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Egmond aan Zee

■

Ruim een jaar

na de verwoestende brand in de
zomer van 2018 ligt er een her
bouwplan voor café-restaurant
De Klok in Egmond aan Zee.
Nieuwe bouweisen zorgden voor
hoofdbrekens, maar de uitstra
ling is vrijwel hetzelfde gebleven.
,,Ik ben blij dat het er zo is uitge
komen", aldus pandeigenaar Ad
Baltus.
In een notendop: strakker, moder
ner en iets groter. De muren zijn
vanwege de huidige isolatie-eisen
grofweg tweemaal zo dik, er komen
dakkapellen en de aanbouw aan de
achterzijde krijgt er een tussenver
dieping bij. Baltus: ,,De oude eige
naar, de familie Kager, had dit idee
al in de jaren zestig, maar toen is het
nooit uitgevoerd."
De uitstraling, maar ook de invul
ling blijft gelijk: op de benedenver
dieping het café-restaurant en bo
ven twee appartementen.In de oude
situatie was er al sprake van een ap
partement en eentje in aanbouw.
Herhaaldelijk hoorde Baltus de
Derpers zeggen dat het zo lang
duurde, maar sneller kon het niet,
verzekert hij. ,,Toen ik na de brand
zei dat de boel binnen een jaar weer
zou draaien, kreeg ik meteen van de
professionals te horen dat ik op mi
nimaal twee jaar moest rekenen.
Toen vond ik dat onzin, maar gaan
deweg begrijp je dat zoiets langer
duurt."

Fundering
Als voorbeeld haalt hij de fundering
aan. ,,Die is net als het pand van me
dio vorige eeuw. Onbeschadigd, dus
bruikbaar, zegt de verzekeraar.

Café-restaurant
'zo snel mogelijk'
weer in bedrijf

Wildschut in
andere handen
Heiloo ■ De exploitanten van
De Klok, Rob Pools, Mirjam
van het Maalpad enJules Breu
er, worden de nieuwe uitbaters
van Wildschut in Heiloo.
Per 1 december nemen ze het
bekende Heilooër restaurant
over van de huidige eigenaars,
Henk Wildschut enJudith Kra
mer. Henk Wildschut blijft na
de overname in het restaurant
werkzaam als chef-kok.

Maar volgens de nieuwe bouweisen
moet je op palen funderen en dat is
nu niet het geval. Opnieuw funde
ren dus, zegt de gemeente.Maar dan
moeten we dwars door de kelder, of
de palen komen in gemeentegrond
en dat mag weer niet van diezelfde
gemeente.En zo ging het met alles."
Hij durft dan ook nog niet te zeg
gen wanneer De Klok weer in bedrijf
is. Er komt immers nog een vergun
ningstraject aan. ,,fä verwacht wei
nig tegenwerking, omdat het hele
dorp wil dat De Klok terugkomt.
Maar ik heb geleerd dat je altijd
weer zaken tegenkomt die net even
anders zijn dan je had gedacht.fä ga
voor zo snel mogelijk en daar zet ik
me maximaal voor in."

Impressie van het herbouwde café-restaurant De Klok.
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Uitbaters
Slechts twee jaar voor de brand had
den drie jonge uitbaters, Heilooëna
ren Rob Pools, Mirjam van het Maal
pad en Jules Breuer, De Klok overge
nomen. Of zij ook na de herbouw
het café-restaurant weer gaan run
nen, is nog de vraag.
Toen de brand uitbrak, was de
verf van de ingrijpende renovatie
nog nat.,,Voor de aankoop en de ver
bouwing zijn we flinke leningen
aangegaan en die moeten we aflos
sen, terwijl we momenteel geen in
komsten hebben ", aldus Mirjam van
het Maalpad. ,,Daarom zijn we zo
blij dat we nu Wildschut over kun
nen nemen." Of ze daarnaast straks
ook De Klok weer gaan exploiteren,
daar kan ze nog niks over zeggen.
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Op 16 augustus 2018 werd het pand door brand verwoest.
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Montage van de nieuwe Klok in het huidige straatbeeld.
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