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Stichting Beleving kasteel Keenenburg  

 

Visie en doelstelling 

Het beleefbaar maken van het voormalige kasteel Keenenburg en het bijbehorende kasteelterrein 

gelegen in het centrum van Schipluiden, gemeente Midden-Delfland. Speerpunten hierbij zijn: 

• Bekendheid geven aan de rijke historie en archeologie van het kasteel. 

• Het creëren van een centrale ontmoetingsplaats op het oude kasteelterrein. 

• Herinrichting van het kasteelterrein vanuit burgerparticipatie. 

• Het visualiseren van (een deel van) de hoofdburcht.  

 

Actuele situatie, centrumplan en potentie kasteeltuin 

Het kasteelterrein is prachtig gelegen in het centrum van Schipluiden, maar in de praktijk wordt dit 

stukje park en parkeerplaats nauwelijks gebruikt. Het doel van de stichting is om de locatie weer 

functioneel te maken als een plaats voor ontmoeting voor dorpsbewoners en kleinschalige 

evenementen waarbij de verbinding van de rijke historie met deze locatie zichtbaar blijft.  

 

Momenteel zijn er plannen vanuit een projectontwikkelaar en de gemeente Midden-Delfland om het 

centrum te herinrichten. De ontwikkeling van dit centrumplan is hét uitgelezen moment om de visie 

te verwezenlijken op het kasteelterrein. Verdere invulling is gewenst vanuit burgerinitiatieven en -

participatie. 

 

De oude historische zichtlijn (Dorpskerk – kasteelterrein – Museum Het Tramstation) kan in de 

toekomst dienen als aantrekkelijke belevingsroute voor inwoners en passanten. Gelegen in het 

centrum, maar wel buiten de “drukte” van winkels en verkeer, heeft het kasteelterrein de potentie 

om uit te groeien tot een unieke ontmoetingsplaats. 

 

Aanpak 

Om de beoogde herontwikkeling te realiseren moet er een duidelijk beeld zijn op welke manier het 

terrein door omwonenden kan worden gebruikt. Om dit te realiseren zal de stichting met 

deelprojecten en activiteiten mensen stimuleren en betrekken bij het inrichtingsvraagstuk. Voorlopig 

zijn dit de volgende projecten: 

• Plaatsen van een ‘kijkglas’ dat letterlijk een doorkijkje geeft hoe het kasteel er ooit uit zag. 

Inmiddels is dit project gerealiseerd en is een tweede kijkglas in voorbereiding. 

• Jaarlijkse participatieve activiteiten tijdens het Open monumentendagweekend. Afgelopen jaar 

is een postercollage opgehangen in de vitrines van de naastgelegen supermarkt en zijn er zijn 

er rondleidingen gegeven langs de ruïne, de kasteeltuin en een proefsleuf waarin een gedeelte 

van de fundering van de oude hoofdburcht tijdelijk zichtbaar was. 

• Culturele activiteiten zoals een Rederijkersfestival met een gedichtenprijsvraag. In de zomer van 

2021 zullen diverse kunst- en cultuuractiviteiten en optredens plaatsvinden op het kasteelterrein 

binnen het kader “Ode aan het landschap” (Covid-19 afhankelijk). 

• Het ontwikkelen van een digitale rondleiding over het kasteelterrein. 

• Betrokkenheid en draagvlak creëren via sociale media, publicaties en activiteiten. 

• Actief participeren in de politieke discussie binnen de gemeente over de ruimtelijke 

ontwikkeling van het centrumplan ten behoeve van een veilige en inspirerende invulling van de 

openbare ruimte op het voormalige kasteelterrein.  

• Feedback verzamelen vanuit dorpsbewoners, omwonenden en belanghebbenden van de 

herinrichting Centrumplan Schipluiden om een breed gedragen herontwikkelingsplan opstellen. 


