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Het oude dorp Purmer was in of omstreeks 1212 aan de watervloed ten onder gegaan. 

Onder de  openingen, waardoor de zee het Noorderkwartier binnenkwam, behoorde ook de 
Purmer‐Be of Aa,  die tussen de Purmer en de Zuiderzee ten Noorden van  Monnikendam 

lag. Eerst in 1401 of 1402 werd daarin een dam gelegd, thans nog als de Nieuwendam (in de 

nabijheid van Monnikendam) bekend 
 

De vergunning tot droogmaking van de Purmer werd op 10 Juni 1617 door de Staten 

verleend, waarbij rekening gehouden werd met de bezwaren van Alkmaar en Uitwaterende 

Sluizen. 

Een van de vele voorwaarden, waaronder de vergunning verleend werd, was, dat de 

bedijkers ten oosten van Edam een stenen Sas moesten aanleggen, de Vrouwensluis 
vernieuwen en de haven van Edam goed onderhouden. Ten behoeve van de scheepvaart van 

Alkmaar verklaarden de Staten het peil te zullen bepalen, waarop de boezemwateren onder 

het College van Uitwaterende Sluizen, zouden moeten worden gehouden. In 1608 was het 

meer over het ijs opgemeten. Het bleek 2200 roeden* lang en 1200 roeden wijd te zijn, 

terwijl de omtrek, langs de oever gemeten, 6042 roeden was. Een krachtig middel om de 
werken tot aanwinst van nieuwen grond te steunen, vonden de Staten in het toezeggen van 

tijdelijken vrijstelling van belastingen. Subsidie in geld te verstrekken lieten de zaken niet 

toe. Het voeren van de tachtigjarige oorlog verslond alle beschikbare middelen. 
 
De droogmaking slaagde. In 1618 werd met de bedijking begonnen. Op 6 April 1620 werd 

door het Hoofd Ingelanden besloten het paal en metselwerk voor de te plaatsen molens 

onder toezicht aan te besteden. Op 15 Mei 1620 werd de te leggen dijk tussen Monnikendam 

en Ilpendam in de richting naar Purmerend nogmaals aanbesteed, daar de eerste 

aanbesteding niet naar wens was gegaan; in deze vergadering werden Dijkgraaf en 
Heemraden gemachtigd de eerste 4 molens aan te besteden, welke binnen 3 maanden 

gereed moesten zijn. Opzichter bij het maken en opstellen  van de molens was Jan 

Adriaenszoon Leegh Water. Spoedig waren er 12 molens aanbesteed en op 17 Juni 1620 

werd besloten dit aantal op  te voeren naar 15 molens. Op Zaterdag 31 Oktober 1620 was de 

ringdijk geheel afgesloten en kon men beginnen met het leegmalen van het Purmer meer.  
 

 

 
                     Een zicht op Ilpenstein door Joris van der Hagen tussen 1650 en 1690, Louvre 

 
(*)De roede is een oude lengtemaat en een oude oppervlaktemaat, die van plaats tot plaats verschilde. Een roede bestond 

uit een aantal voeten, variërend van 7 tot 21.Voor het meten van lange afstanden was de Rijnlandse roede van 3,767 m het 

meest gebruikelijk. De Amsterdamse roede (= 13 voet) is 3,68 m 
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1.2 Het Slot Ilpenstein 
 
De Heerlijkheid Ilpendam, gelegen aan het riviertje de Ilp, nabij de stad Purmerend heeft 

reeds in de 14e eeuw behoord tot de bezittingen van het adellijke huis van Egmond. Oude 

oorkonden vermelden dat Willem Eggert, Heer van Purmerend, de stichter van de nieuwe 
kerk te Amsterdam de heerlijkheid in 1410 verkreeg. Bijna twee eeuwen later en wel in 

1607 werd deze heerlijkheid verkocht aan de aan de steden Edam en Monnickendam. In 

1618 droegen deze de heerlijkheid over aan Volkert Overlander, toen Schepen van de Stad 

Amsterdam en later Burgemeester van de Stad Amsterdam. Intussen bevonden zich in de 
heerlijkheid Ilpendam enige gronden en landerijen die ooit toebehoorde aan de 

nalatenschap van de jongere zoon van de Graaf van Egmond, die op last van de Hertog van 

Alva te Brussel werd onthoofd. Door de schuldeisers in die nalatenschap werden de 

gronden in 1612 verkocht aan de Volkert Overlander.  
 
Het is niet te bewijzen, dat de Graven van Egmond te Ilpendam een slot bezaten, maar 

zeker is het, dat naast het dorp Ilpendam een sterkte of fort heeft gestaan, waarin de 

Spanjaarden zich in 1572 verschansten en van waaruit zij een uitval deden en het dorp 

Purmerland plunderden en verbrandden. Vluchtelingen van de plunderingen begaven zich 

toen naar Monnikendam, vanwaar zij ondersteund door een groot aantal krijgsknechten, op 
een galei door de Purmer terugvoeren en uit wraak de  Spaanse bezetting, bestaande uit 

een vaandrig en veertig soldaten, over de kling joegen. 
 
Kort vóór de droogmaking van de Purmer, en dus voor het jaar 1622, toen de bedijking 

voltrokken was, heeft Volkert Overlander op de door hem gekochte grond, nabij Ilpendam, 
in de Purmer een kasteel laten bouwen, waaraan de naam "Ilpenstein" werd gegeven. 
 
 

 
 Ilpenstein ca 1622, met een toegangspoort aan de hofweg 
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Toen beiden kinderloos stierven, ging hun nalatenschap in eigendom over aan hun 

verwanten Jacob en Pieter de Graeff, waardoor llpenstein in het bezit van het geslacht de 
Graeff is gekomen. 

Als men het slot door de voorlaan naderde, viel het oog meteen op een grauwe arduin steen 

met een afbeelding van de Heidense godin Nehalenia (*). 

 

Volgens een mondelinge overlevering is deze steen tijdens het droogmaken van de Purmer 
in dat meer gevonden en op last van Volkert Overlander naar het slot overgebracht. Gelijke 

stenen, aan dezelfde godin gewijd, zijn in 1647 opgegraven aan het strand bij Domburg op 

het eiland Walcheren, waardoor sommige oudheidkundigen op het denkbeeld kwamen, dat 

deze godin uitsluitend door de oude bewoners van Zeeland zou zijn vereerd en aangebeden. 

Nu echter ook in de Purmer een  dergelijke steen gevonden werd, is deze mening  aan het 
wankelen gebracht en denkt men dat Nehalenia als een beschermgodin gehuldigd werd 

door de Saksische of Frankische zeerovers, die in de vierde eeuw van onze tijd hun 

strooptochten tot onze kusten hebben voortgezet en zich in de nabijheid van de Hollandse 

en Zeeuwse stranden met hun gewoonten gevestigd hebben. 
 

In slot Ilpenstein werd de bezoeker een houten gestoelte getoond, dat Prins Willem I tot 

zetel diende bij zijn bezoek aan zijn trouwste vriend Dirk Jansz de Graeff, die te Amsterdam 

een huis bewoonde, aan het Water gelegen, tussen de Dam en de Papen brug. Van tijd tot 

tijd bezocht de Prins hem, om over de belangen van de stad en het land zijn raad in te 
winnen. 

De familie de Graeff bewaarde dit bijna drie eeuwen oude gedenkstuk in de antieke zaal 

van Ilpenstein, waar de afbeeldingen van de elkaar opgevolgde Heeren en Vrouwen van 

Ilpenstein aan de wand prijkten. De collectie van afbeeldingen van de Heeren en Vrouwen 

van Ilpenstein zijn nog in de archiefcollectie van het rijksmuseum aanwezig. 
De bezoeker aanschouwde op het slot eveneens de mantel welke door de Raad pensionaris 

Johan de Wit gedragen werd in de nacht van de 21ste  Juni 1672, toen hij vanuit de 

vergadering der Staten van Holland huiswaarts keerde en door vier personen werd 

aangevallen en met een mes tussen de schouders gewond raakte. Niet alleen ontdekte men 

in deze mantel op de hoogte van de schouders een brede snede, maar ook hier en daar enige 
scheuren, welke het vermoeden doen ontstaan, dat de Raadpensionaris met de belagers van 

zijn leven heeft geworsteld. Op deze mantel stelde de familie de Graeff hoge prijs. 

Pieter de Graeff, bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, was gehuwd met Jacoba 

Bicker de zuster van Wandala Bicker, echtgenote van Raadpensionaris de Witt. 
Op het kasteel was ook de zilveren troffel aanwezig, waarmee Jacob, zoon van Cornelis 

de Graeff, Burgemeester van de stad Amsterdam, in het jaar 1647, de eerste steen legde van 

het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Het schootsvel, bij deze troffel behorende, benevens 

een gouden gedenkpenning, op deze gebeurtenis betrekking  hebbende, werden mede 

vroeger op het slot bewaard. De Troffel en het schootsvel werden nogmaals gebruikt door 
Gerrit de Graeff, toen de eerste tien stenen werden gelegd onder de preekstoel. Eveneens 

bij de herbouw van de kerk te Ilpendam en nogmaals door de jonge Gerrit Arnold Theodoor 

de Graeff,  op de 22ste  April 1834, toen hij de eersten steen legde van het kerkgebouw te 

Polsbroek. Het kasteel is in 1872 gesloopt, het was toen het eigendom van de familie van 

Garderen en op dezelfde plaats verrees een boerderij, waarop de naam " llpenstein " is 
overgegaan. 
 
(*) Nehalennia (ook Nehalenia, Nehalaenniae, Nehalaenia) was een inheemse beschermgodin die in de 2e‐ en 3e‐eeuw[1] 

Gallia Belgica door reizigers, vooral zeelui en handelaars, werd vereerd bij de monding van de Schelde. Nehalennia is 
alleen bekend van grote hoeveelheden gevonden altaren bij Colijnsplaat en Domburg in wat nu Zeeland is. Er waren twee in 

steen gebouwde tempels die aan de Oosterschelde lagen. 
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2 De landerijen van de familie de Boer 
 

 
 

Waterland Sectie D Perceelnummer  Oppervlakte  ha / a / ca  Oppervlakte m2 

D73    3.79.90      37.990 

D178       93.70       9.370 

D354         8.80          880 

D355    4.38.30    43.830 

D362    4.95.65    49.565 

D377       47.00      4.700 

D403    3.76.15    37.615 

D404  19.72.90  197.290 

D406       45.65       4.565 

D408    3.64.30     36.430 

D410    2.95.45     29.545 

D412    3.89.35     38.935 

D414    2.13.65     21.365 

D417    3.38.20     33.820 

Totale oppervlakte   54 ha 59 a 00 ca                 545.900   m2 
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 Ilpenstein anno 1622 geprojecteerd in de huidige kadastrale kaarten 
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3 Herontwikkeling buitenplaats Ilpenstein 
 
Met de rijke historie van de locatie wil de familie De Boer de voormalige buitenplaats 

herontwikkelen. Oude structuren zullen worden opgehaald en de locatie kan een nieuwe 

bruisende plek aan de rand van Ilpendam gaan vormen. 

 

In een dialoog met de gemeente en de provincie wil de familie de Boer een stuk historie en 
buitenbeleving teruggeven aan de bewoners en bezoekers van Waterland. Om dit mogelijk 

te maken dienen de provincie en de gemeente Waterland ruimte te geven voor dit plan 

zodat het familiebedrijf mee kan veranderen in de huidige tijdsgeest. Om dit te realiseren 

wil de familie de Boer haar gebieden omvormen naar een landgoed met ANBI status. Op het 

landgoed wil de familie alle gebouwen afbreken en het volgende her‐ontwikkelen: 
 

 De herbouw van slot Ilpenstein met hotel, restaurant, grand café functie op haar 

historische locatie, te weten waar nu de gedateerde boerderij Ilpenstein staat. 

 Parralel hieraan de realisatie van ongeveer 100 appartementen verdeeld over 
meerdere gebouwen in buitenplaatsstijl. De appartementen hebben een grootte 

tussen de 60m2 en 120 m2. 

 De realisatie van een stolpboerderij met bijgebouwen die de overige agrarische 

gebieden wederom biologisch en extensief kan beheren en onderhouden, inclusief de 

beeldentuin en historische hoogstamboomgaard. 
 Een houten fiets/voetgangersbrug van de landerijen Ilpenstein naar oude 

gemeentewerf van Ilpendam, dit om de oude dorpskern te ontzien en verbindingen 

zo kort en efficiënt mogelijk te maken. 

 Een aanlegsteiger voor de aanleg van recreanten en verhuur boten voor 

waterrecreanten. 
 
Door functiemengingen en uitbreiding van activiteiten wil Ilpenstein een levendig seizoen‐

onafhankelijke leisure‐onderneming worden. De belangrijkste functies die toegevoegd 

worden zijn verblijfsrecreatie en wonen. Daarnaast worden er faciliteiten voor vergaderen 

en andere bijeenkomstfuncties gebouwd. De verblijfsrecreatie wordt gerealiseerd door het 
maken van ongeveer 50 hotelkamers in slot Ilpenstein. Door tevens een bescheiden 

vergadercentrum te realiseren ontstaat de mogelijkheid om het gehele jaar door 

bedrijvigheid te creëren. In de zomer zullen de activiteiten rondom terrassen van het slot, 

de boomgaard met oranjerie, de beeldentuin en de boerderij floreren.  

 

 
  Toegangspoort Ilpenstein en oprijlaan       
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In het najaar en de winter zullen de oogst, onderhoudswerk en het vergadercentrum in 
combinatie met meerdaagse verblijfsmogelijkheden het gebied levendig houden. In het 

voor‐ en najaar wisselen de kernactiviteiten geleidelijk om naar buitenactiviteiten zoals 

wandelen, fietsen en watersport. De nieuwe mix van functies zal het gehele jaar door 

werkgelegenheid bieden. De organisatie van de gebouwen op het terrein zal eenvoudig en 

helder worden. De belangrijkste recreatieve functies richten zich op de historische locatie 
en de direct omliggende natuur, waar het hotel in de look en feel van het oorspronkelijke 

slot Ilpenstein ligt, omgeven door water in de oorspronkelijke slotgracht en toegankelijk 

via de oorspronkelijke houten bruggen aan de voorzijde en boomgaardzijde. Bij de gracht 

wordt een groot waterterras voorzien voor recreanten in de zomer. Vanuit het hotel met 

vergader, restaurant‐brasserie faciliteiten kan de bezoeker naar de historische boomgaard, 
de beeldentuin en de boerderij die het verdere gebied beheert. De leisure locatie kan prima 

als hub gebruikt worden richting het achtergebied naar bijv de theetuin Overleek, de 

historische Stad Monnickendam, het voormalige eiland Marken, Volendam, fort Beemster 

en andere locaties. Deze locaties zijn eenvoudig te bereiken via fietsrecreatie, wandelend of 
via de aanlegsteiger aan het Water. De Boerderij die ca 80 procent van gebied extensief 

beheert is een typische Waterlandse Stolp met daarbij een Potstal voor grazend groot en 

kleinvee. Daarnaast zal een open kapschuur ingepast worden om de noodzakelijke 

machines in te kunnen stallen. De woonlocatie zal bestaan uit ongeveer 100 appartementen 

verdeeld over gebouwen met een klassieke architectonische uitstraling. 
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4 Alternatieve studies 
 

In de schetsfase van de planontwikkeling zijn verschillende denkrichtingen bestudeerd. In 

de ruimtelijke verkenning is het voorkeursmodel schematisch uitgewerkt. In dit model 

worden alle functies gerealiseerd binnen de contouren van de oorspronkelijke buitenplaats. 

In de dialoog met de gemeente, de provincie en belanghebbende partijen willen we ook de 

andere denkrichtingen echter niet uitsluiten, vandaar dat deze als alternatieve studies zijn 
toegevoegd aan deze cultuurhistorische verkenning. 

 

Alternatief A 
 

In dit schetsplan zijn woongebouwen in de zuid‐westhoek van de landerijen van Ilpenstein 

bedacht. De woongebouwen bevinden zich op erven en refereren met hun architectuur aan 
landelijk wonen in agrarische stijl. De woongebouwen zijn 2 lagen en een kapverdieping 

hoog en bevatten per woongebouw 12 appartementen. De gebouwen liggen aan het lint dat 

vanaf Ilpenstein onderlangs de Purmerdijk wordt doorgetrokken tot aan het laatste erf. De 

weg onder aan de dijk geeft tevens een optimale ontsluitingsmogelijkheid voor fietsers en 

wandelaars richting het centrum van Ilpendam.    
 

Alternatief B 
 

In dit schetsplan wordt de boerderij buiten de contouren van de buitenplaats 

gepositioneerd. De woongebouwen vormen een wand rondom de verschillende semi‐

openbare pleinen en parken. In deze variant zijn 100 wooneenheden mogelijk met een klein 
aantal grondgebonden woningen. De woningen zullen echter geen privé tuinen krijgen, 

zodat de uitstraling van de buitenplaats goed bewaakt kan worden. 

 

Alternatief C 
 

In dit schetsplan is de buitenplaats alleen bestemd voor het slot en de boerderij. De 
woonbebouwing wordt gepositioneerd op de landerijen, in de zuid‐westhoek van de 

Purmerpolder. Deze optie maakt een directe voetganger‐ en fietsverbinding met het 

centrum van Ilpendam mogelijk. De woongebouwen hebben 2 lagen en een kapverdieping 

en bevatten enkel appartementen. Aan de oostkant komen de woongebouwen in het groen 

van de landerijen te staan. De woningen zullen een kleine buitenruimte krijgen, maar geen 
privé tuinen, hierdoor kan de uitstraling aan de zijde van de landerijen worden bewaakt. 
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Purmer Gedenkboek 1622 – 1922 door de Electrische drukkerij JAC. Krol – Beemster,  door 

Schrijver G.J. de Goede, 1922 

 

J. H. de Bruijn: De bewoners van het Kasteel Ilpenstein en hun nakomelingen. 1827–1957. 

Ilpendam 1958. 
 

J. W. Groesbeek: Middeleeuwse kastelen van Noord‐Holland. Hun bewoners en bewogen 

geschiedenis. Rijswijk 1981, p. 276–283. 

 

Drie en Halve Eeuw “De Purmer” door Piet Huurdeman, uitgave : comité 350 jaar Purmer, 
druk Nooy’s Drukkerijen, Purmerend. 
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