
Plan P-Keenenburg
Meerwaarde voor het Centrumplan 
Schipluiden door parkeren onder kasteeltuin



Centrumplan Schipluiden



Historische grond in het hart van de dorpskern



Beleving kasteel Keenenburg anno 1990



Beleving kasteel Keenenburg anno 2019 (kijkglas)



Nieuwbouw en ruilverkaveling



Doel

• Kasteelterrein als centrale 
ontmoetingsplaats in het dorp
Voorwaarden: ruimte, veiligheid en activiteit
→ Parkeerplaatsen gaan niet samen met deze functie!
Insteek: geen parkeerplaatsen op het kasteelterrein

• Invulling d.m.v. bewonersparticipatie
Kasteelhistorie als thema/bron van inspiratie



Overdekt parkeren + zichtbaarheid fundering Donjon
Historische belevingslijn langs centrale ontmoetingsplaats (te voet)



Berekend tekort 
huidig centrumplan:
55 parkeerplaatsen (!)

Bedreiging vanuit parkeernood?

Oplossingsrichting 2:
Dubbellaags parkeerplein achter AH
(verdiept of boven maaiveld) 

Oplossingsrichting 1:
Parkeertekort accepteren 
(creatief boekhouden?)

Oplossingsrichting 4:
Verdiept parkeren onder kasteeltuin 

Oplossingsrichting 3:
Parkeren onder nieuwbouwwoningen

onacceptabel

gepasseerd station?

duur / lelijk obstakel



Inspiratie #1



Ets van Roghman (gezien vanaf Kasteellaan)

Boom 
Roghman



Meervoudig grondgebruik: dakpark op een parkeerdek



Open dag bij opgraving Donjon in 1978



Semi-open-openlucht-museum: Villa Romana del Casale (Sicilië)



Visie en plan



Overdekt parkeren + zichtbaarheid fundering Donjon



Ontmoetingsplaats op de verhoogde kasteeltuin  



Doorsnedeschets met een vlakke daktuin  



Doorsnedeschets met daktuin onder een helling  



Beleving kasteel Keenenburg anno 2025?



Meerwaarde

• Oplossing voor parkeerprobleem

• Gefaseerde realisatie centrumplan

• Overdekte parkeerplaatsen
→ 50% commercieel & 50% openbaar?

• Auto’s uit het zicht

• Toekomstbestendig plan met groeipotentie

• Veilig afgebakende kasteeltuin (40x40 m2)

• Inspirerende ruimte voor de beleving van 
cultuurhistorie, culturele activiteiten en 
burgerparticipatie…



Kasteeltuin als canvas voor burgerinitiatieven!

=



Begroting



Kosten

Totale investering: circa €1.200.000,-
(incl. historische integraties) 



Meerkosten

Totale investeringskosten: 
€1.200.000,-

Af: Kosten parkeerplaats elders op maaiveld: 
50 * €7.000,- = €350.000,-

Af: Kosten “historische integraties” (o.a. Donjon): 
€150.000,-

Meerkosten halfverdiept parkeren (50 plaatsen):

€700.000,-

t.o.v. parkeren op maaiveld 



Opbrengsten

Direct:

• Verkoop van commerciële overdekte 
privéplaatsen aan omwonenden/ontwikkelaar:
25 * €20.000,- = €500.000,-

• 1200 m2 aan grond voor buurtgroen en 
burgerparticipatie

Indirect:

• Toename WOZ-waarde woningen dorpskern 
(OZB-belasting)

• Extra omzet horeca dorpskern / AH

• Kleinschalig toerisme



Optie: mogelijkheid voor extra parkeerplaatsen in de wijk in ruil voor speeltuin/buurtgroen op kasteelterrein?

?

?



Financiering

• Ontwikkelaar nieuwbouwwoningen

• Verkoop parkeerplaatsen (zie voorgaand)

• Gemeente Midden-Delfland

• Provincie Zuid-Holland

• Crowd funding

• Ondernemers Schipluiden

• Subsidies:
- historie (t.b.v. historische integraties)
- cultuur
- participatie
- …
- …

• Commitment/korting vanuit aannemers

Stichting beleving Kasteel Keenenburg zal 
subsidies werven t.b.v. historische integraties 



Kosten

Opbrengsten 
+

meerwaarde



Inspiratie #2



Doortrekken van de kasteelmuren…?



Mooi, maar geen actieve ontmoetingsplaats…



Activiteiten voor ouderen…



Activiteiten voor jongeren…



Activiteiten voor de allerjongsten…



Bruiloften en evenementen…?



Culturele bijeenkomsten…



Integrale 
aanpak vanuit 
samenwerking 

• Samenwerking in gefaseerde realisatie 
parkeeroplossing en centrumplan

• Samenwerking in financiering

• Samenwerking in bouw:
- afstemming in planning
- ruimte voor archeologische 
- bouwteam? 
voorbeeld: in 1x alle funderingspalen

• Samenwerking in gebruik:
- omwonenden
- dorpsbewoners (burgerparticipatie)
- lokale stichtingen/verenigingen
- bezoekers



Gaan we er
samen voor?

Stichting beleving Kasteel Keenenburg
www.kasteelkeenenburg.nl
info@kasteelkeenenburg.nl

facebook.com/BelevingKasteelKeenenburg

mailto:info@kasteelkeenenburg.nl
mailto:info@kasteelkeenenburg.nl
https://www.facebook.com/BelevingKasteelKeenenburg

