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Premium

Nieuwe toekomst voor het Gulden Vlies in Alkmaar

Daan Touw (links) en Remco de Boer beginnen een nieuw horecabedrijf in het Gulden Vlies. ,,Iets van casco af opzetten, is
ontzettend leuk om te doen.’’
© jjfoto.nl / Jan Jong
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In oktober of november staat de geboorte gepland van hun ’tweede kindje’.
Horecaondernemers Remco de Boer (41) en Daan Touw (44), samen al succesvol met
café De Koning op de Platte Stenenbrug, worden de nieuw exploitanten van het
Gulden Vlies. Met een rigoureus plan, want de naam van het horecabedrijf dat al
eeuwen meegaat in Alkmaar, verdwijnt.

Het Gulden Vlies is al dicht. Het horeca-echtpaar Jeroen en Christie van Duin trok in december

na 18 jaar de deur achter zich dicht.

Het pand is gekocht door Ed Bregman en Nico Zuurbier. Een rigoureuze verbouwing volgt. Boven

komen appartementen. Het pand wordt compleet gestript en opnieuw ingericht. De keuken gaat

naar beneden. Ook de buitenkant wordt aangepakt. De witte gevelpleister gaat eraf, zodat de

oorspronkelijke stenen weer zichtbaar worden.

Altijd zon

De Boer en Touw aasden al een tijdje op de toplocatie. De Boer: ,,Het is een prachtig pand op een

geweldige plek.’’ Touw: ,,En met een terras waar je altijd zon hebt.’’

Toen de Van Duins afgelopen zomer hun vertrek aankondigden, gingen ze in gesprek. Eerst

ketste het af, bij een tweede poging was het - na een aantal gesprekken - wel raak. ,,We zaten op

één lijn met de nieuwe eigenaren. Het voelde goed. De authentieke historische uitstraling die zij

het pand willen geven, dat is precies wat wij ook willen. Als je straks bij ons komt eten of drinken,

moet je direct het thuisgevoel hebben.’’



Een uitvoering van het zangkoor van de heer Al in 1932.
© Foto P. Delemarre.

Touw heeft nog bij het Gulden Vlies gewerkt, in de jaren ’90, toen Bram en Yolanda Duin het

bedrijf leidden. ,,Dat was de glorietijd, een van mijn eerste banen. Ik heb er een hele mooie tijd

gehad. Dat maakt het voor mij wel extra bijzonder dat wij hier nu gaan beginnen.’’ De Boer: ,,Iets

van casco af opzetten, daar samen over na te denken, dat is ontzettend leuk om te doen. Het geeft

enorm veel energie.’’

Aan het hart

Tja, die nieuwe naam. Touw en De Boer snappen dat het veel Alkmaarders aan het hart zal gaat

dat het Gulden Vlies als naam verdwijnt. ,,Maar wij willen van nul af beginnen. Het is een nieuw

bedrijf, met een nieuw horecaconcept, een nieuwe uitstraling en een compleet nieuwe inrichting.

Daar hoort een nieuwe naam bij’’, zegt De Boer.

© ANP

En hoe de zaak straks gaat heten? ,,We hebben een naam, maar we houden hem nog even voor

ons.’’ Een gokje: De Keizer? De Boer schudt het hoofd. De Prins dan? ,,Stop maar. De nieuwe

naam heeft geen link naar De Koning.’’



,,De Koning blijft De Koning. Daar zijn we hartstikke trots op, we hebben in de Café top 100

gestaan, we zijn het beste café van Noord-Holland geweest en de derde van Nederland in 2017.

Dit wordt een heel nieuw bedrijf, van hetzelfde niveau dat we bij De Koning laten zien. Zie het

maar als een gezin waar een nieuw kindje komt. De Koning krijgt een zusje of een broertje. Van

dezelfde makers, maar toch met een heel eigen karakter en identiteit.’’

Daan Touw zal het gezicht blijven van De Koning. Remco de Boer is de organisator en regelaar.

Laat hem maar op de achtergrond zijn werk doen. Ze hebben al mensen aangetrokken.

Vertrouwen

Een ploeg waarin ze alle vertrouwen hebben dat die er op de Koorstraat een succesvol bedrijf van

gaat maken. Een mix van jonge honden en ervaren krachten.

Het Gulden Vlies na de verbouwing van 1907. Herberg en paardenstal onder één dak.
© Foto Regionaal Archief

’Borrelen na het eten’ wordt straks de praktijk in het nieuwe Gulden Vlies. Touw: ,,Bij De Koning

hebben we het eten naar het café gebracht. Je kunt hier gaan borrelen en als je trek krijgt een

maaltijd bestellen. In de Koorstraat gaat het andersom. Je komt er eten en als de borden van tafel

zijn, kun je gezellig blijven zitten. Je hoeft helemaal niet weg.’’



Sommige dingen blijven bij het oude. Zoals de verbintenis met de Lindengrachtconcerten. Alleen

dit jaar zijn die op een andere plek, want als de concerten zijn, wordt er nog volop verbouwd.

Maar vanaf 2021 zijn de musici en hun publiek weer welkom op het grachtje.

Het beeld van Rudi Carell blijft ook aan de gevel. ,,En die sokkel, die knappen we op’’, zegt De

Boer. Andere eikpunten aan de Koorstraat blijven ook in ere. ,,Het zou prachtig zijn als we al

open kunnen met Alkmaar Ontzet. Koningsdag en Alkmaar Ontzet, dan stond het hier altijd

zwart van de mensen. Die mooie evenementen houden we overeind.’’
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Rudi Carrell geijnt al �ink te ’roesten’ aan de gevel.
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LEES MEER OVER

MEER NIEUWS UIT ALKMAAR

Een historisch fotoboek over de oude gemeente Harenkarspel in de bus.
Ideetje van Albert Heijn, uitgewerkt door lokale historici. ’Met man en
macht aan gewerkt’

Premium

Gedetineerden Heerhugowaard klagen gevangenisdirecteur aan om
coronaverspreiding

Inspecteurs waterschap controleren vanwege corona vooral ’vanuit de auto’
of veehouders milieuregels naleven

Premium

Alkmaarse (52) blijft in cel na brandstichting in �atwoning; wachten is op
rapportages van psycholoog en psychiater

Premium

Oostdijk bij Driehuizen, daar waar weinig overblijft van auto’s, scooters en
hun bestuurders. ’Met schroeven, bouten en pinnen is hij in elkaar gezet’

Premium
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Toon meer

Bekijk meer

Weer een pand op Overstad in Alkmaar tegen de vlakte: 26 jaar oud
onderwijsgebouw maakt plaats voor appartementen

Premium

MEEST GELEZEN

1.
Trump-supporters bestormen Capitool in Washington: zitting Amerikaanse Senaat
afgebroken, Nationale Garde wordt ingezet [video]

2.
Politiebewaking voor gemeentehuis Beverwijk; persoon ’dreigde gemeentehuis te beschieten’

3.
19-jarige scooterrijder na achtervolging door meerdere politiewagens aangehouden in Sint
Pancras

4.
’Kijk, zo kun je ook wonen’. De bewoners van de woongemeenschap in aanbouw in Koedijk
willen een voorbeeld stellen. En nog negen van zulke buurtjes laten verrijzen in Noord-
Holland

Premium

5.
Gewonde bij keukenbrand in Hoornse woning

6.
Automobilist schept kind in Haarlem en rijdt door na ongeluk, bestuurder later alsnog
aangehouden

7.
Automobiliste schrikt van onbekend voorwerp tegen voorruit op N248 in Schagerbrug, ruit
volledig verwoest

8.
Historische dag: het begin van het einde van de coronacrisis

Premium

9.
Noordwest Ziekenhuis start donderdag met vaccineren personeel tegen corona; ruim 550
medewerkers komen voor prik in aanmerking Premium

10.
Twee auto’s botsen op elkaar in Callantsoog
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Premium

Koel- en vriesbedrijf IJskoud speelt grote rol bij opslag van P�zer. Directeur
José ...

Bewegend Verleden: nieuw clubhuis voor Alkmaarse zeeverkenners, 1951
[video]
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