kaart was 
ten behoeve van de verkoop in dat jaar getekend 
en brengt de gronden, de inrichti ng en het gebruik 
van ‘Jacht Huijs Teijlingen’ in beeld: de Teylingerlaan 
startend vanuit Sassenheim, gericht op de ruïne en er 
vervolgens omheen lopend; de gronden rondom en met 
name ten westen en noorden doorkruist door lanen; en 
tenslott e hakhoutpercelen, boomgaarden, moestuinen 
en grasvelden in de er binnen vallende vakken (zie ook 
hoofdstuk 5).

De geometrische parkaanleg kende hier haar 
hoogtepunt. De oudere hoofdstructuur werd in 
zuidwestelijke richti ng uitgebreid om een balans in de 
westelijke parkaanleg te krijgen. Aldaar snijden de korte 
en lange middellaan elkaar op een ‘plein’, beide lange 
laandelen zijn even lang en de parkdelen aan weerszijde 
van de korte middellaan zijn grofweg gespiegeld, er is 
tot op zekere hoogte een balans. Alle bosvakken staan 
aangegeven als hakhout waarbij drie vakken rondom 
het ‘plein’ een eigen detailinvulling kennen met een 
asymmetrische hoekige padenstructuur; een vak kent 
een ‘visvormige‘ platt egrond. Deze structuren zijn als 
rococo invullingen te duiden. Bij de lanen is in zekere 
zin ook sprake van een detailniveau. Op de kaart zijn ca. 
acht verschillende boomsoorten ingetekend. Verder is 
sprake van lanen met twee en met vier rijen en zelfs een 
boomplantage met zes rijen en drie boomsoorten. Aan 
vrijwel alle zijden (behalve bij de Teylingerlaan) is sprake 
van beslotenheid (t.o.v. de omgeving), daarmee is sprake 
van een ‘ouderwetse’ aanleg neigend naar de Hollands 
classicisti sch tuinsti jl.circa 1750



Debie & Verkuijl tuin park landschap 61

1919

Al bij de verkoop in 1857 werd de geschiktheid van de 
gronden voor bollenteelt genoemd. Na de volgende 
verkoop in 1904 volgde deze omzetti  ng: lanen, bossen 
en bouwlanden werden omgezet tot ‘bollenlanden’. 
Na het dempen van een deel van de slotgracht en de 
watergangen die als een ‘haak’ op elkaar aansloten 
liepen de ‘bollenlanden’ zelfs door tot bijna aan de 
voet van de ruïne. Meer westelijk werd een nieuwe 
watergang gegraven, deze sloot aan op een watergang 
aan de zuidelijke grens, waarmee een nieuwe ‘haak’ 
ontstond.

Van de oude hoofdstructuren resteerden in 1919 alleen 
nog de ruïne op zijn tot schiereiland omgevormde 
slott errein, een deel van het oude grachtenstelsel, 
een aantal oude wateringen, de Teylingerlaan en de 
(Oude) Heerenweg (Agterweg). Overige structurerende 
onderdelen als andere lanen, oude grachtdelen en oude 
watergangen waren verdwenen, net als de oude invulling 
van de tussenliggende percelen. De totale omgeving was 
omgezet in ‘bollenland’. 

Van een parkaanleg was niet langer sprake, slecht 
de laanbeplanti ng langs de Teylingerlaan en stroken 
hakhout en/of lanen langs de Heerenweg / latere Frank 
van Borselenweg, resteerden.

1919

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
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1951

Met de verkoop van alle ‘bollenlanden’ in 1919 werd 
de versnippering van het bezit in gang gezet. Visueel 
werd deze versnippering benadrukt door de vele smalle 
bollenvelden en lage tussenliggende hagen. Omstreeks 
1925 werd het bochti ge deel van de Teylingerlaan, 
ter hoogte van het slot, rechter getrokken en in de 
periode daaropvolgend werden meerdere woningen 
en bedrijfsgebouwen in de nabijheid van de ruïne, aan 
beide zijden van de Teylingerlaan gebouwd. De west- en 
oostzijde van de ruïne slibden vervolgens langzaam dicht 
en het zicht op de ruïne raakte verbrokkeld tot haast 
onmogelijk. De aanleg van de Carolus Clusiuslaan vanaf 
1938 resulteerde in een ontlasti ng van de Teylingerlaan. 
Maar deze nieuwe weg resulteerde wel in doorsnijding 
van de gronden aan de noordzijde van de Teylingerlaan.

De parkaanleg was reeds decennia lang verdwenen 
en zelfs de eerder nog aanwezige stroken hakhout 
en/of lanen langs de Heerenweg / latere Frank van 
Borselenweg bestonden niet langer.

1951
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2016

Lopende de tweede helft  van de twinti gste eeuw 
verdichte de bebouwing langs de Teylingerlaan. Ook was 
sprake van nog verder gaande opdeling en versnippering. 
In de directe nabijheid van de ruïne werd nog een 
deel van de voormalige gracht om de voorburcht 
dichtgegooid. Grondaankopen maakten het opnieuw 
uitgraven van de slotgracht mogelijk en nog eens latere 
aankopen resulteerden in een voorterrein en met een 
eigen toegang vanaf de Teylingerlaan. 

‘Nieuw’ opgaand groen komt voor aan de oostzijde van 
de Motti  ngervaart. Zicht vanaf de Teylingerlaan op de 
ruïne en vice versa, is (zeer) beperkt mogelijk. Vrij zicht 
in zuidelijke richti ng, dus richti ng Voorhout, bestaat nog 
steeds. Zicht in westelijke richti ng is er ook nog steeds, al 
dateert dat zicht pas vanaf begin twinti gste eeuw.

Veranderingen in perceelgroott e en -grenzen en bouwing 
komen goed naar voren uit een fl ink aantal kadastrale 
veldwerken en hulpkaarten, met name wat de twinti gste 
eeuwse veranderingen betreft . In geval van de ruïne 
van Teylingen zijn dit ook de veranderingen aan de 
waterparti jen en waterlopen. Betreff ende kadastrale 
kaarten zijn uit de kadastrale archieven verkregen en 
vormen een bijlage die visuele ondersteuning biedt bij de 
voorgaande samengevatt e veranderingen in het terrein.

Groen op de voormalige gronden van de parkaanleg van 
Teylingen beperkt zich vandaag de dag nog steeds tot de 
laanbeplanti ng langs een gedeelte van de Teylingerlaan 
en het groen direct rondom de ruïne.

2016

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
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5. KAARTE VAN HET JACHT HUIJS TEIJLINGEN
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De Kaarte van het Jacht Huijs Teijlingen is dusdanig 
bijzonder en omvat zoveel details dat een analyse 
en bespreking in meer detail op zijn plaats is. 

Het eerste deel van de titel van de kaart uit 1801 geeft 
in feite in het kort weer wat de parkaanleg van Teylingen 
omvatte: Kaarte van het Jacht Huijs Teijlingen gelegen 
onder Voorhout aan den Dorpe van Sassenheijm met 
deszelfs anexe Gebouwen Tuijnen Boomgaard Plantagien 
Bosschen wegen Laanen Paden vijvers wateren en slooten 
(...).

Het stelsel van lanen komt nadrukkelijk naar voren. 
Alle lanenbomen zijn individueel ingetekend en staan 
in vierkantverband. Er zijn zes/zeven verschillende 
tekenwijzen voor de bomen. Iets wat passend is bij de 
verschillende boomsoorten die uit de archiefstukken 
naar voren komen.

Van oost naar west loopt de Teylingerlaan, deze gaat 
aan de westzijde over in de Groene Laan. De westelijke 
grens wordt gevormd door de Agterwegh, ook wel 
Donkere laan geheten. De noordgrens wordt gevormd 
door de Oostlaan of Munnikelaan. Aan de oostgrens, 
ten noorden van de Teylingerlaan ligt de Kalverlaan. 
Eveneens ten noorden, ongeveer halverwege, is de 
Sparrelaan. Dan is er nog de Middellaan, die over de 
grootste ‘boslengte’ van noord naar zuid loopt. Tot slot 
zijn er die niet gelokaliseerde namen: Schoutslaan, 
Robynslaen en Espelaen.

In archiefstukken uit 1647 komt de aanleg van nieuwe 
en verbreding van bestaande lanen naar voren. Locaties 
worden niet aangegeven, maar ze komen uit op de 
Teylingerlaan. Een indicatie dat de basisstructuren voor 
de parkaanleg toen al zijn gelegd.1801 Kaarte van het Jacht Huijs te Teijlingen 

(Nationaal Archief Den Haag 00013001008)



Debie & Verkuijl tuin park landschap 67

KAARTE VAN HET JACHT HUIJS TEIJLINGEN
Centraal op de tekening staat het slot met zijn ringmuur, 
donjon en poortgebouw; met op het binnenterrein 
een viertal fruitbomen in gras. Op de voorburcht 
staan de houtvesterswoning, het poortgebouw en 
overige gebouwen. Het plein tussen poortgebouw en 
houtvesterswoning wordt als het ware omzoomd door 
bomen.

Aan de zuidwestzijde van de houtvesterswoning ligt 
een kleine door hagen omzoomde tuin; er zijn geen 
bomen of sierwerk ingetekend, mogelijk was het slechts 
een bleekveld. De haag wordt midden tegenover de 
houtvesterswoning onderbroken, ter plekke ligt een 
vlonder op de overgang van oever en water. Op dat 
punt wordt aan de overzijde van de gracht het zicht 
vrijgehouden, een zicht in zuidwestelijke richting, 
op Roode Molen en Voorhout, en mogelijk zelfs tot 
Rijnsburg. Om dit mogelijk te maken worden aldaar twee 
kruisende lanen onderbroken en is er gras in plaats van 
hakhout. In het grasveld ligt een ovale vijver, stippellijnen 
geven de verbinding met de naastliggende watergang 
aan. Tot slot vormen boomrijen bestaande uit twee 
boomsoorten de scheiding tussen de grasstrook en het 
hakhout, maar ook een begeleiding van het zicht.

Uitsnede met slot, voorburcht met de huisvesterswoning en het vrije zicht in zuidelijke richting
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Vanaf het dorp Sassenheim start de Teylingerlaan, 
met aldaar de tol (een slagboom over de weg) en een 
tolhuisje. De laan met aan weerszijden een rij bomen 
met twee boomsoorten in hakhout is recht op de ruïne 
gericht, iets links van het midden. Parallel aan de laan, 
aan de noordzijde, loopt de Teylingervaart. Ten oosten 
van de ruïne buigt de laan in noordelijke richting om het 
slotterrein, maar het zicht loopt door tot de ruïne zelf. In 
hakhout is een zichtlijn vrijgehouden, de laanbomen van 
een kruisende laan staan echter wel in deze zichtlijn. Op 
dezelfde hoogte ligt een drietal gebogen watergangen, 
mogelijk restanten van en herinnerend aan de wallen die 
ooit om het slot lagen. 

Uitsneden met respectievelijk de Teylingerlaan tussen Sassenheim en slot (links), de tol in 
Sassenheim en twee boomsoorten in de boomrijen (boven) en het vrijgehouden zicht in het 
verlengde van de Teylingerlaan op het slot (rechts).
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KAARTE VAN HET JACHT HUIJS TEIJLINGEN
De Teylingerlaan vervolgt met een brug (over 
de Woensdagsche watering aansluitend op de 
Teylingervaart) naar een haast pleinvormige invulling 
voor de toegangsbrug tot de voorburcht. Hier staat een 
solitaire breed uitgelopen boom (treurboom?) die op 
een ‘eigen’ cirkelvormige grasveld staat dat op zijn beurt 
deels wordt omzoomd door een bomenrij in cirkelvorm. 
Mogelijk is hier sprake van een memorieboom die de 
herinnering aan Jacoba van Beieren levend houdt in de 
vorm van een treures. Een bezoeker zag in 1841 een 
treures, deze boom? Een afbeelding uit 1797 laat hier 
een boom met rondom een bank zien.

De Teylingerlaan vervolgt na een bocht als een rechte 
laan in westelijke richting, met aan weerszijden een rij 
bomen in één boomsoort in hakhout. Na de Agterwegh 
staat de naam Groene Laan ingeschreven.

Uitsneden met respectievelijk het tweede deel van de Teylingerlaan 
vanaf het slot tot de Agterwegh (uiterst links), de grote solitaire 
(memorie?)boom voor de toegang tot de voorburcht (linksboven) 
en een uitbeelding van bewuste boom, met rondom een bank 
(Erfgoed Leiden PV87305)
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Ten westen van het slotterrein en ten zuiden van de 
Teylingerlaan (op de terreinuitbreiding uit 1647) bevindt 
zich een plantage met zes rijen bomen, bestaande uit 
drie maal twee rijen van dezelfde boomsoort (oftewel 
drie boomsoorten). 

Naast de plantage ligt een weide met een duifhuis 
en mogelijk een vinkenbaan. In het verlengde van de 
plantage is een moestuin gelegen. 

Een brug vormt de verbinding tussen de voorburcht en 
de plantage en in het verlegde daarvan is tweede brug 
naar het ten westen liggende parkbos.

Uitsneden met de plantage ten westen van het slotterrein (boven), met drie boomsoorten in zes rijen (rechts)
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KAARTE VAN HET JACHT HUIJS TEIJLINGEN
Aan de noordzijde van de Teylingerlaan, tegenover het 
slotterrein ligt eveneens een moestuin, met daarachter 
een boomgaard. Dit geheel wordt door watergangen 
omgracht. Vervolgens liggen rondom lanen. Aan de 
oostzijde de Kalverlaan, aan de noordzijde de Oostlaan 
of Monnikelaan en aan de westzijde de Sparrelaan. Alle 
drie de lanen staan met verschillende tekens voor de 
bomen ingetekend, opnieuw een bewuste weergave van 
de verschillende boomsoorten.

De Sparrelaan is een zogenaamde gemengde laan, 
een laan met om en om naald- en loofbomen. Dit type 
gemengde lanen is niet erg bekend en mogelijk niet veel 
voorkomend. Op Het Loo (Apeldoorn) werd in 1808 een 
laan met hêtres et sapins oftewel jonge beukenbomen 
en sparrenbomen aangelegd. En Beeckestijn (Velsen-
Zuid) en Twickel (Delden) kenden er ook een.

Uitsneden met de moestuin en boomgaard ten noorden van het slotterrein (uiterst boven), de Sparrelaan als 
oostelijke begrenzing van dit parkdeel (boven) en gemengde laan (loof- en naaldhout) van Het Loo (Apeldoorn)
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Vervolgens komt in de noordwest hoek van de 
parkaanleg het deel dat ook bekend stond als Klein 
Teylingen. De begrenzing wordt op de kaart met 
een rode stippellijn aangegeven; het zijn gronden 
die in 1801, dus twee jaar voor de overige gronden, 
werden verkocht. Dit parkdeel wordt begrensd door 
de Teylingerlaan (zuid),  de Oostlaan of Monikkelaan 
(noord) en Agterwegh (west) en de schuine sloot aan de 
Sparrelaan (oost). 

Door kruisende lanen wordt het parkdeel in vier kwarten 
verdeeld. De omringende lanen en de Middellaan 
hebben allemaal het zelfde teken voor de laanbomen. 
De oost-west lopende laan die met de Middellaan het 
terrein in kwarten verdeeld, heeft een afwijkend teken 
voor de bomen.

Een van de kwarten heeft een invulling met een woning 
met moestuin en broeibakken, en een boomgaard en 
muur voor leifruit. Dit complex wordt door hakhout 
omzoomd.

Hakhout is ook de invulling van de overige drie kwarten. 
De twee westelijke kwarten kennen een diagonaal pad 
met halverwege een klein ‘rond’. Deze diagonalen lopen 
niet van hoek naar hoek en komen aan de westzijde 
ook niet op één punt tezamen. Zou dit wel het geval zijn 
geweest, dan was er op dat punt sprake geweest van een 
‘drieteen’ of ‘ganzenvoet’.

Uitsnede van de noordwest hoek van het park met Klein Teylingen, met de Teylingerlaan 
(zuid/links), de Sparrelaan (oost/onder), de Monnikelaan of Oostlaan (noord/rechts) en de 
Donkere laan of Agterwegh (west/boven)
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KAARTE VAN HET JACHT HUIJS TEIJLINGEN

In het westelijk parkbos ligt de Middel Laan, een laan 
met een dubbele laanbeplanting: vier boomrijen in één 
boomsoort. Daar waar een kruisende laan de Middel 
Laan snijdt is een ‘rond’. Vanaf het middelpunt van dit 
‘rond’ zijn beide laandelen, die naar het noorden en die 
naar het zuiden, even lang.

Het zuidelijke einde van de Middel Lijn laat intekende 
strepen zien en een vierkantje. Is hier sprake van een 
helling en een gebouwtje, bijvoorbeeld een theekoepel 
op een hoogte?

Uitsneden van de Middel Laan (uiterst boven) en het zuidelijke deel van die laan met mogelijk een tuingebouw boven aan een helling 
(boven)
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Drie van de vier bosvakken rond het ‘rond’ hebben 
een invulling met een asymmetrische hoekige 
padenstructuur die eerste helft achttiende eeuw ook 
op De Hartekamp (Heemstede, kaart 1737-1760) 
voorkwam. Ook een plattegrond van de tuinen rond 
kasteel Endegeest (Oestgeest, kaart ca. 1700) laat een 
hoek met dergelijke padenstructuren zien, maar dit heeft 
meer het karakter van een doolhof. 

In het vierde bosvak ligt in het hakhout een grasveld met 
een ‘visvormige‘ plattegrond en een er omheen lopend 
pad.

Een van beide voorbeelden met de asymmetrische 
hoekige padenstructuur elders, dateert van circa 1700. 
Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de invulling op dit 
detail voor Teylingen ook van oudere datum kan zijn. 
Nader onderzoek naar dit soort structuren maakt dit 
mogelijk duidelijk en wordt aanbevolen.

Uitsnede met het parkdeel met een asymmetrische hoekige padenstructuur (uiterst boven), een soortgelijke structuur op De Hartekamp (Heemstede), Endegeest (Oestgeest) en Harderbos (Harderwijk). De 
laatste twee zijn doolhofvormen.
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KAARTE VAN HET JACHT HUIJS TEIJLINGEN
Aan de westzijde van het burchtterrein, vanaf de brug, 
loopt een korte laan met vier boomrijen, de binnenste 
rijen zijn een andere loofhoutsoort dan de buitenste 
boomrijen. Loodrecht op deze korte laan lopen 
meerdere dwarslanen. De middelste hiervan, de Middel 
Laan, is opnieuw een met een dubbele laanbeplanting, 
nu vier boomrijen in één boomsoort, maar een andere 
soort dan de twee in de korte laan die het kruist. Daar 
waar de korte laan en de middelste dwarslaan elkaar 
snijden is een ‘rond’. Dit ‘rond’ wordt ‘omcirkelt’ met 
een eigen dubbele bomenrij, terwijl de snijding van 
beide lanen wordt geaccentueerd door vier maal drie 
bomen die als het ware de lijnen tussen de snijdende 
bomenrijen doortrekken. 

Uitsneden met het ‘rond



76

Kaarte van het Jacht Huijs te Teijlingen (1801) geprojecteerd over de  
huidige kadastrale percelen (2016)
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KAARTE VAN HET JACHT HUIJS TEIJLINGEN
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6. TUINHISTORISCHE WAARDESTELLING
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Waardestellingskaart
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SAMENVATTING

Hoge waarde:
- Teylingen als onderdeel van de kenmerkende Leidse 
Lustwarande, het kustlandschap tussen Leiden en 
Haarlem;
- De strandwallenlandschap als kenmerkende 
vestingslocatie voor kastelen van de Leidse en Haagse 
elite en regenten;
- Het omgrachte slot als oudste element;
- Het ensemble van het omgrachte jachtslot met haar 
omliggend landschap;
- De relatie tussen het jachtslot met de Teylingerlaan 
en de Scheysloot als een ‘geïdealiseerd’ assenkruis 
waarlangs de aanleg is opgespannen;
- De subtiel verweven zichtrelatie tussen de kerk van 
Sassenheim met slot Teylingen via de Teylingerlaan;
- Het levend houden van de herinnering van Teylingen 
als jachthuis van hogere politieke bovenlaag in de 
stadhouderlijke kring tussen de 16e en 19e eeuw.

Positieve waarde:
- Het behoud van de oorspronkelijke percelering;
- De herkenbaarheid van een warande, een parkaanleg 
voor de jacht in de deels nog aanwezige percelering en 
slotenstructuur.

Indifferente waarde:
- De verdwenen padenstructuur en bijbehorende 
zichtassen;
- De verdwenen samenhang tussen de ruïne en de 
omgeving.

WAARDESTELLING
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ALGEMENE CULTUURHISTORISCHE WAARDE 

De Algemene Cultuurhistorische Waarden van de Ruïne 
van Teylingen zijn hoog gewaardeerd vanwege haar 
landschappelijke situering en ontstaansgeschiedenis. 

Haar hoge culturele en sociaal-historische waarde 
komt voort uit haar strategische situering en directe 
verbondenheid met de ontwikkeling van de Leidse 
lustwarande als vestigingslocatie van haar en de 
stadhouderlijke kring van politieke adviseurs.

Typologisch is Teylingen hoog gewaardeerd; ten eerste 
omdat zij strategisch gepositioneerd was ten opzichte 
van het Kaager Meer en zo direct toegang had tot het 
Haarlemmermeer. Ten tweede omdat Teylingen op de 
kaart van 1615 (opmerkelijk vroeg) met een ‘assenkruis’ 
gevormd door de Scheysloot en de Teylingerlaan was 
aangegeven. Daarnaast is de geometrisch Hollandse 
classicistische aanleg die tussen 1647 en 1745 in het park 
plaats vond bijzonder. Ook de aankoop en opname van de 
ruïne als een zogenaamde folly voor Beek en Dal maakte 
dat Teylingen als pronkbezit voor haar eigenaren en hun 
zakelijke ontvangsten gezien worden. 

De karakteristieke ronde slotgracht met ringmuur, burcht 
en binnenterrein en de voormalige toegangslaan, de 
Teylingerlaan met de Scheysloot zijn de oudste tastbare 
restanten van de geografisch landschappelijke locatie. 
Enerzijds omdat zij de eerste kenmerkende onderdelen 
van het kasteelterrein vormden. Anderzijds omdat zij 
onderdeel waren van de kenmerkende vestigingsfactor; 
het kustlandschap waarop alle omliggende kastelen 
waren gesticht.

ENSEMBLE WAARDE

Teylingen heeft een hoge ensemblewaarde met haar 
omgeving, de Leidse lustwarande die in het kustlandschap 
van strandwallen en strandvlaktes ten noorden van Leiden 
is ontstaan. 

De hoge functionele samenhang tussen inrichting, 
verkaveling en voorzieningen komt allereerst tot uiting 
in haar strategische situering; als knooppunt op de 
verbinding van de twee Heerewegen tussen Leiden en 
Haarlem, met de Scheysloot en de Teylingerlaan als 
zichtassen die als een ‘assenkruis’ zijn vormgegeven. 
Opmerkelijk is de verbintenis met de kerk van Sassenheim 
die met de knik in de Teylingerlaan ter plaatse van slot 
Teylingen benadrukt wordt. Ten derde komt de hoge 
functionele samenhang tot uiting in de strategische 
uitbreidingen; in de lengterichting van de strandwal met 
de parkachtige uitbreidingen in noord-zuid richting ten 
westen van het slot.  

Met de twintigste-eeuwse stedenbouwkundige 
uitbreidingen in de omgeving is de samenhang van 
de parkinrichting met historische karakteristieken 
van Teylingen vervaagt en indifferent geworden. De 
historische parkelementen zijn verdwenen, maar nog 
in de verkaveling terug te herleiden. Doorzichten vanaf 
de ruïne naar de omgeving en vice versa zijn deels 
verdwenen of dicht gebouwd. De waardevolle slotgracht 
heeft een sterke samenhang met de ruïne is en in 
gedeeltelijk gereconstrueerde vorm nog aanwezig. Het 
‘geïdealiseerde’ assenkruis is met de Teylingerlaan en 
de Scheysloot nog aanwezig, en ten dele herkenbaar 
met aan de oostzijde de gedempte ronde grachtvorm, 
de voormalige lanen en slootstructuren zijn nog in de 
kadastrale percelering herkenbaar.
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WAARDESTELLING
TUINHISTORISCHE WAARDE 

De tuinhistorische waarden op Teylingen zijn indifferent. 
De afgraving en de omvorming van het park tot 
bloembollenteelland en de stedenbouwkundige 
wijzigingen van de laatste decennia doen geen recht 
aan de historisch -landschappelijke parkinrichting en zijn 
indifferent. De resterende structuren in het omliggende 
landschap zijn waardevol maar worden slechts positief 
gewaardeerd, omdat de relatie met de ruïne voor een 
‘leek’ niet zichtbaar of beleefbaar is. Op objectniveau is 
het restant van de slotgracht hoog gewaardeerd. 

De reputatie en nalatenschap van de betrokken 
eigenaren en bewoners is mede als stadhouderlijk bezit 
bijzonder hoog. Betrokkenheid van tuinontwerpers bij de 
totstandkoming van de fraaie zestiende-eeuwse inpassing 
en haar bijzondere zeventiende-eeuwse parkaanleg is 
niet in het onderzoek naar voren gekomen. 

Belangrijke zichten zijn gewijzigd, maar deels nog vrij 
en positief gewaardeerd, de bijzondere padenstructuur, 
de specifieke laanbeplanting en omliggende bosvakken 
zijn verdwenen waardoor de huidige inrichting geen 
zeggingskracht meer heeft. De huidige ruimtelijke 
inrichting op het slotterrein sluit niet aan op de historische 
situatie en is indifferent gewaardeerd. 

GEBRUIKSHISTORISCHE WAARDE

De samenhang tussen de inrichting, het historisch gebruik 
en de (jacht)traditie van Teylingen bepalen een hoge 
gebruikshistorische waarde. Deze is echter niet meer 
herkenbaar of beleefbaar, zodat de gebruikshistorische 
waarde indifferent is gewaardeerd.

De ruïne was exemplarisch als jachtverblijf voor de 
bestuurlijke hofkring. De ruïne en de omliggende 
fraaie geometrische inrichting hebben vanaf 1805 
onderdeel uitgemaakt als een romantisch decor van de 
grotere buitenplaats Berg en Daal. Vanuit speculatieve 
overwegingen werden de gronden uiteindelijk 
omgevormd tot ‘bollenlanden’. Het voormalige park heeft 
als dusdanig een hoge gebruikshistorische waarde. 

De samenhang tussen de inrichting en het gebruik komt 
tot uiting in de resterende weg- en slootstructuren en 
de slotgracht. De verdwenen parkaanleg speelde een 
belangrijke rol als jachtwarande. Met het wijzigen van 
de geometrische parkinrichting naar de functionele 
bollenvelden is de samenhang met het unieke jachtslot 
verloren gegaan. Ondanks dat dit gebruik ook een 
belangrijke fase voor Teylingen betekende is de 
gebruikshistorische waarde van de omliggende gronden 
als indifferent gewaardeerd. 

De ruïne Teylingen herinnert aan vele invloedrijke 
stadhouders, hoge regeringsfunctionarissen en 
regentenfamilies waarmee het huis een belangrijke status 
draagt en het een bijzonder waardevol cultuurhistorisch 
object is.
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7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
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Onderzoeksgebied in de regio

Sassenheim

Voorhout

Teylingen

LisseNoordwijkerhout
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7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
INLEIDING

Voortbordurend op het tuinhistorisch onderzoek naar 
de ruïne van Teylingen, is in dit hoofdstuk een historisch 
ruimtelijk stedenbouwkundige analyse uitgevoerd. In 
deze analyse wordt de ruïne in haar landschappelijk-
stedebouwkundige context bekeken. Enerzijds richt deze 
analyse zich op de ruïne zelf, anderzijds op haar omgeving. 
Het onderzoeksgebied is afgebakend op basis van de 
eigendoms situatie zoals weergegeven op de ‘Kaarte van 
het Jacht Huijs te Teylingen’ uit 1801. Dit alles om inzicht 
te krijgen voor de verankering in het landschap van dit 
bijzondere object.

N.B. In hoofdstuk 7 en 8 zal de richting van de afgebeelde kaarten 
volgens de noordpijl rechts zijn, tenzij anders vermeld.

Plangebied

N



88 20170116 HIST RUIMT ANA Ruïne van Teylingen  wijzigingsdatum: 16 januari 2017

De Ruïne van Teylingen binnen de spreiding van ruïnes in Nederland

Ravesteyn, Heenvliet 

Toutenburg, Vollenhove

Batenburg, Batenburg

Brederode, Santpoort-Noord
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7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

RUÏNE

Al honderden jaren is Teylingen als ruïne een markant 
bouwwerk in het landschap. Teylingen is niet de enige in 
zijn soort. Door heel Nederland zijn circa 70 kasteelruïnes 
te vinden. Sommige ruïnes staan op zichzelf, circa 
negen anderen vormen onderdeel van een complex en 
fungeren als folly bij een ander object. Ook zijn er ruïnes 
als restanten van muren, grachten of anderzins bewaard 
gebleven. 

REGIONALE IDENTITEIT

Met name in het Nederlandse rivierengebied zijn veel 
vervallen kastelen te vinden. Als een snoer zijn ze te 
volgen van het zuiden en het oosten, waar de rivieren 
de Maas en de Rijn Nederland binnenkomen, tot waar 
ze in het westen in de zee uitmonden. Teylingen zelf 
is redelijk uniek op zijn locatie. In de omgeving zijn 
slechts heel beperkt andere ruïnes te vinden; namelijk 
Brederode (Santpoort-Noord), Huis ter Kleef (Haarlem), 
en Heemstede (Heemstede). 

GEBIEDSIDENTITEIT

Naast zijn functie als ruïne, draagt Teylingen ook bij aan 
de identiteit van het gebied. Tussen de bollenvelden, 
poldermolens, waterrecreatie en buitenplaatsen is 
Teylingen een bijzonder object. In een drukbevolkte 
omgeving met grote steden op korte afstand zijn er 
genoeg mogelijkheden om de ruïne onderdeel te 
laten zijn van een recreatief netwerk. Dit netwerk kan 
gebaseerd worden op de voorgaande elementen die elk 
een belangrijk onderdeel zijn van de regionale identiteit.

Regio identiteit schematisch weergegeven| identiteitsvormende elementen zoals kastelen, buitenplaatsen, molens, musea et cetera zijn 
hier weergegeven om de recreatieve waarde van de nabije omgeving van de ruïne en het dorp Sassenheim te onderstrepen.
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oost naar zuid-west, parallel aan de Nederlandse kust. 
Deze richting is nog steeds kenmerkend voor het gebied, 
ondanks dat een groot deel van de strandwallen zijn 
afgegraven voor zandwinning. De oude Heerewegen 
lopen over deze strandwallen en zijn vandaag de dag 
nog steeds belangrijke doorgaande wegen. Door de lager 
gelegen strandvlakten, het nattere polderlandschap, 
stroomden weteringen. Vroeger waren dit veengebieden, 
die door middel van de weteringen ontwaterd werden. 

7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

Dorpen

BEWONING

Sassenheim is net als de omliggende dorpen als lintdorp 
ontstaan langs de doorgaande noord-zuidlopende 
Heerewegen op de strandwal tussen Haarlem en Leiden. 
Deze wegen zijn nog steeds een markant onderdeel in de 
stedenbouwkundige structuur, en ook herkenbaar in de 
bebouwingsstructuur. 
Zowel bij Sassenheim als bij Noordwijkerhout heeft er 
ook een ontwikkeling langs de verbindende dwarswegen 
plaats gevonden, waardoor de dorpen een sterk verbreed 
grondgebied hebben gekregen.

ONTSTAAN ONDERGROND

Eerder is al in detail uitgelegd hoe de ondergrond in 
de directe omgeving van Teylingen is ontstaan. Deze 
processen hebben reliëf gevormd, geomorfologische 
eenheden ontwikkeld, bodemvorming gestimuleerd 
en het watersysteem bepaald. Daarnaast heeft ook de 
mens zijn sporen achter gelaten. Al deze factoren samen 
hebben invloed op wat vandaag de dag zichtbaar is: het 
landschap. 
Teylingen is gesitueerd op de strandwallen in het zanderij 
landschap. De hogere strandwallen liggen van noord-

SASSENHEIM IN CONTEXT
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UITERLIJK LANDSCHAP

Er zijn enkele wegen of waterlopen als dwarsassen in het 
gebied aanwezig die de twee Heerewegen met elkaar 
verbonden. Teylingen is gesitueerd op het knooppunt van 
een wetering die door de strandwal liep (genaamd de 
Woensdagse wetering) en zo’n oude dwarsweg. 

De dorpen zijn als lineaire structuren grotendeels op 
de hogere strandwallen langs deze doorgaande wegen 
ontwikkeld. Sassenheim ontwikkelde zich langs de 
Herenstraat. Belangrijke structuren zoals waterwegen 
en dwarsverbindingen die aanwezig waren, zijn later 

Richtingen

belangrijke begrenzingen geworden voor dorpen zoals 
Sassenheim. De zuidzijde van het dorp grenst aan de A44. 
De noordzijde wordt begrensd door de Mottigervaart. 

Ook kastelen en buitenplaatsen hebben hun plek 
gevonden in het strandwallenlandschap. Het reliëf 
en de aanwezigheid van water en goede transport-
mogelijkheden waren redenen om een kasteel juist hier 
te bouwen. Rijke stedelingen hebben gebruik gemaakt 
van kastelen en kasteelplaatsen voor hun zeventiende 
eeuwse buitenplaatsen, of hebben een nieuwe locatie op 

de strandwallen gevonden. Van de 26 omliggende kastelen 
en buitenplaatsen zijn slechts negen bewaard gebleven 
waarvan meer dan de helft uit de middeleeuwen stamde. 
Het feit dat Teylingen als middeleeuwse ruïne bewaard is 
gebleven is dan ook een bijzonder gegeven. 

Het verdwijnen van de kastelen en buitenplaatsen heeft 
grote invloed gehad op de groene uitstraling van het gebied. 
In drie kaartjes is de ontwikkeling van de groenmassa te 
zien. De omgeving ontwikkelde zich van een afwisselend 
coulisselandschap, naar een open ontginningslandschap 

Huidige + verdwenen kastelen en buitenplaatsen

dorp

water

richting wegen

richting water
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groenmassa - 1945

groenmassa - 2016

groenmassa (in zwart) - 1850

Ruimte-massa

7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
SASSENHEIM IN CONTEXT

dat met de productie van bloembollen, weliswaar een 
kleurrijk beeld heeft, maar waarin de parken rondom de 
buitenplaatsen langzaam verdwenen zijn en de resterende 
groenmassa steeds verder gefragmenteerd raakt tot het 
slechts enkele kleinschalige restanten van groengebieden 
in een stedenbouwkundige sterk verdicht gebied. De 
oorspronkelijk statige verankering die slot Teylingen via de 
Teylingerlaan en haar laanbeplanting met de Heereweg 
(Hoofdstraat) had, is daarbij verdwenen.

De bebouwing en de bossen op de strandwallen (met hun 
bijbehorende buitenplaatsen) vormen de massa in deze 
omgeving. Openheid is te vinden in de van oorsprong 
lager gelegen strandvlakten, rondom de Kagerplassen en 
de droogmakerijen.

massa

ruimte
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SAMENVATTEND | LANDSCHAPS-DNA

Deze elementen zijn, samen met de conclusies over 
ondergrond en landschap uit het tuinhistorisch onderzoek, 
weergegeven in de landschaps-DNA kaart. De dorpen 
met hun kern zijn in eerste instantie aan de doorgaande 
wegen in lineaire richting ontwikkeld, en later uitgebreid 
op meer willekeurige wijze. De afgegraven strandwallen 
zijn nu in grote blokken verkavelde, open bollenvelden. 
De overgebleven strandwallen hebben een besloten 
karakter door bebossing. De polders zijn fijnmaziger, 
met sloten haaks op de lange structuur van voormalig 
strandwallen en oude wegen. Meer naar het zuiden 
zijn er kleiige polders te vinden. In het oosten liggen de 
droogmakerijen: strak verkaveld en als duidelijke eenheid 
herkenbaar door de omliggende dijk en ringvaart. Ook de 
Kagerplassen zijn in deze omgeving te vinden.

Teylingen zelf verknoopt een aantal van deze elementen:
• De open, fijnmazige strandvlakte ten zuid-westen; 
• Een besloten strandwal in de vorm van Sassenheim 

in het oosten;
• De in grote blokken verkavelde, open zanderijen in 

het noorden.

7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
SASSENHEIM IN CONTEXT

Zanderij | strandvlakte

Strandwal

Droogmakerij

Duingebied
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tot 1750

1900-1945

1750-1900

1945-1960

1960-2016

Schematische weergave van de stedenbouwkundige groei van Sassenheim en omgeving
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7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

STEDENBOUWKUNDIGE ONTWIKKELING

Om inzicht te krijgen in de opbouw en structuur van 
de omgeving van Teylingen, is de stedenbouwkundige 
structuur geanalyseerd. 
Als eerste is de ontwikkeling door de jaren heen 
geïnventariseerd. Middeleeuws Sassenheim bestond 
uit niet veel meer dan een kerk (12e eeuw) en wat 
arbeidershuizen en boerderijen langs de Heereweg 
(de huidige Hoofdstraat). Op enkele plekken lagen 
boerderijen, door middel van een dwarsweg verbonden 
met de doorgaande hoofdweg. In de honderden jaren 
die daarop volgen zet deze ontwikkeling zich slechts 
langzaam voort. In eerste instantie ontstaat bebouwing 
aan de hoofdweg op de strandwal. Meer buitens en 
statige huizen, zoals Rusthoff en Het Oude Koningshuis, 
worden gesticht aan de hoofdweg. 
In de tweede helft van de 19e eeuw komt het gebied in 
een stroomversnelling. Bollenteelt was al langer aanwezig 
in het gebied, maar werd vanaf die tijd op grotere schaal 

toegepast op de afgegraven zanderij gronden en had een 
beperkte dorpsuitbreiding tot gevolg. 
Een eerste grootschalige ontwikkeling vanaf eind 19e eeuw 
is aan de Teylingerrlaan ontstaan. Onder de architect J.P. 
Oudshoorn wordt een stedenbouwkundig plan uitgevoerd 
waarbij voor de grote bollentelers statige kwekersvilla’s 
met bollenschuren gebouwd worden. De gronden van de 
voormalige buitenplaats Ter Weegen worden opgeofferd 
aan de bollencultuur. Om de arbeiders te huisvesten zijn 
rond 1900 kleinere huisjes gebouwd, als kleinschalige 
dorpsuitbreidingen, die haaks op de Heereweg, aan één 
zijde van de vaart, werden gesitueerd. Aan de andere 
kant liggen de bollenpercelen, die zodoende makkelijk 
toegankelijk zijn voor transport over de waterlopen. 
Andere buitenplaatsen zoals Ter Leede, worden, 
nadat ze gesloopt zijn, vanaf 1928 verkaveld voor 
kleinschalige uitbreidingsplannen. De aanwezige 
landschappelijke structuren blijven in deze plannen 

herkenbaar. Bollenschuren worden uiteindelijk dichter 
bij de bollenvelden in het buitengebied gebouwd. (bron: 
Stenvert 2004 Monumenten in Nederland, Zuid-Holland )
Na de Tweede Wereldoorlog vindt als gevolg van de 
wederopbouw een grote groeispurt plaats en verdicht de 
omgeving tussen de A44 en de Mottigervaart, structuren 
die het huidige dorp begrenzen. De lineaire structuur 
van het dorp is door deze uitbreidingen grotendeels 
verdwenen.
Deze kenmerkende ontwikkeling is in drie fases 
samengevat: 
• de ontwikkeling vanaf de Heereweg;
• de ontwikkelingen aan de haakse (water)wegen; 
• de opvulling van open percelen daartussen 

die begrensd worden door landschappelijke 
hoofdstructuren van de Woensdagse wetering en de 
snelweg A44.

1) - ontwikkeling vanaf de Heereweg (1819) 2) - ontwikkeling vanaf de haakse (water)wegen (1915) 3) -   ontwikkeling van vlakken begrensd door landschappelijke 
structuren (2016)

SASSENHEIM IN CONTEXT
ontwikkelingsrichting

water

relevante weg

ondergeschikte weg

kavelgrens
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STEDENBOUWKUNDIGE KARAKTERISTIEK

De Sassenheimse bouwtraditie heeft een rijk geschakeerd beeld  opgeleverd van statige kwekersvilla’s en arbeiderwoningen.
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7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
SASSENHEIM IN CONTEXT

type 0 | Bollenzolders en -boerderijen type 1 | Houten bollenschuur 

type 2 | Bakstenen bollenschuur

type 4 | Expressionistisch-zakelijke stijl  

type 3 | Zakelijke stijl met plat dak

type 5 | afwijkende architectonische vorm 
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spreiding van bollenschuren (rode sti ppen) in de regio 

dorp

water

zanderij

bollenschuur
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De bollenschuren zijn onderverdeeld in de volgende 
typen:
0) tot bollenschuur verbouwde boerderij of woning met 
droogruimte voor bloembollen,
1) houten schuur van 1 of 2 bouwlagen met zadel- of 
mansardedak en natuurlijke ventilatie (1850-1890),
2) stenen schuur van 2 bouwlagen met zadel- of 
mansardedak en natuurlijke ventilatie (1890-1900),
3) stenen schuur (zakelijke stijl) van 2, 3 of 4 bouwlagen 
met plat dak en natuurlijke ventilatie (1925-1950)
4) stenen schuur (expressionistische-zakelijke stijl) in 
meerdere bouwlagen met plat dak en mechanische 
ventilatie (1925-1950)
5) stenen schuur met afwijkende architectonische vorm 
en mechanische ventilatie (1945-1965).

7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

TYPOLOGIE

Een ander markant bouwkundig fenomeen in Sassenheim 
zijn de bollenschuren. In de omgeving stonden ooit meer 
dan 1000 exemplaren. Zij vormen een unieke erfenis van 
een rijk verleden dat onlosmakelijk verbonden is met het 
zanderij landschap, de bollenvelden, en haar kaarsrechte 
zandsloten en beschermende hagen. Van deze grote 
rijkdom aan bollenschuren zijn nog slechts circa 394 stuks 
in de directe omgeving bewaard gebleven. 
Van de 23 genoemde bollenschuren in Sassenheim zijn 
twee als Rijksmonument vermeld en zijn zes van belang 
voor de Regionale Bollenschuur Collectie. 
Beide Rijksmonumenten liggen aan de Teylingerlaan 
(resp. nr. 69 en 70). De bollenschuur aan de Teylingerlaan 
69 is gebouwd in de zakelijke stijl, en Teylingerlaan 69b 
is een tot bollenschuur verbouwde woning. Beide zijn 
van belang voor de Regionale Bollenschuur Collectie. De 

bollenschuur aan de Teylingerlaan 15 (aan het huidige 
toegangspad naar de ruïne) is gebouwd als sobere versie 
in de zakelijke stijl (type 4), maar is niet opgenomen in de 
Regionale collectie. 
De uiterlijke kenmerken van bollenschuren houden direct 
verband met de wijze van gebruik. De ontwikkeling van 
ventilatie is bepalend geweest in hun architectonische 
vorm. Hun architectonische waarde komt dan ook voort 
uit het feit dat vorm en functie samen vallen. 

(Bron: Bollenschuren op de kaart gezet, 2009 en Een 
Regionale Collectie Bollenschuren met een Regionaal 
Bollenschurenbeleid 2005)

SASSENHEIM IN CONTEXT

type 0 | Bollenzolders en -boerderijen 
type 1 | Houten bollenschuur 

type 2 | Bakstenen bollenschuur type 4 | Expressionistisch-zakelijke stijl  
type 3 | Zakelijke stijl met plat dak type 5 | afwijkende architectonische vorm 
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Momenteel heeft de ruïne slechts op enkele plekken 
connectie met de omgeving. Storende factoren zijn:
• de onsamenhangende stedenbouwkundige 

verdichting rondom de ruïne, waardoor de ruïne in 
de entree naar Sassenheim geen betekenis heeft;

• de onduidelijk toegang naar de ruïne vanwege de 
verwilderde bossages en onlogisch ontsluiting via 
een achterpad; 

• de verdwenen zichten op de ruïne waardoor de 
ruïne is geïsoleerd en geen ruimtelijke samenhang 
meer heeft met haar omgeving.

7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

RUIMTELIJKE CONNECTIES

Zoals eerder beschreven hadden de middeleeuwse 
kastelen een sterke onderlinge samenhang door hun 
situering langs de Heerewegen tussen Leiden en Haarlem. 
Teylingen was via de Teylingerlaan nadrukkelijk als zichtas 
verbonden met deze hoofdweg waarbij de toegang met 
het tolhuis werd gemarkeerd.  
De kastelen waren ook ruimtelijk verbonden met hun 
omgeving middels zichten naar: het strandwallenlandschap 
en het Keukenduin, waterwegen en naar de dorpen 
Sassenheim en Rijnsburg met hun kerken. 
De connectie met deze elementen is enerzijds gemaakt 
door de positionering van de gebouwen. De middeleeuwse 
donjon was gericht op het zogenaamde Hellegat van 

het Kagermeer. Binnenkomende en uitvarende schepen 
waren vanaf deze locatie in het vroeger opener landschap 
goed zichtbaar.  
Anderzijds werd een connectie gemaakt door de subtiele 
integratie van de landschapsstructuren in het omliggende 
park met zichtlijnen van lanen en waterlopen. Teylingen 
vormt hierop geen uitzondering. 
Door de positonering van de houtvesterswoning achter 
de donjon met ringmuur was het zicht op de zuidelijk 
gelegen kerk van Sassenheim verdwenen. Vermoedelijk is 
mede om die reden de later gebouwde houtvesterswoning 
(1614) gedraaid en gericht op de in het zuid-westen 
gelegen 12e eeuwse kerktoren van Rijnsburg.

TEYLINGEN IN CONTEXT

huidige en verdwenen zichtrelaties zichtbaarheid vanuit directe omgeving 
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STEDENBOUWKUNDIGE OPBOUW

De bebouwing langs de Teylingerlaan heeft zich pas ná 1900 
ontwikkeld. De bebouwing is volgens de Sassenheimse 
bouwtraditie aan één zijde in één typologisch beeld 
neergezet, tegenover hun bijbehorende bollenvelden. 
Dit heeft geresulteerd in een rijke schakering van 
kwekersvilla’s in de zogenaamde overgangsarchtectuur 
met art nouveau kenmerken aan de zuidzijde van de 
Teylingerlaan. De zuidelijke zijde van de Teylingerlaan 
wordt dan ook meer als één ruimtelijke eenheid ervaren. 
De ontwikkeling aan de noordzijde is pas vanaf de 
tachtiger jaren in gang gezet. In relatie tot de omliggende 
kleinschalige bebouwing  vallen de bouwblokken uit 
deze periode uit de toon door hun afwijkende schaal, 
maatvoering en bouwhoogte. Daarnaast is, sinds het 
interbellum, aan de noord-oostzijde van de ruïne aan 

weerszijden van de Tyelingerlaan een bouwkundig 
onsamenhangende verdichting ontstaan. In de 
schematische straatprofiel is de variatie in kappen en 
platte daken goed zichtbaar.
De verkaveling vertoont aan de zuidzijde een gelijkmatige 
en fijnmazige ritmiek, maar sluit aan de noordzijde niet 
daar op aan. Met name het deel direct ten oosten van 
de ruïne vertoont een ongestructureerd beeld door de 
veranderende richtingen en korrelgrootte.
De rooilijnen zijn aan de zuidzijde op circa 17,5 meter 
vanaf de Teylingerlaan gesitueerd, aan de noordzijde is 
deze afstand door de tussenliggende vaart circa 26 meter. 
Met deze brede maat is een goede zichtlijn mogelijk naar 
de ruïne. Echter door de verwilderde beplanting op het 

perceel Teylingerlaan 69 is er geen zicht meer vanaf de 
zuidzijde op de ruïne. 
Op historische foto’s is zichtbaar dat de zichtlijnen van en 
naar de ruïne een belangrijk kenmerk waren. Opvallend 
is dat de situering van de bollenschuur ten zuiden van 
de ruïne strategisch is geplaatst om de zichtlijn over de 
Teylingerlaan niet verder te verstoren. Ook de omliggende 
bollenschuren staan strategisch langs waterwegen of 
wegen gesitueerd.

kavelrichtingen (rode lijnen) rooilijnen (rode lijnen) ritme

7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
TEYLINGEN IN CONTEXT
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circa 1975 - luchtfoto met de bollenschuren (in rood) in hun oorspronkelijke context



Debie & Verkuijl tuin park landschap 107

BOLLENSCHUREN ALS KENMERK

Naast de kenmerkende structuur en samenstelling 
van de bebouwing aan de Teylingerlaan, zijn de 
bollenschuren belangrijke eenheden binnen dit geheel. 
De gebouwen gaan een connectie aan met de omgeving: 
landschappelijke richtingen, met het omliggende gebied 
en in relatie met de bebouwing. De bollenschuurtypologie 
die eerder benoemd is, is terug te vinden aan de 
Teylingerlaan. Verschillende typen bollenschuren zijn 
gebouwd. Daarnaast is er een onderscheid te vinden 
tussen op zichzelf staande grote eenheden en kleinere 
eenheden behorend bij een huis. 

7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
TEYLINGEN IN CONTEXT

Teylingerlaan 69 Teylingerlaan 70 Teylingerlaan 17 Teylingerlaan 13

bollenschuren (in rood) geïntegreerd in stedelijk weefsel

Samenvattend heeft de Teylingerlaan de volgende 
stedenbouwkundige kenmerken:
• De oorspronkelijk éénzijdige opzet van de straat, pas 

na 1980 werd de overzijde bebouwd;
• De fijnmazige, regelmatige verkaveling enerzijds, en 

de grovere, verspringende verkaveling anderzijds;
• Rooilijnen op afstand van de weg, zicht op de ruïne 

wordt echter vertroebeld door inrichting van de 
openbare ruimte;

• Minder gestructureerde opzet van bebouwing nabij 
de ruïne; 

• Bollenschuren als kenmerkende elementen in de 
stedelijke structuur.
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De Architectuurhistorische waarde is hoog en komt tot 
uiting in de kenmerkende overgangsarchitectuur met 
art nouveau van de kwekersvilla’s en de kenmerkende 
zakelijke architectuurstijl van de bollenschuren uit het 
begin van de twintiger jaren. De latere toevoegingen zijn 
indifferent omdat zij geen onderlinge samenhang hebben. 
Enkele bollenschuren die niet vermeld zijn in de regionale 
bollenschuur collectie zijn wel hoog gewaardeerd.
De Gebruikshistorische waarde is hoog vanwege de 
directe samenhang tussen bouwtypologie, locatie en 
situering nabij de bollenvelden en hun gebruik voor de 
kwekers in dit zanderij landschap.

WAARDERING

Verschillende ruimtelijke en stedenbouwkundige 
onderdelen bepalen de uniciteit van Teylingen en worden 
verduidelijkt met onderstaande waardering:
De Algemene Cultuurhistorische waarde van de 
Teylingerlaan is hoog gewaardeerd. Enerzijds omdat 
deze nog steeds de connectie vormt tussen de ruïne en 
de Hoofdweg, en daarmee onderdeel is van de reeks 
kastelen en buitenplaatsen die langs de oude herenwegen 
zijn opgespannen. Anderzijds omdat de landschappelijke 
structuren nog steeds bepalend én herkenbaar zijn 
in de huidige verkavelingspatronen én als belangrijke 
structuren voor de begrenzing van stedenbouwkundige 
uitbreidingen gelden.
De percelen (groen gekleurd) ten zuidoosten van de 
ruïne, aan weerszijden van de Teylingerlaan, zijn ruimtelijk 

slechts ‘positief’ gewaardeerd vanwege het verminderde 
zicht en de matige samenhang met de ruïne. De 
stedenbouwkundige verdichting ten oosten van de ruïne 
wijkt nadrukkelijk af van de Sassenheimse bouwprincipe 
en begrenzing. Deze noordoostelijk gelegen percelen zijn 
dan ook indifferent gewaardeerd (geel gekleurd), vanwege 
de afwijkende ritmiek, korrelgrootte en fragmentatie. 
De Ensemblewaarde van de Teylingerlaan is hoog 
gewaardeerd. Enerzijds zijn de kwekersvilla’s aan de 
zuidwestzijde kenmerkend voor de Sassenheimse 
bouwtraditie, en anderzijds heeft de bollenschuur-
collectie een samenhang met de regionale ontwikkeling. De 
latere toevoegingen van woningbouw aan de noordoost-
zijde zijn indifferent door hun onsamenhangende 
bouwtypologie.

CULTUURHISTORISCHE WAARDERING

ruimtelijke waardering stedenbouwkundige waardering

7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

hoge monumentale waarde

positieve monumentale waarde

indifferente monumentale waarde
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7. STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

LANDSCHAPPELIJKE CONCLUSIES

Omgeving
• Teylingen verknoopt een aantal landschapstypen die 

rondom Sassenheim voorkomen: de strandvlaktes, 
strandwallen en zanderijen; 

• de zichtrelaties van de ruine van Teylingen met 
belangrijke punten in de omgeving (kerken, meren, 
buitenplaatsen) zijn verdwenen

Teylingen/Teylingerlaan
• Er heeft een ruimtelijke verdichting nabij de 

ruïne plaats gevonden (die nauw gerelateerd is 
aan stedelijke ontwikkeling), waardoor de ruïne 
geisoleerd is;

• de Teylingerlaan was een belangrijke zichtas 
van Sassenheim naar de ruïne, maar deze is om 
verschillende redenen vertroebeld;

• de Teylingerlaan diende als entree vanaf Sassenheim, 
maar is als zodanig momenteel niet meer herkenbaar; 

• de verdwenen zichten vanuit en naar het omliggende 
landschap (zanderijen, strandvlakte) door voorgaande 
ontwikkelingen.

STEDENBOUWKUNDIGE CONCLUSIES

Omgeving
• De ontwikkeling van Sassenheim is in drie fases 

samen te vatten: ontwikkeling vanaf de Heereweg, 
ontwikkeling haaks op de (water)wegen en opvulling 
van de open vlakken daartussen.

 
Teylingen/Teylingerlaan
• De oorspronkelijk éénzijdige opzet van de straat, die 

pas na 1980 aan de overzijde werd bebouwd;
• een fijnmazige, regelmatige verkaveling enerzijds, en 

de grovere, verspringende verkaveling anderzijds;
• de Rooilijnen op afstand van de weg, voor zicht 

richting de ruïne (wordt alsnog vertroebeld door 
andere redenen);

• minder gestructureerde opzet van bebouwing 
nabij de ruïne waardoor de locatie van de ruïne is 
geïsoleerd; 

• er worden op enkele plekken duidelijke 
bebouwingstypologieën toegepast aan 
de Teylingerlaan, zodat aansluiting op het 
stedenbouwkundig en architeconisch ensemble 
aansluiting gevonden kan worden; 

• de bollenschuren dienen als belangrijke elementen 
binnen de stedelijke structuur gewaarborgd worden.

SAMENGEVAT
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Model 2 - Ruïnetuin TeylingenModel 1 - Heerlijkheid Teylingen                                                            
bron: ‘Toekomst van de Ruïne van Teylingen’ (dd. maart 2015)

Model 4 - Kasteel en congrespark TeylingenModel 3 - Middeleeuws bouwspektakel

ANALYSE PARKMODELLEN

Een goede ruimtelijke aansluiting van de ruïne met de 
directe omgeving is een belangrijk uitgangspunt voor 
toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen. Vice 
versa hangt het toekomstperspectief voor de ruïne 
van Teylingen samen met de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen in het aangrenzende gebied. Men is tot 
elkaar uitverkoren. 

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Teylingen is in 2015 gezocht naar een toekomstperspectief 
voor de Ruïne van Teylingen. De resultaten van dit proces 
zijn opgesteld in de participatierapportage ‘Toekomst van 
de Ruïne van Teylingen’ (dd. maart 2015). De ideeën van 
burgers voor de toekomst van de ruïne en het ruïneterrein 
zijn vertaald naar vier modellen en kaartbeelden.

De vier modellen hebben een thematisch uitgangspunt. 
Naar gelang de terreinomvang, is er gezocht naar een 
passend thema als basis voor de ruimtelijke invulling met 
groen, grachten, bebouwing en paden, telkens binnen de 
contouren van het terrein. 
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VIER MODELLEN

De modellenstudie getuigt van een zoektocht naar 
nieuwe thematische functies voor het ruïneterrein. Deze 
functies bepalen in hoge mate de voorkeur voor het his-
torische tijdsbeeld binnen de contouren van het terrein. 

In alle modellen is een doorkijk vanaf de Teylingerlaan en 
een route via een steeg en een brug over de Molensloot 
opgenomen. 
De entrees in model 2, 3 en 4 komen verder van het dorp 
te liggen dan de huidige entree en zijn gericht op de N443. 
De entree in model 2 en 3 is een mogelijke verbetering 
ten opzichte van de huidige situatie wat betreft 
herkenbaarheid en beleving. Dit vanwege de ruimte die 
vrijkomt na sloop op de nabijgelegen Bollenburcht en 

de sloop van de loodsen rond de ruïne, waaronder een 
voormalige kleine bollenschuur. Deze sloop biedt een 
oplossing voor het huidige rommelige karakter rond de 
ruïne en er komt ruimte vrij om de slotgracht rond de 
oude voorburcht te herstellen. Wel komt er in model 2, 3 
en 4 nieuwe bebouwing voor in de plaats.
Wat betreft park en landschap is er in elk model 
aandacht voor een groene invulling. De voorgestelde 
invulling varieert van ‘gemaakt’ landschap, zoals een 
moestuin of bloemperk, tot meer natuurlijk ogende 
parkstructuur met bebossing. Ook wordt er aandacht 
besteed aan laanbeplanting. In model 1 en 3 wordt de 
oude waterstructuur opgepakt. In model 2 en 4 krijgt 
deze zelfs nieuwe toevoegingen.

AANBEVELINGEN

De vier modellen geven een eerste beeld van wat de 
opties zijn en geven aanleiding tot vervolgstappen. 
Aanbevelingen voor vervolgstudies, naar aanleiding van 
deze modellen, kunnen zijn:
• De ruïne in context bekijken: niet alleen binnen, 

maar ook buiten de grenzen van het perceel kijken;
• De connectie met het dorp onderzoeken en 

integreren, zowel visueel als recreatief;
• Verder kijken dan enkel functies en thematische 

invullingen, maar een verbinding zoeken met 
de bestaande en historische structuurdragers 
(waterlopen, lanen en zichtlijnen);

• De openheid en zichtbaarheid van de ruïne 
onderzoeken en bekijken hoe deze behouden en te 
ontwikkelen is.

voorgestelde massaverschillende opties voor de benadering van de ruïneterreinomvang en contour bepalen thema; thema bepaald invulling

8. ONTWIKKELINGSVISIE

Model 4

Model 3

Model 2
Model 1

P4 P2-3

P1
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zichtrelaties vanuit de omgeving - sterke waterstructuren buitenplaatsenkarakter open bollenlandschap

zichtrelaties vanuit de omgeving buitenplaatsenkarakter bollenlandschap sterke waterstructuren
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Om de Ruïne van Teylingen te ontwikkelen zijn er 
meerdere opties mogelijk op grotere schaal. Zoals eerder 
genoemd kan de ruïne deel uitmaken van een groter 
recreatief netwerk. Veel opties en aanleidingen zijn te 
vinden in de directe omgeving, zoals omliggende, maar 
ook verder weg gelegen weteringen. Ook op de hogere 
schaal van Sassenheim is hier op aan te sluiten. Zo kunnen 
zichten vanuit de omgeving aangezet worden om de 
focus op de ruïne te krijgen. Een connectie kan gezocht 
worden met de (voormalig) buitenplaatsen in en rondom 
Sassenheim. Ook de bollenvelden met bijbehorende 
bollenschuren kunnen een culturele trekker zijn die ook 
Teylingen een positieve ‘boost’ kunnen geven. Daarnaast 
is de omliggende, sterke waterstructuur een potentie 
om ook vanaf die zijde het recreatief waternetwerk op te 
pakken.
Zowel het te ontwikkelen park als de Teylingerlaan 
stijgen uit naar een grotere schaal en takken aan op 
grotere landschapsstructuren, waarin de ruïne weer een 
stralende middelpunt vormt.

potenties voor heldere structuren in een bollenlandschap

8. ONTWIKKELINGSVISIE
 POTENTIES OMGEVING
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Teyingen als baken - open in het landschap karakteristieke ontwikkeling Teylingerlaan

KWALITEITEN

De omgeving van Teylinger zit vol kwaliteiten. Zo is er 
volop zicht van en naar het omliggende landschap aan 
de noord-west zijde. Ook de statige kwekersvilla’s en 
geschakelde arbeidershuizen, met hun kenmerkende 
eenzijdige positionering langs wegen en waterlopen, zijn 
waardevol. De rechtlijnige, haaks gepositioneerde assen 
in het landschap zijn een potentie. Ze geven inspiratie en 
aanknopingspunten voor ontwikkeling, zoals deze vroeger 
ook hebben gedaan.
Daarnaast is de ruïne van Teylingen zelf een baken in het 
landschap, wat als zodanig benadrukt moet worden. De 
karakteristieke bollenschuren zijn een kwaliteit en kan 
meegenomen worden in toekomstige ontwikkeling.

open zicht naar polder

kwaliteiten in schema’s

karakteristieke ontwikkeling 
Teylingerlaan

haakse structuur Teylingen als baken bollenschuren als karakteristiek
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POTENTIES TEYLINGERLAAN

8. ONTWIKKELINGSVISIE

verdwenen zicht verdichting en onsamenhangende ontwikkelingen rommelige inrichting en verdichting 

KANSEN

De Teylingerlaan vormt enerzijds vanaf de noordzijde 
dé entree naar Sassenheim. Van een markante toegang 
is echter nu geen sprake. Het imposante bouwwerk 
ligt verborgen achter rommelige bebouwing waardoor 
dit unieke object bij de entree naar Sassenheim 
wordt gemist. De later toegevoegde bebouwing langs 
de Teylingerlaan (in de bocht en aan de oostzijde) 
vertroebelt de oorspronkelijk heldere opzet. Anderzijds is 
de Teylingerlaan een krachtig element dat de ruïne met 
de Hoofdstraat verbindt en zo een belangrijke zichtas 
vormt. De terug springende rooilijn aan de oostzijde is 
zeker een positief gegeven en kan benadrukt worden. 
De landschappelijke dragers van de Teylingerlaan zijn 
onvoldoende herkenbaar; versnipperde of verdwenen 
laanbeplanting bepalen een ontbrekende ruimtelijke 
eenheid.

zoeken naar minder verdichting

kansen in schema’s

nieuwe zichten en een 
waardige entree vormen

streven naar meer samenhang in 
stedenbouwkundige ontwikkelingen 
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KADERS EN UITGANGSPUNTEN

Op schaal van de Teylingerlaan is er potentie voor 
kleinschalige nieuwbouw. Deze zal zorgvuldig ingepast 
moeten worden. De volgende uitgangspunten gelden:
• Het verdient de voorkeur om aan te sluiten op de 

bouwtraditie van Teylingen, waarbij eerst langs de 
oude Heerenweg werd gebouwd, daarna aan dwars 
daarop liggende (water-)wegen en de latere opvulling 
van tussenliggende vlakken. De sterke natuurlijke 
begrenzingen dienen daarbij gerespecteerd te 
worden;

STEDENBOUWKUNDIGE ONTWIKKELING INSPIRATIE

• het zicht vanaf de Teylingerlaan wordt een vereiste;
• het uitbreiden van andere zichten is van belang voor 

de connectie met de omgeving;
• de Ruïne van Teylingen zelf zal het hoogtepunt zijn;
• de bollenschuur zal met liefde worden behouden; 
• de bebouwing zelf zal doordacht zijn; maat en 

verhouding moeten passen bij de traditie en de 
omgeving. 

De bouwtypologie als inspiratie voor 
nieuwe bebouwing rondom Teylingen

Teylingerlaan als belangrijke as connectie met zichtlijnen

Teylingen als middelpunt waardering voor de bollenschuur goed doordachte maat en verhouding, 
niet boven boomkronen
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8 . ONTWIKKELINGSVISIE
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huidig geblokkeerd zicht op ruïne vrij zicht op ruïne

nieuwe laanbomen laanbomen aan andere kant vaart in verbrede groenzone

8 . ONTWIKKELINGSVISIE
IMPRESSIES TEYLINGERLAAN
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