
Korte geschiedenis van Ypestein. 
 

In het 1555 bezit Aagt Willems van Amsterdam een landgoed aan de 
Oosterwegh (nu Oosterzijweg). Zij trouwt met Willem Bardes (uit een 
bekend Amsterdams geslacht sinds 1419). Deze Willem Bardes (later 
Bardesius) koopt weilanden aan in het oosten van Heiloo om een 
eigen watertoegang te krijgen vanaf de Dye. Deze watertoegang (op 
de plaats waar nu de Kanaalweg ligt) heette Buervaart. Hij begint ook 
met de bouw van het huis IJpesteijn. 
  
In 1597 komt de naam IJpesteijn ook voor als familienaam: Jacob 
Claesz. IJpensteijn- buyerman (boer) te Heiloo. Hij was geen kleine 
boer en mogelijk de pachter van boerderij op het landgoed waaraan 
later deze naam verbonden werd.  

Willem Bardes overlijdt in 1601, zijn zoon Jonker Willem Bardes II blijft op 
IJpesteijn wonen en voltooit de bouw ervan. 
 
Op een  landkaart uit 1621 (van Groot Balthazar Floris van Berkenrode) 
wordt IJpesteijn als Egelenborgh aangeduid.  
In 1630 komt het huis in welstand door verbouwing van Willem Bardes III. 
Er ontstaat dan verwarring omdat zowel de naam IJpesteijn als ’t Huys te 
Egelen-burgh wordt gebruikt. 
 
In 1660 koopt Mr. Willem van der Neck het huis IJpesteijn met “de 
plantage, singels, boomgaard, laan, tuinen, stallinghe, bouwhuijs, de nadere 
stolpen en landerijen”. Hij koopt in 1668 ook nog het huis Egelenburgh in 
het westen van Heiloo. Zijn zoon Mr. Jan van Neck erft in 1670 IJpensteijn. 
Diens weduwe, Margaretha Sonck verkoopt in 1669 diverse landerijen van IJpesteijn onder toeziend oog van haar 
schoonzoon Gerbrand de Vicq.  
IJpesteijn / Ypestijn was een vierkant gebouw van twee verdiepingen met torens aan de vier hoeken en een 
balustrade aan de voorzijde. Het was omringd door een muurtje op de hoeken waarvan ook torentjes stonden die 
later werden afgebroken. 
 
In 1749 wordt het huis voor afbraak verkocht, als 
zovele buitenhuizen in deze periode van 
economische recessie en vindt de sloop plaats.  Het 
landgoed blijft tot 1813 in het bezit van de familie 
De Vicq. Daarna is het in handen van familie  Van de 
Blocquerie.  
 
In 1892 koopt de heer W.J. Blom, bloemist te 
Overveen het landgoed Groot-Ypestein van de 
familie J. Boet, die dit door erfenis had verkregen. Bij de dood van de heer W.J.Blom komt het landgoed in handen 
van de erven Blom. De poort met twee oude iepenbomen bleef tot begin 20ste eeuw gespaard.  
 
In 1927 werd het totale perceel van 40 ha met o.a de boerderij Groot-Ypestein door de erven Blom voor f 300.000 
verkocht aan het Broedergesticht in Dongen die startte met de  bouw van het latere Willibrorduscomplex. De 
genoemde boerderij werd in 1935 door brand verwoest. 
 
In 1999 ontdekt amateur-archeoloog Arsène Haverman de fundamenten van het kasteel dat aan het eind van de 19e 
eeuw is gesloopt. Aan de hand van deze vondsten is op het terrein van de stichting een reconstructie gemaakt van 
de vroegere slotgracht. De hoektorentjes van het kasteel laten in deze reconstructie concreet de omvang van het 
kasteel zien en zijn gevuld met enkele vondsten. 


