
,,Voortdurend hadden we hier
mensen binnen staan, tussen de
bouwvakkers’’, zegt exploitant
Ramona Nijssen. 
,,We vonden het niet zo erg hoor.
In de horeca heb je een publieke
functie. Je bent het gewend. Maar
de bouwvakkers hadden er meer
moeite mee. Ze stonden in de weg,
al die nieuwsgierige Alkmaarders.
Dan vertelden we die mensen dat
en hoorde je heel vaak: ’Oh, maar
ik heb hier op school gezeten,
hoor’. Of: ’Ik heb hier nog gewerkt
als vrijwilliger van de Kook’. Ik
realiseerde me dat dit gebouw
eigenlijk van iedere Alkmaarder is.
Iedereen heeft hier iets mee. Iedere
Alkmaarder moet hier naar toe.’’
We maken met Nijssen en John
Steenbeek van de Stichting Vrien-
den van Victorie een korte rond-
gang door het gebouw. Je raakt er
niet snel uitgekeken, zowel binnen
als buiten.
Dat begint al bij de entree. Overal

is de graffiti onder een verse witte
verflaag verdwenen, behalve op de
hoofdentree. Graffiti-artiest Roy
Alting Siberg heeft er zijn creatie -
voorstellende zichzelf en zijn
vriendin - zelfs nog iets mogen
bijwerken. Ook aan de kant van de
kas is nog een laatste stukje graffiti
te zien. Bovendien is hier een aan-
tal van de meest prominente ’tags’
die het pand de laatste jaren sierde,
vereeuwigd in een ’Hall of Fame’
voor de Alkmaarse spuitbusarties-
ten. 

Samenspraak
,,We hebben alles in samenspraak
met de exploitant gerealiseerd’’,
zegt Steenbeek. ,,Al gauw ontstond
het idee om de geschiedenis overal
te laten terugkeren. Als je door het
gebouw gaat lees je als het ware de
geschiedenis. De graffiti die aan
Parkhof doet denken, maar ook de
tegeltjes van de krakers die hier
hebben gezeten en wat kreten uit
de Kook-tijd. Heel markant is de
originele granieten tegelvloer bij
de entree die nog stamt uit 1870,
toen het gebouw werd opgele-
verd.’’
Aan de buitenkant is duidelijk te
zien dat de gevel scheef en verzakt
is, maar volgens Steenbeek hoort
ook dat bij het gebouw. ,,Het Victo-
riepark is deels een gedempt stuk

kanaal. Het gebouw rust op een
plek waar vermoedelijk heel veel
massagraven van gesneuvelde
Spaanse soldaten uit 1573 in de
bodem zitten. Dat scheve van het
gebouw, ook daar zit weer een
verhaal aan vast.’’
Nijssen zegt dat binnen bewust is
gekozen voor een stoere, bijna
industriële uitstraling, die een
sterk contrast vormt met de negen-
tiende-eeuwse bogen en raampar-

tijen. Het interieur is eclectisch,
een mengeling van klassiek, ’vinta-
ge van nu’, Jaren ’50 en retro. ,,Het
is de grote stoere broer van ons
restaurant in Hoogkarspel, Van
Dis.’’
Met ’ons’ bedoelt Nijssen ook
zaken- en levenspartner Marcel
Hansen. Hansen is een van de
oprichters van De Zilte Zoen-ke-
ten. Hij en Nijssen exploiteren
naast Van Dis alleen nog De Zilte

Zoen in Egmond aan Zee. 
Het plafond waar de grote buizen
van de luchtafvoer goed zijn te
zien, de onafgewerkte, doorgebro-
ken muren, de ouderwets ogende,
huiskamerachtige hoek naast de
bar, en zelfs het eigen biermerk
’IJkgebrouw’ op de tap: Hansen en
Nijssen hebben zichtbaar hun best
gedaan om zich te onderscheiden

van andere horeca. 
Behalve ’stoer’ is het IJkgebouw
vooral ook open. De bezoekers
hebben direct zicht op de keuken-
brigade, die opgeleid is via Steen-
beeks project Frsh072. ,,Vonden we
ook wel belangrijk’’, merkt Nijssen
op. ,,Keukenpersoneel wordt vaak
weggestopt. Hier niet. Iedereen
kan ze aan het werk zien. En de

koks zelf hebben ook nog een
schitterend uitzicht over het ka-
naal.’’

Tegenhanger
Steenbeek denkt dat het IJkge-
bouw, wat de sfeer betreft, best
eens een belangrijke ’tegenhanger’
van het Waagplein zou kunnen
worden, vooral vanwege het terras

rond het gebouw. Om de loop er
nog meer in te krijgen is naast het
pand een veld met een klein podi-
um gemaakt voor akoestische op-
tredens en singer-songwriters. 
,,Een van de doelen van onze stich-
ting is altijd geweest om het Victo-
riepark weer tot leven te wekken.
Het moet weer het park van de stad
worden.’’

Naast de ingang: tekst in lichtletters voor een selfie: ’Guess where I am...’ De kas die aansluit op het hoofdgebouw.
John Steenbeek en Ramona Nijssen bij de entree
van het IJkgebouw. Bar, ramen en plafond: stoer en klassiek, een mengeling van stijlen.

Iedereen in Alkmaar lijkt het IJkgebouw te kennen.
Van lang vervlogen schooljaren, van de punkbands
in het Parkhoftijdperk, of van de Kook, het
rommelpaleis voor het goede doel. En wie er niet
ooit een keer was, wijst de historische plek
evengoed moeiteloos aan. Bijna 150 jaar na de
eerste steen begint het IJkgebouw vandaag aan
alweer een nieuw hoofdstuk. Dit keer als hippe
horecagelegenheid en bovenal: als ontmoetingsplek. 

De originele bogen zijn nog goed te zien in de grote zaal van het IJkgebouw. FOTO’S JJFOTO/JAN JONG

IJkgebouw
vertelt zijn eigen

geschiedenis

’Iedere
Alkmaarder heeft
iets met dit pand’

VRIJDAG 6 MEI 2016

6 Regionaal

IJkgebouw
Alkmaar

VRIJDAG 6 MEI 2016

Regionaal 7

IJkgebouw
Alkmaar

Rob Bakker
r.bakker@hollandmediacombinatie.nl

Alkmaar ✱ Dik tien jaar na de
eerste plannen ging vier maanden
terug de grootscheepse verbou-
wing van het IJkgebouw dan toch
eindelijk van start. 

Nieuw hoofdstuk
voor gebouw op 
historische grond

Het buitenpodium. Een deel van de graffiti ’Wall of fame’. 


