
Ammerse architecten schieten Friezen te hulp
GROOT-AMMERS - Architektenburo Bikker uit Groot-Am-
mers is in Friesland verzeild geraakt. Niet om huizen te 
ontwerpen, maar om het dorp Holwerd te helpen toeristen 
te trekken. Het bureau ontwerpt een bezoekerscentrum 
voor het Waddengebied.

Blijkbaar was er een frisse blik van architecten uit het westen 
voor nodig om sluimerende ideeën te vertalen naar initiatie-
ven. Want toeristen komen er al volop in Holwerd, alleen 
blijven ze er zelden hangen. De meesten nemen de veerboot 
naar Ameland of kiezen het dorp als startpunt voor een dagje 
wadlopen. 

Waldlopen, dat wilde ook het team van Architektenburo Bik-
ker in Holwerd doen. “Maar het weer was zo slecht dat dit niet 
doorging”, vertelt Josia Bikker. “We raakten in gesprek met 
een ondernemer uit Holwerd. Hij vertelde ons dat de moge-
lijkheden van de regio niet voldoende werden benut. Sinds 
2009 is het Waddengebied UNESCO werelderfgoed, maar in 
Holwerd zien ze honderdduizenden toeristen naar Ameland 
gaan. Terwijl aan de kant van Holwerd het Wad net zo mooi 
is.” Josia’s vader Bert: “We boden aan een voorstel te doen en 
zeiden dat we in eerste instantie kosteloos wilden meeden-
ken.”

Potentie aantonen
Eerst maakte het Ammerse bureau een ontwerp voor een 
nieuw gebouw, een prachtig bezoekerscentrum met een hoog 
ambitieniveau. Voor betrokken partijen - waaronder de Wad-
denvereniging, de gemeente Dongeradeel waartoe Holwerd 
behoort en de wadlooporganisatie – ging dit iets te snel. Bu-
reau Bikker besloot daarom, na overleg met diverse betrokke-
nen, om eerst een tijdelijk bezoekerscentrum op te zetten: het 
Wadden Informatie Centrum Holwerd. Josia: “Dit komt in een 
kerkgebouw dat al lange tijd leeg staat. In dit bezoekerscen-
trum kunnen we de potentie aantonen. Het idee is goed ge-
land. De provincie en de Waddenvereniging verstrekken er 
subsidie voor. De Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd 
gaat het kerkgebouw huren en er is een werkgroep gevormd 
waar wij deel van uitmaken. We hebben een leidende rol bij 
het inrichten en opzetten, het regelen van vergunningen. De 
VVV komt erin; wadlopers willen allemaal ergens slapen, eten, 
douchen.”

Niet alleen het Wad is bijzonder, ook Holwerd zelf is dat. “Het 
dorp is gebouwd op drie terpen”, vertelt Bert. “Er staan histo-
rische panden. In de middeleeuwen was het een belangrijk 
zeehandelscentrum en lag het dorp direct aan zee. Tegen-

woordig heeft de regio te maken met krimp. Ook om die reden 
is het belangrijk dat er initiatieven ontplooid worden.” Josia: 
“Er is al professionalisering in het opvangen van toeristen. De 
horeca en andere ondernemers bieden bijvoorbeeld arrange-
menten aan.” In het WICH komt een restaurant dat lokale 
specialiteiten serveert.

Uitkijktoren
Uiteindelijk moet er een nieuw gebouw komen, waar toeris-
ten geïnformeerd worden over de natuur, cultuurhistorie, de 
lokale economie van vroeger en het werelderfgoed. Met een 
uitkijktoren van waaruit bezoekers kunnen uitkijken over het 
Wad en het Friese landschap. “Maar we moeten eerst aanto-
nen dat dit er echt moet komen”, vertelt Bert. “De gemeente 
wil dat we studies verrichten. Iedereen is enthousiast, maar er 
worden drempels opgeworpen.” 

De Ammerse architecten hopen dat het tijdelijke centrum 
draagvlak zal opleveren voor het nieuwe gebouw. “Want de 
ambities liggen veel hoger. Het is de bedoeling dat wadlopers 

er ontvangen kunnen worden en ook weer terugkeren, dat er 
bijvoorbeeld wadloopschoenen te koop zijn, koffie verkrijg-
baar is en kaarten van de omgeving.”

Wat beweegt Josia en Bert Bikker om in het hoge noorden 
aan slag te gaan?  Bert: “De zee, het wad en de ruimte van de 
polder trekken me erg aan.” Josia: “Wat ik vooral heel leuk 
vind is dat het een initiatief vanuit de bevolking is. Het is bij-
zonder dat we hen van dienst kunnen zijn. Dat vinden zij ook.” 
Bert vult lachend aan: “Ze waarderen het dat we bereid zijn 
om meer dan twee uur in de auto zitten om een vergadering 
bij te wonen.”

Kansen pakken
Hoe verklaren de Ammerse architecten dat er geen bureau uit 
het noorden aan de slag is gegaan in Holwerd? Bert: “We 
kwamen daar met een frisse blik en enthousiasme. We zijn in 
het westen gewend om dingen op te pakken. Ideeën waren er 
wel, maar die werden niet gebundeld.” Josia: “Je moet kansen 
zien en pakken.
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