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Starbarn: sterren zien,
’s nachts en overdag
ZWARTE HAAN Twee jonge archi-
tecten met Friese wortels heb-
ben het winnend ontwerp ge-
maakt voor de Starbarn, onder-
deel van Nacht aan het Wad.

Op het recreatieterrein bij Zwarte
Haan komt een nachttuin, met
daarin de Sterrenschuur of Star-
barn, een plek waar mensen bij
heldere nachten de sterrenhemel
kunnen bekijken. Als onderdeel
van Culturele Hoofdstad is hier
op 25 juli volgend jaar een stilte-
festival, aansluitend op de pel-
grimsestafette Camino der Lage
Landen. Nacht aan het Wad zal
daarom in juni 2018 gereed zijn.

Architecten Murk Wijmenga
en Sweder Spanjer begonnen in
hun ontwerp bij het middelste
gedeelte van het gebouwtje: het
observatorium. Deze ronde ruim-
te heeft een open dak. Op de hou-
ten vloer en wanden staat aange-
geven waar het noorden en zui-
den zich bevinden, en welke ster-
renbeelden er te zien zijn in de
verschillende seizoenen. In het
midden van dit windstille pavil-
joen is een ronde waterbak, die
werkt als een spiegel. ,,Zo hoef je
niet de hele tijd omhoog te kijken
om sterren te zien’’, zegt Spanjer.

Vanuit het centrum van de
Starbarn loopt een ronde gang
naar buiten. Dit gedeelte is over-
dekt, met kleine gaatjes in het dak
waardoor licht naar binnen valt.

,,We wilden mensen ook overdag
een nachtbeleving bieden.’’ In de-
ze rondlopende gang krijgen be-
zoekers voorlichting over de ster-
renhemel en lokale partijen als
het Eise Eisenga Planetarium in
Franeker, de Aerden Plaats in Ou-
debildtzijl en het Pelgrimsinfor-
matiecentrum in Sint Jacobiparo-
chie.

Eenmaal buiten kromt een se-
rie kleine vertrekken zich als een
slakkenhuis rond het hart: was-
ruimtes, wc’s en vijf blokhutjes
voor overnachtingen. Geschikt
voor pelgrims die bijvoorbeeld
naar Santiago de Compostela
wandelen. Plus een binnenruim-
te voor bijeenkomsten van maxi-
maal twintig personen.

Het ontwerp van studiegeno-
ten Spanjer (van Terschelling, nu
Amsterdam) en Wijmenga (uit Al-
degea, nu Haarlem) won van twee
andere voorstellen, ook door ar-
chitecten met Friese wortels die
waren gevraagd een ontwerp te
maken.

Het project Nacht aan het Wad
(nachttuin en Starbarn) komt
voort uit het streven van Stich-
ting Feel the Night en architect
Nynke-Rixt Jukema naar nieuwe
recreatieve publieksfaciliteiten
voor de beleving van de duister-
nis. Feel the Night werkt samen
met Landschapsbeheer Friesland,
Keunstwurk en het waddenkust-
project Sense op Place.

Een impressie van de Starbarn van Sweder Spanjer en Murk Wijmenga.


