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Goede voorbeelden: het nieuwe 
hoofdkantoor van Montapacking 
in Molenaarsgraaf, het pand van 
zorgwoningen Adeleck langs de 
Lek in Groot-Ammers, de restau-
ratie en verduurzaming van het 
stadhuis in Nieuwpoort en het 
meedenken met het nieuwe va-
kantiepark van Van Hoorne Enter-
tainment in Ottoland. “De uitda-
ging en meteen ook het mooie 
aan deze projecten is dat ze een 
grote impact hebben op de om-
geving”, vertelt eigenaar Josia 
Bikker. “Als in de streek geworteld 
architectenbureau weten we wat 
hier passend is. We realiseren 
ontwerpen die aansluiten bij het 
landschap en over tientallen ja-
ren nog mooi én bruikbaar zijn. 
Overigens zijn we niet alleen ge-
richt op dit soort grote opdrach-
ten. Aan een kleiner project als 
een uitbouw besteden we even-
veel zorg en aandacht.”

Aansprekende projecten op zichtlocaties in het Alblasserwaardse polderlandschap; 
Architektenburo Bikker uit Nieuwpoort heeft er de afgelopen jaren meerdere aan 
het portfolio toe mogen voegen. 
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De werkwijze van Bikker slaat 
ook buiten de eigen regio 
aan. Door heel het land heen 
zie je ontwerpen die ontstaan 
zijn in het kantoor in Nieuw-
poort. “En de integriteit en 
betrouwbaarheid die we hier 
vanzelfsprekend vinden, is in 
bijvoorbeeld Brabant en Lim-
burg juist één van de redenen 
waarom ze voor ons kiezen. 
Zonder pretenties en grootspraak jezelf presenteren, dat wordt op prijs gesteld. 
Vandaar dat we in bijvoorbeeld Amsterdam en ’t Gooi minder actief zijn. Daar 
gaan ze voor een ander type architect.”

Dienstbaarheid stond en staat voorop bij Architektenburo Bikker; maar het gaat 
hand in hand met het loslaten van vaste patronen. “Bij mijn vader ging het echt 
alleen om wat de klant wilde, dat was pure dienstbaarheid. Maar klanten hebben 
tegenwoordig behoefte aan tegengas, ze doen zelf al veel meer voorwerk en ko-
men met eigen ideeën, schetsen en voorbeelden van internet. Zij zoeken iemand 
die out of the box denkt, die met ontwerpen komt die verrassen en toch passen 
bij de wensen van de klant. Daar genieten we van. Het geeft ruimte aan onze cre-
ativiteit en het is elke keer een eer om het vertrouwen te krijgen om een huis, be-
drijfspand of verbouwing te mogen ontwerpen. Wij zijn de gids, maar vooraf we-
ten we niet waar we uitkomen. Dat is een proces waar we samen met de klant 
doorheen gaan.”

Groot-Ammers was jarenlang het vertrouwde adres van het Alblasserwaardse ar-
chitectenbureau, maar tegenwoordig is Nieuwpoort de uitvalbasis. Grondlegger 
Bert Bikker gaf het stokje in 2017 over aan zijn zoon Josia. “Ik ben in Nieuwpoort 
gaan wonen en wilde graag het kantoor dichtbij huis. Mijn vader had tegelijker-
tijd plannen om de vestiging in Groot-Ammers te gaan gebruiken als woon-
ruimte. Aan de Hoofdstraat 45 hebben we nu een ideale werkruimte. Alleen al de 
vestingstad is een prachtig en sfeervol visitekaartje. Klanten zijn al onder de in-
druk voordat ze bij ons binnenstappen. ‘Wat een prachtig stadje’, zeggen ze dan.”
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