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i Houtzaagmolen De Rat is in 1683 gebouwd in de Zaanstreek.

Houthandelaar/burgemeester Rignalda haalde hem rond 1829 naar
IJlst. In de 20e eeuw werden kap en wieken vervangen door een elektromotor. Toen sloop dreigde, greep de gemeente in. In 1967 had de molen
weer een kap en wieken en in 1977 was de restauratie voltooid.

Oude en nieuwe houtkunde
Gebouw
Wie weet nog iets van de rijke geschiedenis van houtverwerking
en houtbouw in Fryslân? Hout is weer hip in de architectuur,
maar veel kennis moet opnieuw verworven worden.
Door Ria Kraa.

E

indelijk wind! Daar wordt
een molenaar blij van.
,,Wy ha de ôfrûne twa en
in heale wike net mear as fyftich
sintimeter seage”, zegt molenaar
Simon Jellema van houtzaagmolen
De Rat in IJlst. Dat heeft hij liever
anders. Wieken moeten draaien!
Hij vertelt over de vroegere houtindustrie in drijvend architectuurcentrum ARK Fryslân, dat de afgelopen maanden afgemeerd lag in
Súdwest-Fryslân. Want hout, daar
zou deze gemeente wellicht wat
meer mee kunnen doen, merkt
ARK-bestuurslid Marno van de
Wiel op, verwijzend naar het rijke
verleden dat de streek heeft op het
gebied van houtaanvoer, houtzagerij, en houtbouw. ,,We willen
laten zien hoe het in onze genen
terecht is gekomen en vragen ons
af of het bruikbaar zou zijn bij het
ontwikkelen van een eigen stijl
voor nieuwbouw in de kernen. Je
moet er toch méér mee kunnen
doen dan ouderwetse Hindelooper
huisjes of zwartgeteerde boothuizen maken.”
En dus vertelt Jellema, die behalve molenaar ook een groot kenner
is van hout en van de economische
geschiedenis ervan. ,,De krukas!”,
zegt hij. De krukas heeft alles veranderd. Toen Cornelis Corneliszoon in 1592 met zijn vinding op
de proppen kwam in Amsterdam,
moesten ze niets van hem hebben.
Amsterdam was in die dagen de
place to be als je hout wilde: honderden handzagerijen zaten er,
die het hout verwerkten dat van
overal werd binnengesleept: Duitsland, Denemarken, Scandinavië,
Polen, Rusland. De bossen in eigen
land waren allang niet meer toereikend voor de bouwwoede - we
stonden aan de vooravond van het
VOC-succes en de Gouden Eeuw.
Corneliszoon week uit naar de
Zaanstreek en dat bleek een meesterzet. Genoeg investeerders voor
houtzaagmolens, genoeg arbeiders
die op zoek waren naar werk, veel
water voor de aan- en afvoer van
hout en dus die hele Gouden Eeuw
voor de boeg. Eén houtzaagmolen
kon net zo veel aan als tachtig tot
honderd handzagers en dankzij
die krukas van Corneliszoon stond
de Zaanstreek in een mum van
tijd vol: van de meer dan duizend
molens waren er een stuk of tweehonderd die hout zaagden. ,,It wie
it grutste yndustriegebiet fan ’e
wrâld!” Pas zo’n dertig jaar later
zag Amsterdam in dat het haar
handelspositie aan het verliezen
was; in 1630 stelde de stad gratis
grond beschikbaar voor molens.
Vlotten
Het houttransport over de Rijn
vanuit het Zwarte Woud of over
Zee vanuit Noorwegen was een
gigantische onderneming. Jellema laat tekeningen zien van de
soms driehonderd meter lange
en metersdikke houtvlotten die
geconstrueerd werden van vooral
vuren en grenen, die beladen werden met veel eiken. Die werden
door tientallen, soms honderden
bemanningsleden in goede banen
over de Rijn geleid, met roeiboten
en ankerlijnen naar de wal.

Hout heeft een rijke geschiedenis als bouwmateriaal en wordt tegenwoordig herontdekt als milieuvriendelijk, onderhoudsarm en
rijk aan geschiedenis. Van die geschiedenis is vaak veel te achterhalen. Van De Rat is sinds kort bekend dat hij gebouwd is uit hout
dat rond 1710 gekapt werd in een bos bij Berlijn. Foto: Frans Andringa

In Noorwegen waren zulke grote
transporten niet mogelijk; daar
werden de boomstammen gekapt, geschild, per slede naar
een rivieroever gebracht en daar
gestapeld tot huizenhoge constructies. In het voorjaar werd
onderaan de stapel een stam
weggetrokken en stortte de hele

We willen laten
zien hoe het in onze
genen terecht is
gekomen
houtmassa zich in het water.
Het was levensgevaarlijk om de
houtopstoppingen die onderweg
ontstonden in de snelstromende
rivieren met groot verval, te ontwarren. De Hollandse schepen
die het hout kwamen halen, namen op de heenreis vaak dakpannen of hooi mee als ballast; veel
huizen in Scandinavië zijn tot op
de dag van vandaag bedekt met
Hollandse pannen.
De houtzaagmolens konden de
vraag nauwelijks aan - al waren er
alleen in Fryslân al een stuk of zeventig. ,,As je sjogge hoefolle hout
der yn ien pleats sit. Frachtweinen
fol, allinnich al foar de bynten.”
Dat vaak eeuwenoude gebinte
van die oude boerderijen wordt
door eenentwintigste-eeuwse architecten met ontzag bekeken en

met respect behandeld, laat Bart
Zantman zien. Hij is architect bij
Achterbosch Architectuur - ging
daar na zijn studie werken door
onder meer zijn Friese wortels
(Burgum) en de grote belangstelling die hij met dat bureau deelde
voor hout. Zantman toont foto’s
van verbouwingen van boerderijen en laat zien dat de oude houten spanten daarbij niet worden
weggestopt maar juist worden uitgelicht, als pronkstukken van de
ingrepen. Bij de toevoeging wordt
ook veelvuldig gebruik gemaakt
van hout. Onbewerkt vaak. ,,We
komen er steeds meer achter hoe
veel hout aan kan, ook of juist als
je het níét schildert. Als je maar
ruimte open laat tussen en achter
het hout. Laat het dan maar waaien of nat worden, het wordt dan
vanzelf ook weer droog.”
Hij beaamt dat hout bijna helemaal opnieuw ontdekt moet worden door zijn branche, dat veel
oude kennis van houtsoorten en
de eigenschappen en verwerkingsmogelijkheden ervan verloren is
gegaan. Toen hij studeerde was
houtconstructie geschrapt uit het
curriculum. Beton, glas, staal en
aluminium, dat was het idioom
van de architectuur.
Een geluk bij een ongeluk in de
economische crisis is dat architecten nu weer volop onderzoek doen
en initiatieven bedenken. Achterbosch was er eerder al in snelkookpantempo mee bezig toen het de
prijsvraag won voor twee houten
bruggen in Sneek. Dat was, terugblikkend, een ontwerp waarvan de

consequenties nog lang niet waren
doorgedacht. Hoe buig je hout dubbel, hoe maak je hout duurzaam
op een duurzame manier, welk
hout is daarvoor geschikt, hoe
verlijm je de boel, wanneer is de
constructie stevig genoeg om een
botsing op die brug aan te kunnen
tussen twee beladen vrachtwagens

Waarom geen
drijvende
woningen in
lotusbloemvorm?
die elk tachtig kilometer per uur
rijden - het wiel moest steeds opnieuw worden uitgevonden.
Spin off
Bij de bouw van de tweede brug is
veel geproﬁteerd van die kennis,
maar verdere spin off van het hele
proces viel tegen. Achterbosch
tekende een sterk uitvergrote en
aangepaste versie van de Sneker
brug - eenvoudiger te bouwen
- voor Almere, maar dat plan is
wegbezuinigd.
Toch blijft het bureau sterk
inzetten op hout. Veel forenzen
kennen de woning van hout en
riet aan de Boksumerdyk aan de
zuidrand van Leeuwarden en dat
is maar één van de huizen die het
bureau grotendeels of helemaal
van hout neerzet.

Daarnaast wordt vrij onderzoek
gedaan: waarom niet meer multifunctionele houtplant integreren in nieuwbouw, zodat je op
gezette tijden kunt kappen en
je hout dus van dichtbij kunt halen, nu onderzoek geleerd heeft
dat je hout niet helemaal uit
Nieuw-Zeeland hoeft te halen om
te acetyleren (verduurzamen op
milieuvriendelijke wijze), maar
dat dat net zo goed kan met de
snel groeiende populier? Waarom geen drijfwoningen bouwen
die verwarmd kunnen worden
met zonlicht en beschermd door
beweegbare houten of bamboe
schermen? Achterbosch ontwikkelde met hulp van Ekwadraat
en Wetsus een plan voor een
drijvend wijkje met huizen in lotusbloemvorm en presenteerde
dat zojuist aan een delegatie uit
China.
Dat is inderdaad wat anders dan
een zwartgeteerd boothuis of een
Hindelooper pandje.

i De studie naar nieuwe bouwtechnieken met hout wordt gestimuleerd
door onder meer de Houtinnovatieprijs en de Houtprijs, en de stichting
Hout Research. www.houtprijs.nl en
www.shr.nl
i Architectuur in de provincie:
Vrijdag 16 december, half negen,
Parnas: eerste Attiek/ARK Fryslân
café, over nieuwbouw in de historische binnenstad van Leeuwarden,
met onder meer Ap Timmermans,
Meindert Schroor en Jurjen van der
Meer. www.arkfryslan.nl

