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Inleid
ding
Op de h
historische buitenplaat
b
ts Ilpenstein
n, tegen Ilpendam in Noord‐Holla
N
and, bevindt zich
momenteel een boerenbedrijff van de fam
milie de Boe
er. De famillie de Boer h
heeft de we
ens de
buitenp
plaats Ilpens
stein te her
rbouwen. Ee
en buitenpllaats is zoalls het woord
rd zegt een plaats
p
buiten. De mensen
n die in het verleden
v
ee
en buitenpla
aats lieten bouwen
b
wo
oonden in de
d stad.
Om de d
drukte in de
e stad te ku
unnen ontvlluchten kon
nden alleen de welgesteelden zich een
e
buitenp
plaats veroo
orloven zoalls zijdehand
delaren of bewindvoer
b
rders van dee VOC en oo
ok
notabelen zoals de
e Burgemees
ster van Am
msterdam. Met
M de hero
ontwikkelin
ng van de
buitenp
plaats Ilpens
stein met diverse
d
gebo
ouwen en hu
un functies
s, wil de fam
milie de Boe
er niet
alleen h
haar eigen droom
d
maar
r ook die va
an diverse Ilpendamm
I
ers verwezeenlijken do
oor deze
buitenp
plaats open te stellen voor
v
een gro
oter publiek
k met een voorliefde
v
vo
voor historie
e,
cultuur en natuur. Met deze ontwikkelin
o
ng streven wij
w naar een
n optimale v
verbinding met de
stad en de historis
sche personen die in W
Waterland hu
un buitenve
erblijf hadd
den.
In een d
dialoog mett de gemeen
nte en de prrovincie will de familie de Boer eeen stuk histo
orie en
buitenb
beleving teruggeven aa
an de bewon
ners en bezoekers van Waterland
d. Om dit mo
ogelijk
te make
en dienen de
d provincie
e en gemeen
nte Waterla
and ruimte te
t geven vo
oor dit plan zodat
het fam
miliebedrijf mee
m kan ve
eranderen in
n de huidige tijdsgeestt. De realisa
atie van een
n aantal
woning
gen maakt het
h mogelijk
k dat mense
en onderdee
el kunnen zijn van de b
buitenplaatts en
haar na
atuur.
In het v
voorliggend
de documentt wordt de h
historie van
n de voormalige buiten
nplaats
beschre
even. Deze historie
h
laatt een rijk ge
elaagde ope
eenvolging van gebeurrtenissen ziien met
belangrrijke person
nen in de Ne
ederlandse geschieden
nis. De ruim
mtelijke stru
ucturen
waarbin
nnen deze gebeurtenis
g
ssen zich afsspeelden zij
ijn nog aanw
wezig in het
et landschap
p en
zullen m
met een herrontwikkeling van de b
buitenplaats
s versterkt kunnen wo
orden.
De plan
nnen voor de ontwikkeling van de
e nieuwe bu
uitenplaats Ilpenstein
I
zzijn beschre
even in
de ruim
mtelijke verk
kenning. In de schetsfa
ase van de planontwik
p
kkeling zijn verschillen
nde
studies gemaakt. Een
E aantal van
v deze stu
udies zijn als
a alternatieve scenariio’s bijgevo
oegd aan
deze cultuurhistorische verke
enning. Ze llaten denkriichtingen zien die in eeen volgend
de fase
van de p
planontwik
kkeling van belang kun
nnen zijn.

Joris van de
er Haagen Een zicht op Slot Illpenstein
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1. Ge
eschiede
enis van
n de Purrmer en
n de land
derijen Ilpensttein
Ilpenste
ein bestond
d reeds in 16
622 en werd
d na 250 jaar afgebrok
ken in 1872. De landerijen van
de voorrmalige buittenplaats liggen gesitu
ueerd in hett zuidwestelijke deel v
van de Purm
mer. Het
Purmerrmeer behoo
orde ooit biij de grote p
plassen van
n het Hollan
nds Noorderrkwartier. In
I het
hart van
n het Hollan
nds Noorde
en lagen de grote plass
sen, de Sche
ermer, de B
Beemster, de
e
Wormerr, de Starm
meer, en de Purmer,
P
die
e allen met elkaar in ve
erbinding sstonden en
waardo
oor het wate
er via vier grote
g
gaten naar buiten
n stroomde
e, echter ook
k water me
et elke
hoge vlo
oed naar biinnen kwam
m en voortd
durend de ve
eenoevers aantastte.
a
De tijd v
van het onttstaan van het
h Purmerm
meer is nie
et nauwkeur
rig te bepallen. Stellig staat
s
het in h
het nauwste
e verband met
m de uitbrreiding van het Flevo‐m
meer (later de Zuiderzee), dat
door wa
atervloeden
n en overstr
romingen, ((waaronder
r vooral de hevige
h
vloeed van het jaar
1170, b
bekend onde
er de naam van de Alle
erheiligenvlloed), in de loop der ttijden
voortdu
urend vergrroot, steed
ds voortging
g met haar golven stuk
kken grond
d en veenlan
nd uit de
oeverla
anden te slaan.

De situatie
s
voor de
d drooglegging
g in het jaar 12
288
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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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Op 9 Jan
nuari 1621 werd
w
beslotten de ringd
dijk om de Nes te legg
gen en deze polder binn
nen de
ringdijk
k van de Purrmer te bre
engen. De N
Nes is een ge
ebied binne
en het Purm
mer meer, het
h
grenst a
aan de land
derijen van Ilpenstein. In 1622 wa
as het meer droog, zod
dat in de
vergade
ering na 1 Ja
anuari 1622 de verkav
veling en he
et leggen va
an wegen w
werd vastgesteld en
nde deelnem
in de ee
erste helft van
v dit jaar de toekenn
ning van lan
nden aan de
e verschillen
mers
(aandee
elhouders) in
i de bedijk
king kon be
eginnen.

“Zo won
w de Lan
ndleeuw la
and, Zo puu
urde hij go
oud uit sch
huim”

De La
anderijen Ilpen
nstein en de Ne
es anno 1622

1.1 D
De Purmerr Polder
In de 17
7e en 18e ee
euw trokken
n veel rijke kooplieden
n uit de grote steden n
naar de Purm
mer en
brachte
en de zomerrmaanden door
d
op de d
door hun ge
ebouwde bu
uitenplaatseen. Buiten de
d
Hofweg
g waar slot Ilpenstein dan
d staat iss de Oosterw
weg ook fav
voriet waarr de buitenp
plaatsen
Westwij
ijck, Zwanen
nburg, Leeu
uwendaal, Z
Zantwijck en
e Wolf & Hoeck
H
stond
den. Al deze
buitenp
plaatsen zijn
n inmiddels
s verdwenen
n, alleen hiier en daar een monum
mentale brug en
boerderrijen die de naam van de
d voormallige buitenp
plaats drage
en herinnerren nog aan
n de
voorma
alige buitenp
plaatsen.
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De buiitenplaats Westwijck, Corneliis Holsteyn (16
618 ‐1658)

In 1635 kocht Clem
mentia van den
d Vondel,, zus van Jo
oost van den
n Vondel, 20
0 morgen * land
met een
n boerderij en bijgebou
uwen aan d
de Oosterwe
eg in de in 1622
1
droogg
gelegde Pur
rmer
(kavel 1126). Vermo
oedelijk bev
vatte de boe
erderij ook een zomerv
verblijf in d
de vorm van
n een
heersch
hapskamer. Clementia was getrou
uwd met Ha
ans de Wolf. Het was h
haar kleinzo
oon
Pieter d
de Wolff (16
647‐1691) die
d er later e
een buitenp
plaats stichttte, Wolffsw
wijck geheten.
Pieters tweede vro
ouw, heette Susanna va
an Hoeck (1
1646‐1693) en de buiteenplaats kre
eeg toen
logische
erwijs de na
aam Wolff en
e Hoeck (o
of Wolvenh
hoek of Wolv
venhoeck). Pieter's ou
ud‐oom
Joost va
an den Vond
del vermeld
dt de buiten
nplaats in ee
en van zijn gedichten, n.a.v. de 26
6ste
verjaard
dag van Pie
eter, de lam
mmeren, de w
waterbronn
nen en de oranjebomen
n.

Wolfff en Hoeck door
r, Jan van der H
Heyden
(*)Een mo
orgen is vaak ie
ets kleiner dan een hectare. Dee in Nederland meest voorkom
mende morgen iis de Rijnlandsc
che
morgen, v
van 8516 M² of ruim 4/5 van een
e H.A.; de Am
mstellandsche is
s van 8129 M², de Waterlandssche van 10770 M² is
groter dan
n een hectare.
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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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Ilpenstein ann
no 1626‐1642, met de Hofweg
g nog langs hett slot

Na het o
overlijden van
v Volkertt Overlande
er viel de he
eerlijkheid Ilpendam zzijn dochter
r Maria
ten deell, die gehuw
wd was mett Frans Ban
nning Cock. Frans Bann
ning Cock iss één van de
e
bekendsste bewone
ers van Ilpen
nstein en iss vastgelegd
d op één van
n de beroem
mdste schild
derijen
ter wereld “de Nac
chtwacht”

De Nachtw
wacht met Fran
ns Banning Coc
ck, de man mett de rode Sjerp
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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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Ilpenstein ca
a 1872, met op de
d achtergrond
d de poort aan de hofweg

De eigen
naren van de
d buitenplaats Ilpensttein hebben
n allen een grote betek
kenis en bijd
drage
geleverd
d voor de re
egio, de sta
ad Amsterda
am en daarmee het koninkrijk derr Nederland
den.

1.2.1 Naamlijst van de eigenaren
e
n van hett huis Ilpe
enstein
De nam
men van de eigenaren
e
staan verme
eld met jaar
r van de aan
nvaarding v
van hun beh
heer en
daarach
hter dat van
n het voorziitterschap iin de vergad
dering van hoofdinglan
nden.
 JJonkheer Vo
olker Overllander, burg
gemeester van
v Amster
rdam en raa
ad van admiraliteit,
1618, 1620
Frans Bann
 F
ning Cock, Burgemeest
B
ter van Ams
sterdam, rid
dder van dee orde van St.
S
M
Michel, 163
30, 1632
 JJacob de Grreaff, Schep
pen van de sstad Amster
rdam, 1678, ?
 P
Pieter de Greaff, Vrijh
heer van Zuiidpolsbroek
k, Purmerla
and en Ilpen
ndam,
Bewindheb
B
bber van de Oost‐Indiscche Compag
gnie en Schepen van dee Stad Ams
sterdam,
1690, ?
 IIvan de Gre
eaff, Vrijhee
er van Zuid
dpolsbroek, Purmerland en Ilpend
dam, Bewind
dhebber
v
van de Oos
st‐Indische Compagnie
e en Schepe
en van de Sttad Amsterd
dam, 1704, 1711.
 G
Gerrit de Greaff,
G
Vrijh
heer van Zuiidpolsbroek
k, Purmerla
and en Ilpen
ndam,
B
Bewindheb
bber van de Oost‐Indiscche Compag
gnie en Schepen van dee Stad Ams
sterdam,
1738, 1738..
 G
Gerrit de Greaff,
G
Vrijh
heer van Zuiidpolsbroek
k, Purmerla
and en Ilpen
ndam,
B
Bewindheb
bber van de Oost‐Indiscche Compag
gnie en Schepen van dee Stad Ams
sterdam,
1766, 1766..
 G
Gerrit de Greaff
G
(de jo
onge), Vrijh
heer van Zuiidpolsbroek
k, Purmerla
and en Ilpen
ndam,
B
Bewindheb
bber van de Oost‐Indiscche Compag
gnie en Schepen van dee Stad Ams
sterdam,
1812, ?
 G
Gerrit de Greaff,
G
Vrijh
heer van Zuiidpolsbroek
k, Purmerla
and en Ilpen
ndam,
B
Bewindheb
bber van de Oost‐Indissche Compa
agnie en Sch
hepen van d
de Stad
A
Amsterdam
m, 1826, 182
26.
 JJacob Gerriit van Garde
eren, 1835, ?
 G
Gerrit Kare
el van Garde
eren, 1857, ?
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In 1878
8 kwam de familie
f
de Boer
B
naar de
e landerijen
n van Ilpens
stein. In diee tijd kwam
m Jan de
Boer, ge
etrouwd me
et Antje Blo
om naar Ilpe
endam en kochten
k
de boerderij
b
aa
an Hofweg 1, van
de famiilie Brandje
es uit Purme
erend. In de
e periode 19
934‐1936 ve
erkocht hij de Boerder
rij aan
de firma ten Bos uit Almelo. Twee
T
van de
e zoons van
n Jan de Boe
er, Jaap en M
Meindert pachten
de boerrderij van Jo
ozef Frans ten
t Bos. Me
eindert blijfft ongehuwd
d en kinderrloos en Jaa
ap de
Boer tro
ouwt met Dina
D
Smit uiit Volendam
m. Zij krijge
en samen ze
es kinderen,, Jan, Gerrit, Jaap
Lies, Pie
et en Niek. Zijn laatste
e twee zoon
ns nemen de
e pacht over van hun v
vader in 195
57 en in
1959 ko
open zij de boerderij
b
va
an ten Bos. In 1978 werd
w
de agra
arische bedrrijfsvoering
g
omgeze
et van regullier naar bio
ologisch dyn
namisch. In
n 1978 ware
en het bedri
rijf van de Familie
F
Koopma
an uit Sijbekarspel en het bedrijf van de Fam
milie de Boe
er de eerstee twee biolo
ogisch
dynamiische bedrijven in de provincie
p
No
oord‐Hollan
nd. De superheffing diee 1981 werd
d
ingevoe
erd waarbij de melkpro
oductie aan
n banden we
erd gelegd, zorgde voo
or een neerw
waartse
spiraal van de toek
komst van dit
d pioniere
ende agraris
sche bedrijff. Het bedrij
ijf had in
verhoud
ding te veell grond ten opzichte va
an de biolog
gisch dynam
mische melk
kproductie. En
ongeach
ht of een be
edrijf biolog
gisch of biollogisch dyn
namische be
edrijfsvoeriing hielden kregen
deze bedrijven gee
en ruimte vo
oor afgestemde produc
ctie ten opz
zichte van d
de extensieff
beheerd
de gronden.. In 2015 tra
aden de zoo
ons Henk en
n Martijn van Niek de Boer toe to
ot het
bedrijf Ilpenstein vof.
v Al ruim
m 140 jaar b
beheerd en verzorgen
v
de
d familie d
de Boer dit gebied,
g
met vee
el aandacht en liefde om het door te kunnen geven aan volgende geeneraties.

Een zicht op
p Boederij Ilpen
nstein

De famiilie de Boerr heeft haar liefde voorr de natuur ruimschoots aan iederreen getoon
nd die
0 jaar biolo
dit wild
de zien, zo was
w het bed
drijf ruim 40
ogisch dyna
amisch beheeerd. Zowell aan de
universsiteit Wagen
ningen als in de praktij
ijk heeft de biologisch‐‐dynamisch
he benaderin
ng het
moeilijk
k. Het komtt erop aan het
h huidige economisch
he paradigm
ma te doorb
breken. “De
e
oplossin
ng kan allee
en komen vanuit
v
de co
onsument.” De pioniers
srol in biolo
ogisch dyna
amische
bedrijfssvoering in Waterland heeft de fa
amilie geen bestendige toekomst g
gebracht. Om deze
chakelde he
reden sc
et bedrijf va
an biologiscch dynamis
sch naar slechts enkel b
biologische
e
bedrijfssvoering en uiteindelijk
k naar regu
ulier ten ein
nde het econ
nomische m
model van het
h
familieb
bedrijf weer bestendig
g te krijgen.. Thans beh
heert het fam
miliebedrijff nog 14,71 ha
beteeld oppervlak extensief in
n botanisch
h waardevoll weiland be
eheer. De o
overige 33,8
81 ha
beteeld oppervlak valt in regu
uliere bedriijfsvoering. Sinds 2010
0 is de famiilie bezig he
et erf en
de lande
erijen in de
e originele staat
s
terug te brengen. De progno
ose is dat deeze
werkzaa
amheden in
n 2023 volto
ooid zijn.
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2 De landerijen van de familie de Boer

Waterland Sectie D Perceelnummer
D73
D178
D354
D355
D362
D377
D403
D404
D406
D408
D410
D412
D414
D417
Totale oppervlakte

Oppervlakte ha / a / ca
3.79.90
93.70
8.80
4.38.30
4.95.65
47.00
3.76.15
19.72.90
45.65
3.64.30
2.95.45
3.89.35
2.13.65
3.38.20
54 ha 59 a 00 ca

Oppervlakte m2
37.990
9.370
880
43.830
49.565
4.700
37.615
197.290
4.565
36.430
29.545
38.935
21.365
33.820
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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Schetsontwerp buitenplaats - Alternatief B

Schetsontwerp buitenplaats - Alternatief C
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