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Architect Haiko Meijer aan het woord: 

De stichting kenmerkt zich door zeer 
fanatieke ‘ouderen’ vrijwilligers. Als 
architect ben ik de kracht en noodzaak 
van de vrijwilligers bij dit project 
tegengekomen. De hoge betrokkenheid 
van deze vrijwilligers leidt tot nieuwe 
kansen in het algemeen, en in dit 
geval specifiek in Ijlst. Een opgave 
als deze kenmerkt zich ook in het 
creatief omgaan met weinig geld en het 
genereren van een groot enthousiasme 
in vroege fase. Als bureau is Onix NL 
gevraagd nadat er een grote interesse 
was uitgesproken in de houten 
kubussen die wij ontwikkelen. Zoals de 
houtzaagmolen staat voor een duurzame 
lokale houtproductie, -verwerking en 
-conservering, staat Onix NL voor een 
inventief gebruik en ontwikkeling van 
hout op low- en hightech niveau. Er 
vormde zich een mooie match tussen de 
fanatieke afvaardiging van de stichting 
en de nieuwsgierige, onderzoekende 
architect. In eerste instantie werd de 
kwaliteit van de molen geagendeerd 
die centraal staat in de houtstad-
discussie. De molen is een mooi, bekend 
Nederlands symbool maar vooral ook 
een hoog staaltje ingenieus werk op het 
gebied van houtconstructie. Nadat twee 
eeuwen geleden de molen verplaatst is 
vanuit Zaandam naar Ijlst is het principe 
van de houten gebintenstructuur nog 
steeds zeer actueel.  Zoals bij de molen 
deze constructie zich onzichtbaar in 
het interieur herbergt, is de kans voor 
het nieuwe gebouw deze constructie 

zichtbaar als nieuw integraal onderdeel van 
het gebouw expressief aanwezig te laten zijn.
Op de oude werf, aan de andere kant van 
het Balkengat, heeft het gebouw een 
strakke vorm gekregen met een zichtbare 
gebintenstructuur. Als tegenhanger van 
de organische vorm van de molen, met de 
onzichtbare gebintenstructuur. 
De door de stichting zo gewaardeerde 
kubussen van Onix hebben een logische 
maatvoering die gerelateerd is aan de 
constructiemogelijkheden van eenvoudige 
houten balken. De kubussen hebben zich 
als een grid van 3*3(=9) kubussen als een 
compact gebouw met een open structuur 
in plaats van gesloten wanden tot een 
frame gevormd waarbij het goed mogelijk 
en denkbaar is dat er in de nabije en verre 
toekomst nog verder uitgebouwd gaat 
worden. Op de werf en in het gebouw speelt, 
binnen de functie museum en werkplaats, 
de aanwezigheid van de formaliteit als ook 
de informaliteit een belangrijke rol. Naast 
de tentoongestelde oude Friese doorloper 
van Nooitgedacht wordt er ook gezaagd en 
gewerkt aan nieuwe houtconstructies. Het 
door alle partijen gedeelde enthousiasme 
en liefde voor het project heeft geleid tot 
een mooi (vreemd vertrouwd) gebouw bij de 
prachtige molen die de struikelrijm van Onix 
(gebinteergebegint) recht doet. De grove 
detaillering is bewust gekozen binnen de 
context van de industriële werkplek en de 
werf. Doordat het frame-concept van het 
gebouw tijdens het proces eenvoudig groter 
en kleiner te maken – en in aan te vullen - was 
ontstond er een productieve samenwerking 
tussen de opdrachtgever (wiens budget 
uiterst onzeker was) en de architect. 
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Naast de houtzaagmolen, aan 
de overkant van het balkengat, 
hebben we in IJlst op de werf een 
museumwerkplaats ontworpen waarbij 
het gebint een belangrijk uitgangspunt 
is geweest voor het ontwerp. De 
houten gebintenconstructie heeft 
er 2 eeuwen geleden voor gezorgd 
dat de houtzaagmolen “De Rat” van 
Zaandam naar IJlst is verhuist. Deze 
oude toepassing voor verplaatsbare 
gebouwen vonden wij een mooie 
inspiratie om toe te gebruiken voor een 
eigentijds gebouw. De stichting wordt 
grotendeels vertegenwoordigd door 
gepensioneerde & gepassioneerde 
vrijwilligers (hoofdzakelijk 
gepensioneerde mannen). Allemaal 
geïnteresseerd in hout, techniek. Het 
ontwerp is onderdeel van de reeks 
gebouwen van Onix NL met aandacht 
voor de herintroductie van het gebint; 
“gebinteergebegint”.

Zoals de Nederlandse molens bekend 
zijn vanuit het ingenieurschap en 

beeld, is het veel mensen niet bekend dat de 
constructie uit gebinten bestaat. Het nieuwe 
gebouw is het tegenovergestelde van de 
molen, zichtbare expressieve gebinten in een 
rechthoekige vorm. 
In het interieur richt zich met het uitzicht op 
de molen. Het uitzicht is zo geënsceneerd dat 
door de gebinten de houtzaagmolen in zijn 
industriële  context te zien is. 

Het Gebint als Architectonisch Detail
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