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Inleiding
Op de historische buitenplaats Ilpenstein bevindt zich momenteel een boerenbedrijf van de familie de
Boer. De familie de Boer heeft de wens de buitenplaats Ilpenstein te herbouwen. Een buitenplaats is
zoals het woord zegt een plaats buiten. De mensen die in het verleden een buitenplaats lieten
bouwen woonden in de stad. Om de drukte in de stad te kunnen ontvluchten konden alleen de
welgestelden zich een buitenplaats veroorloven zoals zijdehandelaren of bewindvoerders van de VOC
en ook notabelen zoals de Burgemeester van Amsterdam. Met de herontwikkeling van de
buitenplaats Ilpenstein met diverse gebouwen en hun functies, wil de familie de Boer niet alleen haar
eigen droom maar ook die van diverse Ilpendammers verwezenlijken door deze buitenplaats open te
stellen voor een groter publiek met een voorliefde voor historie, cultuur en natuur. Met deze
ontwikkeling streven wij naar een optimale verbinding met de stad en de historische personen die in
Waterland hun buitenverblijf hadden.
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 gemeente Waterland ruimte te geven voor dit plan zodat het familiebedrijf
mee kan veranderen in de huidige tijdsgeest. De realisatie van een aantal woningen maakt het
mogelijk dat mensen onderdeel kunnen zijn van de buitenplaats en haar natuur.
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De Purmer
De geschiedenis van het landschap waar
Ilpenstein zich in bevindt vangt aan in het begin
van de 15e eeuw met het droogmaken van het
purmermeer.
De vorm van de droogmakerij de Purmer en de
verkavelingsstructuur van de polder is rond 1622
bepaald. In het zuidelijke en zuid-westelijke deel
van de polder zijn deze oude structuren nog
steeds aanwezig. Ook de bijzondere verkaveling
in de zuidelijke punt van de polder, De Nes en het
aangrenzende deel van de familie de Boer, is nog
steeds te herkennen in het landschap.
De buitenplaats Ilpenstein bevindt zich in de
punt van de droogmakerij, tegen het dorp
Ilpendam aan.
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De huidige Purmer
In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn grote
uitbreidingswijken van Purmerend gerealiseerd
in de Purmerpolder. Het noord-oostelijk deel van
de polder is verstedelijkt, in het middendeel zijn
bossen aangeplant. Het oorspronkelijke
agrarische gebied heeft plaats gemaakt voor een
gebied met een grote diversiteit aan functies.
Belangrijke kenmerken in het overgebleven open
landschap zijn:
·
·
·
·
·
·

De structuur van ontwateringssloten
De ringdijk en purmerringvaart
De wegen dwars op de verkavelingsstructuur
Bebouwing aan het lint
De afwijkende structuur van het landschap in
de zuidwestelijke hoek van de polder
Het overwegend open landschap met
graslanden

ontwikkeling Ilpensteyn

Pagina 3 van 19

Hoorn

Hoorn

Edam
Purmerend

Volendam

Ilpendam heeft een zeer gunstige ontsluiting in
noordelijke en zuidelijke richting. Door goede
(ov) verbindingen zijn omliggende steden snel te
bereiken.

Zaanstad

De ontwikkeling van Ilpenstein aan de oostzijde
van Ilpendam zal extra verkeersbewegingen
genereren. De verkeersroute van Ilpenstein naar
de provinciale weg gaat momenteel door het oude
dorp. Om deze verkeersroute te ontlasten zijn
plannen ontwikkeld voor een ontsluiting ten
noorden van Ilpendam. Deze ontsluiting kan
tevens worden gebruikt voor toekomstige
uitbreidingen van Purmerend.

uitbreiding Purmerend

ontsluiting toekomstige
ontwikkelingen

ontwikkeling Ilpensteyn

Ontsluiting

Ilpendam

Monnickendam

Amsterdam

Amsterdam
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Analyse locatie

Purmerringvaart
Ontwateringssloten
ofweg
oude h

p kerk
zicht o

Contouren buitenplaats
potentiele contour
Ontsluiting
Potentiele zicht-as
Ilpendam
Burgem. van Oorschotplantsoen
Boomgaard
Voormalige beeldentuin
Positie slot Ilpenstein
Potentiële voetgangers- en
fietsersbrug en aanlegsteiger
Bestaande woning
(in bezit van familie)
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Bestaande situatie
Momenteel bevindt zich een agrarisch bedrijf op de
lokatie van de voormalige buitenplaats. Op het terrein
zijn verschillende restanten en structuren van het
voormalige slot Ilpenstein te vinden. De locatie omvat
een lange oprijlaan en bijhorende boomgaard met een
grote diversiteit aan oude hoogstam fruitbomen,
daarnaast zijn er enkele bedrijfsgebouwen. Het
hoofdbedrijfsgebouw is leeg, schoon maar heeft diverse
verzakkingen en daarbij horende schade. Het agrarische
bedrijf is in een extensieve bedrijfsvoering. De huidige
gebouwen voldoen niet meer aan de eisen en wensen
van deze tijd, zowel de bedrijfsvoering als de gebouwen
zijn toe aan vervanging.
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Bestaande situatie
Op de volgende 2 bladzijden is de locatie middels
een aantal foto's in beeld gebracht, zie voor de
posities en kijkrichting van de foto's de
naastgelegen afbeelding.
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06
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01 oprijlaan naar de huidige boerderij Ilpenstein

02 boomgaard en de huidige boerderij

01

02

03 wandel- en fietspad op de Purmerdijk

04 de huidige boerderij

03

04
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05 de boerderij vanaf de purmerdijk

06 de landerijen van Ilpenstein met Ilpendam
op de achtergrond

05

06

07 de boerderij vanaf de Hofweg kijkend in
westelijke richting, met op de achtergrond
de kerktoren

08 de boerderij vanaf de hofweg kijkend in
zuidelijke richting

07

08
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De bestaande bebouwing
De bestaande bebouwing van Ilpenstein bestaat
uit het agrarische hoofdgebouw uit 1938-1939,
de boerderij is als gevolg van de dreigende
tweede wereldoorlog en toen al schaarse
middelen, halfsteens opgebouwd in plaats van
dubbel-steens. De grote schuur is van 1981 en
een samenvoeging van twee kleinere schuren op
die zelfde locatie. De veldschuur in het land is
van ca 1985, een nieuwe opbouw op een oude
kapotte fundatie van een oude schuur uit ca
1873. Verder is er nog een kippenschuurtje uit
2012 op de boomgaard. De samenhang tussen de
verschillende gebouwen geeft een gedateerde
indruk. De huidige gebouwen zijn verouderd, ze
voldoen niet meer aan de huidige maatstaven
qua afmetingen, comfort en energiegebruik en
hebben hun nut in verleden tijden ruimschoots
vervuld.

01

02

De gebouwen zijn niet geïsoleerd (niet
thermisch en ook niet akoestisch). Naast de
gedateerde uitstraling is ook de slechte staat
van de gebouwen (verzakkingen, scheuren,
hellende muren, vergaan en aangetast hout) een
reden om een volledig nieuwe ontwikkeling te
starten.

01 bestaande woning met schuur gezien vanaf
de landerijen
02 bestaande schuur en woning gezien vanaf de
boomgaard
03 de bestaande veldschuur op een slechte oude
fundering
04 de slechte staat van de huidige stallen

03

04
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Ruimtelijke kaders
Omgevingsvisie
De omgevingsvisie van Waterland 2030 omschrijft
Waterland als “de tuin van de stad” wat wij volledig
onderschrijven. Waterland staat in groot en abrupt
contrast met de steden die het gebied
omringen. Tuin en stad zijn gebaat bij het handhaven
van hun unieke kwaliteit, maar ook bij
sterke onderlinge banden. De 'waarden van
Waterland' als geheel zijn vertaald in vijf
kernprincipes die van belang zijn bij
herontwikkelingen zoals Ilpenstein:
· vertrek vanuit historie, landschap en natuur
· wees groot in kleinschaligheid
· Waardeer het stedelijk contrast en versterk de
verbindingen met de stad
· ga voor duurzaam
· beleef en respecteer het water
De droogmakerij de Purmer is verworven land; een
voormalig meer dat is drooggelegd, open en
rechtlijnig boerenland. Met zijn landelijke karakter en
openheid zo dicht bij Purmerend en met zijn
agrarische functie, is ook dit deel van het
buitengebied deel van de tuin van de stad en
historische banden met de stad. Waarden van de
droogmakerij:
· open, groen, relatief stil en donker
· bebouwing in lint
· verworven boerenland, strak
· sloten, dijken
Deze waarden zullen geïntegreerd worden in de
herontwikkeling van Ilpenstein een buitenplaats die
in het verleden al tegen het dorp Ilpendam aanlag met
haar landerijen en bijgebouwen. De omgevingsvisie
2030 toont de belangrijke zaken bij een ontwikkeling
in het buitengebied zoals:
· voldoen aan de 5 kernprincipes
· kies voor een water robuuste inrichting en
bouwwijze
· versterk de ecologische waarden
· kies voor activiteiten die passen bij het landelijke
en relatief rustige karakter van het buitengebied
· bedenk hoe overlast in veel bezochte gebieden
zoals Marken kan worden voorkomen
Tenslotte wordt in de omgevingsvisie Ilpendam
aangemerkt als zoeklocatie voor versterking van de
woningvoorraad. Het ontwikkelen van Ilpenstein als
een buitenplaats met werken, wonen en recreeren
past perfect binnen deze visie van de gemeente
Waterland.
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Ruimtelijke kaders
Bijzonder Provinciaal Landschap
De landerijen en de voormalige buitenplaats
bevinden zich in een agrarische polder. De in de
Omgevingsverordening NH2020 vastgelegde
beschermde landelijke gebieden vallen buiten het
te ontwikkelen gebied.

flora en fauna
Ilpenstein kent een grote verscheidenheid van
flora en fauna die we met goed beheer en
ontwikkeling, bestendig willen doorgeven aan de
volgende generaties. De vierhonderd jaar oude
boomgaard bestaat nog steeds, er zijn anno 2020
nog enkele oude hoogstamfruitbomen over die de
nadagen van het oude slot Ilpenstein nog gezien
moeten hebben. In 2015 en 2016 zijn de
boomgaard en oprijlaan in samenwerking met de
Provincie Noord-Holland, Noord Hollands
Landschap en de Pomologische Vereeniging
Noord-Holland hersteld. De boomgaard telt een
kleine tweehonderd hoogstamfruitbomen, met
een dertigtal verschillende oude appelsoorten,
een dertigtal verschillende perensoorten en
enkele kersen, pruimen en notenbomen. Ook zijn
er traditionele knotwillig-singels gepland als
windvang voor de boomgaard.
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In het gebied is een verscheidenheid van dieren
aanwezig zoals vossen, fazanten, kerkuilen,
steenuilen, bosuilen, kiekendieven, torenvalken,
eenden, hazen, kievieten, tureluurs,
scholeksters, gruto's en nog veel meer.
Ilpenstein zet zich in om nestkasten van deze
dieren zoveel mogelijk te integreren in gevels en
daken van gebouwen alsmede in het
natuurgebied. Bovendien hanteren we op ca
60% van de landerijen een laat maaibeleid om
dieren in het weidegebied de kans te geven tot
wasdom te komen.

kerkuil

steenuil

Ook m.b.t. planten heeft Ilpenstein een aan
verscheidenheid aan soorten in het gebied. De
laatste vier zuidoostelijke dijkpercelen kennen
botanische waarden en agrarisch natuurbeheer.
Noord-Hollands landschap heeft de
natuurwaarden vastgelegd in het rapport
“Natuurwaarden terreinen familie de Boer,
verkenning voor nieuwe EHS, Waterland” hierin
staat de aanwezige flora en fauna van het
gebied uitvoerig beschreven.

De primaire, secundaire en tertiaire
watersystemen van het gebied zijn anno 2020
volledig hersteld volgens geldende voorschriften
van HHNK. Daarnaast zijn bij de boomgaard
oude landschapselementen aangebracht zoals
een oud Noord-Hollands houten hek en een
houten bruggetje.

Grutto

houten bruggetje

Bij het realiseren van nieuwbouw zal rekening
worden gehouden met de flora en fauna in het
gebied, Ilpenstein is hier al jaren succesvol in en
zal hier ook succesvol in blijven. In de nieuwe
gebouwen zullen voorzieningen worden
getroffen om de hinder voor de natuur te
minimaliseren door bijvoorbeeld zeer goede
geluidsisolatie van restauratieve ruimten en
door het opnemen van lichtwering (naar buiten
toe) om de impact van kunstlicht op de
natuurlijke omgeving te minimaliseren.
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Schetsontwerp
De basis voor het schetsontwerp van de nieuwe buitenplaats Ilpenstein, zijn de historische
structuren en referenties. Op de plek van het voormalige slot komt een nieuw gebouw met de
uitstraling van een slot en met architectonische verwijzingen naar het oorspronkelijke slot. Om het
slot komt, net als vroeger, een slotgracht. De oude beeldentuin zal nieuw leven worden ingeblazen en
de contouren van de voormalige buitenplaats zullen door beplanting en bebouwing weer zichtbaar
worden gemaakt in het landschap. Daarnaast zullen enkele sterke zichtlijnen de buitenplaats
verbinden met de landerijen en met Ilpendam.
Op de buitenplaats komen woongebouwen die qua architectuur en uitstraling passen bij het nieuwe
slot. De woongebouwen worden zodanig geplaatst dat begrensde buitenruimtes ontstaan, zoals het
slotplein en de beeldentuin.
Het agrarische bedrijf zal een nieuwe huisvesting krijgen in een stoplboerderij. Deze boerderij wordt
in een aparte landschapskamer geplaatst die verbonden is met de buitenplaats en met de landerijen.
De historische verwijzingen, het versterken van de historische contouren en het visueel verbinden
van de buitenplaats met de omgeving zorgen voor een nieuwe buitenplaats die verankerd is in het
verleden en die zicht richt op de toekomst.
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Schetsontwerp buitenplaats
Op de nieuw te ontwikkelen buiteplaats zal het
slot weer omvat worden door een slotgracht.
Landschappelijke elementen met zichtlijnen en
sterke assen verbinden de gebouwen op de
locatie met elkaar en met de structuren van de
voormalige buitenplaats.
De woongebouwen bevinden zich aan de randen
van de voormalige buitenplaats, hierdoor
ontstaan landschappelijke kamers met
verschillende identiteiten die gerelateerd zullen
worden aan de historische buitenplaats, zoals een
beeldentuin, de oude boomgaard en een slotplein
Het parkeren voor de woningen zal zoveel als
mogelijk langs de randen van de buitenplaats
worden georganiseerd, waarbij de auto's in het
groen komen te staan. "Het blik" wordt op deze
manier aan het oog onttrokken. De
parkeergelegenheid voor het slot zal ondergronds
worden opgelost.
In de zuid-oosthoek van de buitenplaats wordt
een nieuwe stolpboerderij gerealiseerd voor de
agrarische bedrijfsvoering van de landerijen van
Ilpenstein.

woongebouwen
boerderij
slot met hotel, restaurant
en conferentiecentrum
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22

11

schematische gevels

Slot Ilpenstein

32

Op de plek waar slot Ilpenstein ooit stond, wordt
een nieuw gebouw gerealiseerd met verwijzingen
naar het voormalige slot.

41

4

8

8

8

In het nieuwe slot komt een hotel met 52 kamers,
een restaurant en een conferentiecentrum. De
binnenplaats wordt overkapt zodat deze ruimte
kan worden toegevoegd aan het restaurant of het
conferentiecentrum. Door deze flexibiliteit kan
het slot ook dienen als trouwlocatie of voor
bedrijfsbijeenkomsten.

10

6

10

schematische plattegronden
16
11

schematische doorsnede

conferentie
restaurant
hotelkamer
multifunctioneel
verkeer
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12

De woongebouwen
63

Variant 01 portiek met lift
24 2-kamerwoningen 65 m2 BVO
24 3-kamerwoningen 85 m2 BVO
(de woningen in de kaplaag zijn iets kleiner)

63

portiekwoningen in rijvorm

31

Variant 02 galerijwoningen
15

46 woningen 70 - 120 m2 BVO
begane grond woningen - appartementen
verdiepingen - maisonettes.
(in deze variant worden geen liften toegepast)

53

47

galerijwoningen met gemetselde gevel voor galerijen

20

Variant 03 rug-aan-rug woningen
24 apartementen 100 m2 BVO.

50

woning
verkeer
etagewoningen met middengang
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Een impressie

01 Vogelvlucht beeld vanuit het zuiden, kijkend
in noordelijke richting

02 Ooghoogte beeld vanaf de Purmerdijk met
Ilpendam links op de achtergrond en rechts de
buitenplaats Ilpenstein

01

02

03 Overzicht over de oprijlaan en de boomgaard

04 Ooghoogte beeld via de verlengde hofweg
met op de achtergrond een kerktoren van
Ilpendam

03

04
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Buitenplaats Ilpenstein
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