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SPECTACULAIRE 
EENVOUD LANGS 
DE AFSLUITDIJK

AFSLUITDIJK WADDEN CENTER, KORNWERDERZAND

‘Publiek kan hier het verhaal beleven van het water en de Afsluitdijk, de natuur van 
Waddenzee en IJsselmeer en innovatie, bijvoorbeeld Blue Energy en de Vismigratierivier. 
En daarnaast gaat het centrum fungeren als een Poort naar Fryslân, waar we de toeristische 
attracties van de provincie presenteren, onder meer in het kader van Culturele 
Hoofdstad’, zegt Esther Rodenhuis, projectleider namens de provinsje Fryslân, de 
opdrachtgever. ‘Bovendien krijgt het de status van Unesco Werelderfgoedcentrum.’

Functionele eisen
Tel daarbij op de unieke zichtlocatie langs de A7, aan de oever van het IJsselmeer 
bij Kornwerderzand en het is wel duidelijk waarom de provincie Fryslân in 
2015 op zoek ging naar een bouwcombinatie die een ‘gebouw van spectaculaire 
eenvoud’ zou kunnen ontwerpen én realiseren. Eerst werden echter een 
exploitant voor het horecadeel (Theo op de Hoek van Vigilante) en het 

beleefcentrum (Bert Kranendonk, Kexcom) geselecteerd, zodat hun wensen 
en eisen meegenomen konden worden in het Programma van Eisen. 
Rodenhuis: ‘Een heel bewuste keuze. Je kunt een architect ook helemaal 
vrijlaten, maar als die met een onwerkbaar concept komt – de keuken 
op de begane grond en het restaurant helemaal bovenin bijvoorbeeld 
– kan de ondernemer zijn ideeën niet ten uitvoer brengen en komt 
de rendabele exploitatie in gevaar.’  

Vanaf maart kunnen toeristen en bewoners van de regio er terecht: 
het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand. In opdracht 

van provincie Fryslân realiseerde Bouwgroep Dijkstra Draisma 
samen met GEAR Architectencombinatie en ITBB deze 

educatieve attractie.
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De vier uitgenodigde bouwcombinaties kregen 
zodoende een lijst functionele eisen mee. 
Samengevat: een langgerekt gebouw met alle horeca 
op de begane grond en de expositieruimte op de 
verdieping. Ook diende hun ontwerp qua uitstraling 
te passen binnen het Masterplan Afsluitdijk, waarin 
de randvoorwaarden voor de volledige vernieuwing 
van dit Nederlandse icoon zijn vastgelegd. In de 
zomer van 2016 bleek dat GEAR Architec
tencombinatie en Bouwgroep Dijkstra Draisma 
(BGDD), bijgestaan door ITBB als installateur en 
Sijperda Hardy als adviseur, als beste aan deze 
opdracht hadden voldaan. ‘Het ging om de 
economisch meest voordelige inschrijving, met als 
beoordelingspunten behalve de prijs: de kwaliteit 
van het ontwerp, de duurzaamheid (GPRscore), 
social return en de planning’, legt Rodenhuis uit. 

Hexagonen
‘Wij scoorden veel punten met het feit dat in ons ontwerp het dak 
toegankelijk is als uitgangspunt’, weet projectleider Joan Veenstra van 
BGDD. Daarnaast viel de selectiecommissie voor de bijzondere gevel, 
die bestaat uit hexagonen (zeshoeken) van composiet, deels wit, deels 
transparant. Ook de kozijnen hebben deze vorm, die aansluit bij het 
basalt van het dijklichaam en bij waterschuim, onder een microscoop 
bekeken. ‘Het is in principe gewoon een rechthoekig gebouw: een 
staalconstructie met betonwanden, breedplaatvloeren met wapening 
en hsbelementen. Maar het jasje maakt het uniek. In die gevel – 
gemaakt door Flexipol Composites in Wieringerwerf – zat ook de 
grootste uitdaging qua bouwen, want dat was geen alledaags werk.’ 

In de planning werd de montage van de gevelelementen zo veel 
mogelijk geïsoleerd van de overige werkzaamheden, zodat eventuele 
uitloop door de complexiteit of de weersomstandigheden geen invloed 
zou hebben op de rest van het werk. Veenstra zegt daarover: ‘Als je in 

Bolsward denkt ‘het waait een beetje’ blijkt het 
op de dijk een halve storm te zijn. We hebben 
ervoor gezorgd dat we het gebouw zo snel mogelijk 
wind en waterdicht hadden, zodat we binnen 
sowieso wel door konden gaan.’ Na de start van 
de bouw in mei 2017 was het allereerst zaak om 
vóór oktober al het grondwerk afgerond te hebben, 
omdat Rijkswaterstaat in het stormseizoen 
(oktober t/m maart) in principe geen werk in 
dijken of andere waterkeringen toestaat. ‘Het zou 
onder voorwaarden wel mogen, maar die procedure 
wilden we liever niet ingaan’, zegt Veenstra. 

Overlegcircuit
Het overlegcircuit was toch al uitgebreid genoeg, 
want tegelijk met de bouw ging ook de hele 
omgeving van het Afsluitdijk Wadden Center op 
de schop. Rodenhuis somt op: ‘Zo is onder meer 
de afrit van de snelweg verlegd, zijn er nieuwe 

parkeerterreinen aangelegd en wordt een aanlegsteiger aangelegd. 
Al die verschillende aannemers willen tegelijk bezig, want iedereen 
heeft een deadline. Afstemming is dus heel belangrijk.’ Veenstra: 
‘We hadden ongeveer eens in de twee weken een overleg met alle 
betrokkenen om ervoor te zorgen dat we elkaar zo min mogelijk in 
de weg zouden lopen. Dat heeft heel goed gewerkt. Natuurlijk heeft 
ieder zijn eigen belang, maar het is goed om ook om elkaar te denken.’ 
Rodenhuis: ‘Dat vind ik het mooie van dit project: alle partijen 
hebben van begin af ingezien dat er een ambitieuze planning lag 
om het gebouw in maart 2018 open te krijgen. En dat het dus van 
ieders inzet afhing om die deadline te halen. In goed overleg kom 
je er altijd wel uit, zo is gebleken.’ Veenstra: ‘Als je je eigen planning 
goed onder controle hebt, kun je ook ontspannen en flexibel omgaan 
met verzoeken van derde partijen om alvast in het gebouw aan de 
gang te gaan met bijvoorbeeld de horecakeuken of de expositie. Je 
helpt elkaar waar het kan.’

‘Centrum 
fungeert als 

Poort naar Fryslân’

-Esther Rodenhuis
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Opdrachtgever: : Provincie Fryslân, Leeuwarden

BOUWTEAMLEDEN 
Architect : GEAR Architectencombinatie, Leeuwarden
Constructeur : Sweco Nederland, Groningen
Aannemer : Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bolsward

ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS
Binnendeuren : BPZ, Tynaarlo
Sonderingen : Fugro, Leidschendam
Tegelwerk : Smit Tegels, Groningen
Bevestigingstechniek : Raadsma, Dokkum
Afbouw : RaNo Projectafbouw, Noordbergum
Interieur : Harryvan, Slochteren

NIEUWBOUW BELEEFCENTRUM AFSLUITDIJK, 
KORNWERDERZAND
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‘Elkaar helpen 
waar het kan’

-Joan Veenstra

Onderhoud
BGDD heeft in ieder geval de komende tien jaar nog 
de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het 
Afsluitdijk Wadden Center. Rodenhuis legt uit dat de 
provincie bewust heeft gekozen om dit in het contract 
mee te nemen: ‘De gebruikte materialen zijn zo duur
zaam en onderhoudsvriendelijk mogelijk, maar je hebt 
wel te maken met een gebouw dat blootstaat aan wind, 
zout water en uitstoot van het verkeer.’ 
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