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Voorwoord 

De eerste verrassing voor Thijs Asselbergs bij zijn indiensttreding als stadsar

chitect van de gemeente Haarlem was dat hij zijn werkplek op een zolder aan 

de Grote Markt moest inrichten met eigen meubilair, omdat de gemeente daar 

toen geen geld voor had. De creativiteit waarmee Thijs zijn zolderkamer 

inrichtte, gaf goede hoop voor de toekomst van de stadsarchitectuur van 

Haarlem. Vanuit zijn zolderkamer had hij een goed uitzicht over Haarlem en in 

het bijzonder op de Grote Markt: het podium waar de politiek, de ambtenarij 

en de burgerij elkaar ontmoetten. De nieuwe stadsarchitect keek vanuit zijn 

zolderraam naar dat podium met al die dansers die niet met elkaar dansten. Hij 

zag het als één van zijn eerste taken daarin verandering te brengen. Maar hoe 

breng je deze mensen van diverse pluimage, met zóveel verschillende ideeën en 

wensen zó bijeen dat ze met plezier samen zouden willen dansen? Met groot 

enthousiasme begon hij plannen voor de stad uit te leggen en trachtte hij met 

vakinhoudelijke argumenten te overtuigen, waaróm iets moet gebeuren dat de 

stad ten goede komt. Het document dat u nu in handen heeft, geeft een beeld 

van alle podiumactiviteiten die Thijs in gang gezet en gerealiseerd heeft. De nog 

niet gerealiseerde ontwerpen en ideeën kunnen naar een eindstadium worden 

gebracht door collega's en gemeentebestuurders. 

In het Enschedé-complex wordt d(ok een podium opgenomen. Het is te wensen 

dat de politici en de burgers, die nu nog ieder hun eigen dansje dansen, dat op 

het nieuwe podium samen zullen doen. 

Thijs Asselbergs heeft de afgel~pen jaren veel publieke discussie opgewekt en 

dat was ook zijn bedoeling. Hij vond openbaarheid en een draagvlak voor de 

plannen nodig voor de stad. Daags na zijn vertrek legt, hij met deze publikatie 

ook weer verantwoording af, maar nu van zijn eigen beleid als stadsarchitect. 

In het ABC, het lokale architectuurcentrum vaR Haarlem, heeft Thijs vaak een 

plaats voor discussie gevonden. De tentoonstelling van zijn eigen werk voor 

Haarlem vindt in december dan ook plaats in het ABC. 

Thijs Asselbergs heeft gedurende zijn bijna vijfjarige periode als stadsarchitect 

voor de goede stad Haarlem onnoemelijk veel gedaan. Heel veel dank. 

Driehuis, november 1994 

Piet Roos 
secretans Schoonheidscommissie Haarlem (tot /992) 
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Het water voelbaar in de stad 

'Wat zou het betekenen wanneer dat bitter noodzakelijke, samenhangende 

architectuurbeleid er zou komen en wanneer het primaat van de drieëen

heid bouwkunst, bouwkunde en ruimtelijke ordening ook maar enigszins 

gestalte krijgt? Om te beginnen zou er een figuur moeten komen, of meer 

figuren, die zich als één gedragen, die in staat is en in staat wordt gesteld 

- de ruimte krijgt, om het zo maar eens te zeggen - om dat oppergezag 

op het hoogste niveau uit te oefenen. Een grootvorst van de ruimtelijke 

kwaliteit, die inspireert, stimuleert, met wijsheid en verbeeldingskracht 

regeert ... " 

Max van Rooy, 12 mei 1989 

In september 1994, aan de vooravond van de beëindiging van zijn functie als 

stadsarchitect, nam Thijs Asselbergs het initiatief tot een vakdiscussie met 

zijn Nederlandse collega's. Hij organiseerde de workshop De moderne stads

architect, in samenwerking met Architectuur Lokaal, ARCAM in Amsterdam en 

het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Het doel was om te komen tot een 

functie-omschrijving voor toekomstige stadsarchitecten in een tijd waarin de 

lokale overheid in toenemende mate terugtreedt uit het bouwproces ten 

gunste van private opdrachtgevers. 1 

Doorgaans is een functie-omschrijving relevant bij aanvang van de taken, 

maar gedurende de periode dat Asselbergs stadsarchitect van Haarlem was, 

heeft zich een omslag in de functie voltrokker.!. Zijn voorganger was vooral 

betrokken bij ontwerpen voor de gemeente en hij had beperkte beleidsma

tige bevoegdheden; Asselbergs' opvolger zal nauwelijks meer als ontwerper 

voor de gemeente werkzaam zijn en zal zich vooral op de beleidsontwikke

ling en op de toetsing van het beleid moeten concentreren. Met de workshop 

beoogde Asselbergs daarom, na bijna vijf jaar praktijkervaring, zijn opvolger 

goed wegwijs te maken in hetgeen de stadsarchitect in de toekomst te doen 

staat in Haarlem. Vooral de stedelijke vernieuwingsprojecten zullen de aan

dacht van de stadsarchitect vereisen. Volgens Asselbergs onderhandelt de 
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gemeente, met name in de initiërende fase, nog op een te eenvoudig niveau 

met projectontwikkelaars en daarom zal de komende stadsarchitect zich een 

belangrijke positie moeten toeëigenen bij het opnieuw definiëren van het 

gemeentelijk opdrachtgeverschap. 

In het najaar van 1994 stond echter ook ter discussie of het College van 

Burgemeester en Wethouders van Haarlem eigenlijk wel een opvolger voor 

Asselbergs zou benoemen. De gedachte om het Bureau Stadsarchitect op te 

heffen, kwam niet voort uit een architectuurbeleid dat zó ideaal ontwikkeld 

was dat een stadsarchitect voortaan overbodig zou zijn . Ook lag er geen 

opvatting over de betekenis van een stadsarchitect voor de stad aan ten 

grondslag. De reden was eenvoudiger: het schrappen van de functie zou een 

gemeentelijke bezuiniging van ruim een halve ton moeten opleveren. De 

workshop, maar ook pleidooien voor het behoud van de stadsarchitect door 

onder meer de BNA Kring Kennemerland, de Bond Heemschut en het ABC, 

hadden tot resultaat dat wethouder Peter Schouten van Ruimtelijke Ordening 

bij het afscheid van Asselbergs op 27 september 1994, die toen aftrad als 

voorzitter van de Schoonheidscommissie, beloofde een nieuwe stadsarchitect 

te zullen benoemen: 'Je moet bij de gemeente kunnen blijven beschikken over 

iemand die op voet van gelijkwaardigheid en kennis, plannen van andere 

arch itecten kan toetsen.' 

Met deze publikatie wordt, zonder te willen streven naar volledigheid, een 

beeld gegeven van het klimaat en de praktijk waarin Asselbergs als stadsar

chitect in Algemene Dienst van de gemeente Haarlem heeft gewerkt, van de 

manier waarop hij zijn functie van begin 1990 tot eind 1994 heeft opgevat en 

vooral van de persoonlijke invulling die hij aan zijn taak heeft gegeven.) 

Daardoor wordt wellicht duidelijk welke betekenis een stadsarchitect kan 

hebben voor een gemeente en, in dit geval, voor Haarlem in het bijzonder. 

De Haarlemse stadsarchitect 

Er was voor het eerst sprake van een stadsarchitect in Haarlem in 1593 toen 

Lieven de Key werd aangesteld als stadssteenhouwer en stadsmetselaar. De 

eerste tweehonderd jaar werd de functie steeds met onderbrekingen vervuld 

maar vanaf 1795, de laatste twee eeuwen, nagenoeg aaneengesloten. Een 

kleine hiaat ontstond in 1988, voorafgaand aan de aanstelling van Asselbergs, 



toen zijn voorganger Wiek Röling een achttienjarig dienstverband afsloot. 

Een beknopt historisch overzicht van de Haarlemse stadsarchitecten is in 

opdracht van Asselbergs eind 1993 opgetekend in het boekje Timmermeester, 

opzichter of architect?' 

In de periode dat Röling stadsarchitect was werd de functie in de ambtelijke 

structuur van de gemeentelijke Dienst Openbare Werken verplaatst naar de 

Algemene Dienst. Daardoor kon de stadsarchitect voortaan als bemiddelaar 

bij alle ambtelijke diensten die met het bouwproces te maken hebben, 

betrokken zijn. Deze wijziging was vooral ingrijpend omdat de stadsarchitect 

sindsdien, gevraagd en ongevraagd, álle wethouders in het gemeentebestuur 

kon adviseren: er bestond nu een directe lijn naar het College van B&W. Bij 

de functie-uitoefening is juist het ongevraagd adviseren van groot belang 

geweest. Essentiële zaken konden zo in de marge geregeld worden. Maarten 

Kloos wees onlangs op deze belangrijke taak in zijn lezing over Ben 

Merkelbach, stadsarchitect van Amsterdam (1956-1961 ).5 De invloed van de 

stadsarchitect die als intermediair opereert, is moeilijk aanwijsbaar en nog 

moeilijker bewijsbaar. Het Hoor/ems Dagblad noemde deze inbreng van 

Asselbergs eveneens belangrijk, maar onzichtbaar voor de buitenwereld: 

' ... een luis in de pels houdt de zaak in beweging en verkleint de kans op grote 

en minder grote misstappen. Alleen gebeurt dat achter de schermen zodat u 

en ik er nauwelijks weet van hebben.'6 

Röling achtte het van belang dat de stadsarchitect een deel van zijn tijd ook 

zelf als ontwerper werkzaam zou zijn, en het toenmalige gemeentebestuur 

deelde die mening. Het eigen architectschap werd niet alleen nodig geacht om 

aan te tonen dat de stadsarchitect een positie innam in de actuele ontwikke

lingen in de bouwkunst, maar vooral ook omdat sommige problemen alleen 

vanuit de visie van een ontwerper kunnen worden benaderd. Aan het eind van 

de jaren tachtig werd daarom in Haarlem vastgelegd dat de stadsarchitect de 

helft van de tijd zou besteden aan eigen ontwerpwerk ten behoeve van 

gemeentelijke bouwopgaven. Het honorarium zou vervolgens ten goede 

komen aan de gemeente. 

In actuele discussies over het al of niet aanstellen van een stadsarchitect 

wordt weleens verondersteld dat een stadsarchitect 'duur' zou zijn en dat 

wordt dan als reden genoemd om geen stadsarchitect in dienst te nemen,1 

Asselbergs wist voor Haarlem echter gemiddeld ruim een ton per jaar op te NV Energiebedrijf Haarlem, 1994. 
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brengen met zijn ontwerpwerk en stelde de gemeente daarmee in staat om 

zijn eigen werkzaamheden te bekostigen. 

Bij een gemeente gaat het, vanwege (te) beperkte middelen, niet altijd om 

dankbare ontwerpopgaven. Maar dat de gemeentelijke opdrachtenportefeuille 

in Haarlem structureel leger raakte, werd niet veroorzaakt door economi

sche redenen. Het is een algemene tendens in het gemeentelijk opdrachtge

verschap in Nederland dat de (lokale) overheid in toenemende mate in 

publiek-private samenwerkingen opereert en projectontwikkelaars trekken 

doorgaans particuliere architecten aan. Dat heeft tot gevolg dat de voor een 

stadsarchitect noodzakelijk geachte taak zelf te ontwerpen, wegvalt - althans 

waar het ontwerpwerk voor de gemeente betreft. Voor Haarlem betekende 

dat dat de functie van stadsarchitect, die tot dan toe werd terugverdiend via 

het ontwerphonorarium, nu geld zou gaan kosten. Dat was niet te combi

neren met de voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen. Het wegvallen van 

opdrachten van de gemeente en bezuinigingen hebben Asselbergs en de 

gemeente begin 1994 doen besluiten de functie van stadsarchitect te hal

veren, zodat deze daarnaast als particulier architect zou kunnen blijven 

ontwerpen. Asselbergs is sindsdien compagnon in het Rotterdamse archi

tectenbureau Hoogstad. 

De projecten die Asselbergs voor Haarlem voltooide, zijn het ontwerp van 

een nieuw kleu renschema voor de Grote Zaal van het Concertgebouw (met Michèle 

Baudet in 1991), luifels voor de winkels aan de Cronjé straat (met Bastiaan Knuijt 

en Pieters Projectbureau, 1991) en een uitbreiding voor de basisschool De 

Schoterkring in Haarlem-Noord (1992). In september 1994 werd het nieuwe 

Energiebedrijf Haarlem aan de Oudeweg in de Waarderpolder opgeleverd. De 

vernieuwde Lange Brug over het Spaarne, ter hoogte van de Lieve Vrouwe 

Gracht, werd onder grote publieke belangstelling in de historische nacht van 

II oktober 1994 geplaatst. Met de uitvoering van het nieuwe bedrijfsrestau

rant voor de gemeentelijke sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondhe id, hoek 

Zijlweg-Zijlvest werd in 1994 begonnen en in 1995 zal de Millenniumboog op 

het Verwuift worden gerealiseerd . Een ontwerp voor een Multifunctioneel 

Centrum op het Flevoplein (1992) werd niet uitgevoerd. 



De moderne stadsarchitect 

Bij verschillende gelegenheden heeft Asselbergs uiteengezet welke taken een 

hedendaagse stadsarchitect tot de zijne zou moeten rekenen.' Voor de 

workshop De moderne stadsarchitect schreef hij: 'De stadsarchitect is een 

onafhankelijk adviseur van het College van B&W. Hij is nauw betrokken bij 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en de 

inrichting van de openbare ruimte in en om de stad. Hij neemt initiatieven om 

het debat over de stedebouwkundige en architectonische kwaliteit inhoud te 

geven. Het geven van permanente impulsen aan de architectonische kwaliteit 

is van eminent belang. Daartoe zijn goede contacten met de rijksoverheid en 

belangenorganisaties onontbeerlijk. Zowel bij publieke als private opdrachten 

heeft de stadsarchitect een nadrukkelijk adviserende inbreng bij architecten

keuzes, de formulering van de ontwerpopdracht en het bepalen van uitgangs

punten. Bij grote, complexe bouwopgaven kan de functie van stadsarchitect 

gezien worden als die van supervisor: hij bewaakt en coördineert belangen 

die bijdragen tot maximale ruimtelijke 'kwaliteit'; bovendien 'beoefent de 

stadsarchitect een (particuliere) architecten praktijk, waarmee hij aantoont 

een belangrijke positie in te nemen in de nieuwe bouwkunstige ontwikke

lingen.'9 

In de workshop kwam naar voren dat er in Nederland geen eenduidige 

omschrijving bestaat van het begrip 'stadsarchitect' en diens taken . 

Asselbergs gebru ikte regelmatig de termen adviseren, initiëren, het bevor

deren van kwaliteit, begeleiden en verbinden . wanneer hij de taken van de 

stadsarchitect uiteenzette en hij wilde daaraan vaste vorm geven binnen het 

gemeentelijk besluitvormingsproces . Hij hanteerde een zeer persoonlijke . 

brede taakopvatting en hij week daarmee sterk af van de invulling die andere 

Nederlandse stadsarchitecten of ontwerpers met vergelijkbare functies 

daaraan gaven. Een grote persoonlijke inbreng is wellicht inherent aan de 

intermediaire functie van stadsarchitect. Maarten Kloos veronderstelde: 'De 

functie van stadsarchitect is misschien nooit los te koppelen van de persoon 

die je nodig hebt. Wanneer je niet weet welke persoon je als stadsarchitect 

wilt. moet je er niet aan beginnen."o 

Nederlandse 'stadsarch,tecten' on het ABC Haarlem. 

8 september 1994. V.l.n.r. Jan Snoey (Middelburg), 

Rob Meere (Schiedam), Ce es Donkers (E,ndhoven), 

Paul Hoeke (NiJmegen), MaCja Harong (Rotterdam), 

Victor Freyser (Den Haag), Maarten StruiJs 

(Rotterdam), Th'js Asselbergs (Haarlem), 

Maarten Schmitt (Groningen) en Hans Heijdeman 

(Leeuwarden). 

[3 
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Ontwikkelingen in het landelijke architectuurbeleid 

Het beleid dat Asselbergs vanaf 1990 voerde, kan niet los worden gezien van 

bredere ontwikkelingen in en opvattingen over het architectuurbeleid in 

Nederland. Bij de aanvang van zijn functie was Asselbergs optimistisch over 

het architectuurklimaat waarin hij zijn ideeën ten aanzien van stedebouw, 

openbare ruimte en openbaarheid zou gaan uitvoeren. De basis voor zijn 

beleid ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte had hij gevonden 

in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, die in 1988 door het ministerie van 

VROM was uitgebracht. 11 Daarnaast was een eerste architectuurnota van de 

rijksoverheid tot stand gekomen in een even unieke samenwerking tussen 

twee ministeries , het ministerie van Vo lksgezondheid, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer (VROM) en het toenmalige ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en zou medio 1991 verschijnen onder de 

tite l Ruimte vo or Architectuur. 12 In deze nota werd architectonische kwaliteit 

beschouwd als een ' integral e waardebepaling op basis van drie samenhan

gende elementen: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.'Il 

Asselbergs trad op als één van de inleiders bij het openbare debat ter gele

genheid van de verschijning van deze regeringsnota, gehouden in De Balie in 

Amsterdam, en hij pleitte voor permanente discussie: 'Goede architectoni

sche kwaliteit komt alleen tot stand door confrontatie aan te gaan, net zoals 

alleen door wrijven glans ontstaat.''' Hij vroeg nadrukkelijk aandacht voor 

discussie op lokaal niveau, daar waar concrete resultaten van alle beleid, 

debatten en planvorming dagelijks te zien zijn. 

Ook van de Wet op de architectentitel die in 1991 tijdelijk en eind 1993 defini

tief van kracht werd, waren verbeteringen in het architectuurbeleid te ver

wachten. Asselbergs vond dat architecten al in de stedebouwkundige fase van 

de planontwikkeling bij het proces betrokken moesten worden. De BNA had 

echter berekend dat er bij 80% van de opdrachten niet eens architecten aan 

te pas kwamen, maar wel aannemers of leken. De titelwet garandeert welis

waar geen beroepsbescherming, maar opdrachtgevers kunnen sindsdien wel 

inzicht verkrijgen in het bestand van architecten die op grond van de wet 

gekwalificeerd worden geacht. 

Daarnaast is de toetsing van bouwplannen door de welstand in de loop van 

de ambtsperiode van Asselbergs wettelijk beter geregeld. In de nieuwe 

Woningwet, in werking getreden in oktober 1992, is onder meer bepaald dat 

de leden van de adviescommissie deskundig en onafhankelijk (van de gemeente) 

dienen te zijn. 



Architectuurbeleid in Haarlem 

Op gemeentelijk niveau hadden inmiddels ook belangrijke ontwikkelingen 

plaatsgevonden. Vóór de ambtsperiode van Asselbergs was de tendens naar 

sloop en vervangende nieuwbouw bij stadsvernieuwing, waarmee zijn voor

gangers Nico Andriessen en Röling nog te maken hadden gehad, omgeslagen 

naar behouden, beheren en beheersen. Een belangrijke basis voor dit actuele 

beleid werd gevormd door het beschermd stadsgezicht dat vanaf december 

1990 voor Haarlem van toepassing was. Het bood een wettelijk kader 

waarmee de historische binnenstad voor verdere aantasting kon worden 

behoed. Voor Asselbergs had de binnenstad echter nooit los gestaan van de 

stedebouwkundige structuur van de stad als geheel. Telkens benadrukte hij 

dat eigentijdse opvattingen over stad en maatschappij met haar culturele 

geschiedenis verweven dienden te worden en dat heeft bij zijn advisering 

over de bouwplannen altijd een rol belangrijke rol gespeeld. 

Asselbergs heeft zich altijd nadrukkelijk gemanifesteerd als iemand 'die weet 

wat hij wil' en die houding verlangde hij ook van het gemeentebestuur bij de 

besluitvorming over zijn adviezen. Direct na zijn aanstelling bleek dat 

Asselbergs zijn eigen opvattingen had over Haarlem, het gemeentelijk archi

tectuurbeleid en de betekenis die een stadsarchitect aan het einde van de 

twintigste eeuw voor een gemeente kan hebben. Vanaf het moment van zijn 

aanstelling zag hij het als zijn belangrijkste taak het stadsbestuur, gevraagd of 

ongevraagd, inzicht te verschaffen in bouwplannen en stedebouwkundige ont

wikkelingen. Hij formuleerde drie uitgangspunten voor zijn beleid om invul

ling aan die opvattingen te geven: aandacht voor stedebouwkundige 

samenhang, voor de inrichting van de openbare ruimte en voor openbaarheid 

van de plannen. 's 

Spoedig na zijn aanstelling schreef Asselbergs in opdracht van het College van 

B&W een eerste discussienota over architectuur.beleid voor Haarlem, die een 

jaar later door het college werd vastgesteld: Architectonische kwaliteit als inte

graal onderdeel van gemeentelijk architectuurbeleid ." In 1989, nog vóór zijn aan

stelling, had de Kring Kennemerland van de Bond van Nederlandse 

Architekten zich tot het Haarlemse College gericht met het verzoek de archi

tectonische kwaliteit van de Haarlemse achitectuur te verbeteren. In 

Haarlem bestond op dat moment geen expliciet geformuleerd beleid waar

door de stedelijke overheid bouwplannen op hun architectonische waarden 

kon toetsen, en ontwerpen hoefden ook niet aan strenge stedebouwkundige 
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ontwerpeisen te voldoen. Asselbergs bracht daar verandering in. Hij inventa

riseerde talrijke initiatieven op beleidsgebied bij de rijksoverheid en bij 

andere gemeenten en stelde vast dat alleen een duidelijk stedebouwkundig 

ontwerp, de formulering van heldere uitgangspunten en goede selectie van 

particuliere partijen zou kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering van de 

architectuur. Andere uitgangspunten voor een nieuwarchitectuurbeleid 

waren: verbreding van het draagvlak op lokaal niveau, door in te spelen op 

landelijke ontwikkelingen en plaatselijke initiatieven; meer aandacht voor de 

culturele waarde van gebouwen, en een goed stedelijk beheer met economi

sche en sociale componenten als wezenlijke onderdelen naast de architecto

nische component. Daarnaast dienden de verschillende gemeentelijke 

adviesorganen goed op elkaar afgestemd te zijn en geïntegreerd te worden. 

Het te ontwikkelen beleid zou zich volgens Asselbergs moeten toespitsen op 

het inbedden van architectonische kwaliteit in de stadsvernieuwing, de ruim

telijke ontwikkeling, de monumentenzorg, de volkshuisvesting en de scholen

bouw. Hij maakte zich vooral zorgen over de verdichting van de stedelijke 

structuur en de beperkte financiële mogelijkheden voor (sociale) woning

bouwen scholenbouw, hij bepleitte verbetering van de inrichting van de 

openbare ruimte en het tegengaan van 'visuele verloedering' van het straat

beeld. 

In verschillende interviews en publikaties heeft Asselbergs zijn opvattingen 

over de stad uiteengezet, waarbij hij telkens benadrukte dat een visie op . 

deelgebieden niet mogelijk is zonder een visie op de gehele stad. Hij vond het 

te eenzijdig om Haarlem te afficheren als bJoemenstad, lichtstad of Spaarnestad: 

de kwaliteit van het stadsleven zou niet in geïsoleerde aspecten merkbaar 

moeten zijn. Hij wilde identiteitsbepalende factoren, de sterke punten die in 

de stad aanwezig zijn, met elkaar combineren. Het Spaarne zag hij als illu

stratie van de aanwezige, maar onderschatte kwaliteiten die voor een visie op 

de totale stad belangrijk zijn. De rivier zou niet meer alleen als verkeers

ontsluiting van het oude centrum moeten functioneren, maar de binnenstad 

zou óver het water getrokken moeten worden om het Spaarne als stadsrivier 

in een samenhangende stad te kunnen ervaren: 'Je moet het water kunnen 

voelen in de stad.'17 

In de nota stelde Asselbergs achtereenvolgens een aantal beleidsaspecten aan 

de orde. Dat waren: het gemeentelijk opdrachtgeverschap, de architecten

keuze, het ontwikkelen van welstandstoezicht naar welstandszorg, het ont-



wikkelen van monumentenzorg naar monumentenbeleid, publiek-private 

samenwerking, prijsvragen, beeldkwaliteitplannen, de rol van de architect in 

het bouwproces, de selectie van opdrachtgevers, reclameverordeningen en 

de inrichting van de openbare ruimte. Asselbergs besloot met een voorstel 

voor een Haarlems architectuurplan. Bij een aantal van de 23 aanbevelingen 

werd de stand van zaken aangegeven. De verruiming van de welstandsadvise

ring naar stedebouwkundige plannen was inmiddels gerealiseerd (zie p.24), de 

uitwerking van het Spaarneplan was van start gegaan (p.29), de prijsvraag 

voor het Hofje van de 21 ste eeuw werd georganiseerd (p.37), de keuze van 

de locatie Koningstein voor de internationale ontwerpwedstrijd Europan was 

bepaald (p.38), het rolluikenbesluit was genomen en de beleidsnota voor 

inrichting van de openbare ruimte was vastgesteld (p .2S) . 

Gemeentelijke organisatie 

Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van architectuur en (gemeen

telijk) architectuurbeleid wordt volgens Asselbergs gevormd door de organi

satie van het proces, altijd in goede samenwerking met alle betrokkenen: 

bestuurders, ambtenaren, ontwerpers, bewoners, ondernemers en marktpar

tijen. De stadsarchitect beschouwt hij in die organisatie als 'de motor achter 

een gemeentelijke architectuurnota, die dankzij de wethouder met ruimte

lijke ordening en welstand in de portefeuille goedkeuring heeft gekregen in 

de gemeenteraad.''' In de architectuurnota stelde Asselbergs daarom enkele 

manieren voor ter verbetering van het architectuurklimaat in Haarlem. 

Eén daarvan was, dat er duidelijke afspraken gemaakt dienden te worden over 

de communicatie tussen gemeente en bewoners. 'Als je goed met de stad wilt 

omgaan moet je in dialoog je plannen over het voetlicht brengen. Of, zoals 

Riek Bakker (voormalig directeur Stadsontwikkeling van Rotterdam) dat wel 

heeft gezegd: "Als je de stad tegen je hebt, hebje een groot probleem.'" Zelf 

heeft Asselbergs het begrip inspraak altijd opgevat in de betekenis' van 

'informeren' en uitdrukkelijk niet met de bedoeling om tot een compromis en 

daarmee tot een gezamenlijk bestuur met alle 150.000 inwoners van de stad 

te komen. 

Een andere manier om het architectuurklimaat te verbeteren, was de bevor

dering van de deskundigheid van ambtenaren . De 'BV Haarlem', zoals 

Asselbergs de gemeente geregeld heeft genoemd, zou zich beter moeten ver

kopen . Hij onderkende zwakke plekken in de bedrijfsorganisatie en meende 

Haarlems Dagblad 23 september [993: 

'Hoofdro[spe[ers in de kwestie Enschedé 

in de pauze van het raadsdebat 'betrapt' in 

de wandelgangen van het stadhuis: 

cu[tuurwethouder Bart Gudde (CDA) die zich 

hard maakt voor een nieuwe schouwburg in 

het complex. D66-wethouder Peter Schouten. 

wiens fractie voorzichtig opschuift naar 

nieuwbouw voor de Tonee[schuur in het 

complex en. op de knieën. stadsarchitect 

Asse[bergs die de stedebouwkundige puzzel 

passend moet maken', linksachter de 

toenmalige PvdA-fractievoorzitter Jan 

Haverkort. thans wethouder Cultuur, 

[7 
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dat er binnen het ambtenarenapparaat een mentaliteitsombuiging plaats zou 

moeten vinden van een initiërende naar een toetsende rol. Dat zou beter in 

de huidige tendens van indirect gemeentelijk opdrachtgeverschap passen, 

waarbij van ambtenaren wordt vereist dat zij met marktpartijen kunnen 

onderhandelen. In de praktijk werd dat door Asselbergs vooral vertaald in 

bemiddeling tussen de betrokken ambtelijke diensten en in pogingen, deze 

diensten tot een goed functionerende eenheid te smeden. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft Asselbergs de oprichting van een 

Dienst voor de Architectuur voorgesteld, waaraan de stadsarchitect leiding zou 

geven: 'Een Dienst voor de Architectuur is juridisch en organisatorisch 

ingebed binnen de welstandsadvisering van de gemeente. De stadsarchitect 

Het Bureau Stadsarchitect van Haarlem en het wordt daarbij ondersteund door deskundige medewerkers op het gebied van 

secretariaat van de Schoonheidscommissie. V.l.n.r.: de stedebouw, de monumentenzorg, het welstandsbeleid, de verkeerskunde 

Piet Roos (secretaris Schoonheidscommissie tot 1992). en de inrichting van de openbare ruimte. Hij beschikt over middelen (een 

Thljs Asselbergs. Annelies Bontekoe (secretariaat), jaarbegroting en een werkplan) waarmee hij vorm kan geven aan zijn Dienst 

MariiesvanDiest(free·lancemedewerker/ontwerper voor de Architectuur. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van ontwikkelingen 

stedelijke buitenruimte), Inge Koning (secretariaat), en er wordt geanticipeerd op te verwachten (bouw)activiteiten.'19 Dit voor-

Liliane Geerling (free·lance medewerker/industrieel stel heeft Asselbergs als aanbeveling aan zijn opvolger achtergelaten . 

ontwerper), Bany van Waveren (free-lance 

medewerker/bouwkundig ingenieur), Frans Helsloot 

(secretaris Schoonheidscommissie vanaf 1992) en 

Alan Barker (onderdeel planvisualisatie gemeente 

Haarlem). 

Oriëntatie op de ontwikkelingen in andere gemeenten en deelname aan lan

delijke discussies vond Asselbergs belangrijk voor het Haarlemse beleid. 

Ondanks het feit dat de gemeente Haarlem niet was aangesloten bij de lan

delijke Stichting Q, Kwaliteit in de Volkshuisvesting, trad Asselbergs voor Q op 

als extern adviseur. Gedurende twee jaar namen vertegenwoordigers van 22 

middelgrote gemeenten in het kader van Q deel aan een brede discussie over 

de instrumenten die bruikbaar kunnen zijn bij het verhogen van de kwaliteit 

van de volkshuisvesting. 20 

Mede door de betrokkenheid van Asselbergs werd in december 1992 de 

eerste officiële publikatie van Q in de niet-deelnemende gemeente Haarlem 

gepresenteerd aan de toenmalige ministers van WVC en VROM, Hedy 

d'Ancona en Hans Alders. 21 Asselbergs greep de gelegenheid aan om deze bij

eenkomst te combineren met de presentatie van de gemeentelijke architec

tuurnota voor Haarlem en, in samenwerking met de Stichting Q, met het 

symposium Gemeentelijk Architectuurbe/eid. 22 Hij wist hierdoor extra aandacht te 

vestigen op de Haarlemse architectuurnota. Deze nota heeft, mogelijk mede 

door de toen verworven bekendheid, voor meerdere Nederlandse gemeenten 

die werk(t)en aan de formulering van gemeentelijk architectuurbeleid, als 



voorbeeld gediend. Asselbergs zette zijn deelname aan de discussie in het 

daaropvolgende jaar onder meer voort door samen met de stedebouwkundige 

Ashok Bhalotra het voorzitterschap op zich te nemen van één van de work

shops van Q, over ontwerpkwaliteit bij de invulling van de locatie 

Zuidplaspolder in Gouda. 

In aansluiting op Q en in vervolg op het Café van Welstand (zie p.2S) initiëerde 

Asselbergs in Haarlem USA in Haarlem/Ontwerpexpertise: een langlopend pro

ject ter bevordering van de deskundigheid van ambtenaren. Asselbergs orga

niseerde het project in vervolg op het Café van Welstand in samenwerking met 

het ABC Architectuurcentrum. De aanleiding werd ontleend aan de toespraak 

van toenmalig cultuurminister Hedy d'Ancona bij de Haarlemse Q-bijeen

komst in december 1992 waarin zij zei: 'Zo krijgt het ABC ( ... ) onder meer 

een rol toebedeeld bij de deskundigheidsbevordering van het gemeentelijk 

apparaat.' Om de discussie te verbreden en eens verder dan de grenzen van 

Haarlem te kijken, werden door Asselbergs bij de bijeenkomsten ook betrok

kenen uit andere gemeenten of geïnteresseerden uit landelijke organisaties 

uitgenodigd. 

Bij de USA-reeks werden Alle Hosper, Cees Dam, Ben Eerhart en Maarten 

Kloos gevraagd een analyse te maken van de ontwikkelingen die de afgelopen 

jaren op het gebied van Landschap, Interieur, Stedebouw en Architectuur in 

Haarlem hadden plaatsgevonden. Daarnaast werd hen gevraagd aan te geven 

wat er in de toekomst zou kunnen of moeten gebeuren in de stad. Voor de 

reeks Ontwerpexpertise werden elke keer een (voormalige) bestuurder en een 

ontwerper uitgenodigd uit één van de gemeenten die Asselbergs in de archi

tectuurnota had aangegeven als een gemeente die een voorbeeldfunctie voor 

Haarlem zou kunnen hebben. Dat resulteerde in bijeenkomsten met Adri 

Duivesteijn en Theo Bosch (Den Haag), John Wevers en Hans Hoorn 

(Maastricht), Fons Asselbergs en Ashok Bhalotra (Amersfoort) en Ypke 

Gietema en Maarten Schmitt (Groningen). De discussies in het ABC werden 

op de voet gevolgd door Pieter Rings, die een voor- of nabespreking van elke 

bijeenkomst in het Haarlems Dagblad publiceerde. In februari 1994 werden de 

discussies gebundeld in een gelijknamige publikatie. 2l 
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De gemeente als opdrachtgever 

Eén van de belangrijkste voorstellen die Asselbergs deed in de gemeentelijke 

architectuurnota was dat het architectuurklimaat kon worden verbeterd 

door architecten een grotere rol te laten spelen bij de beleidsvorming, indien 

zij zouden worden betrokken in het bouwproces. Hij zag in de stadsarchitect 

de eerst aangewezene om ten aanzien van kwaliteitsverbetering van de ruim

telijke ontwikkelingen voorstellen te doen aan het stadsbestuur. 

Uit hoofde van zijn functie boog Asselbergs zich over de rol van de architect, 

de rol van de gemeente als opdrachtgever en het probleem van de architec

tenkeuze bij (gemeentelijke) bouwopgaven . Volgens hem bestaat 'goede 

architectuur niet zonder goede opdrachtgever', voor wie een belangrijke taak 

is weggelegd bij het stimuleren van de invloed van de ontwerper op het 

bouwproces. De opdrachtgever oefent immers directe invloed uit op het ste

debouwkundig plan . Hij heeft er tegenwoordig echter vaak alle baat bij dat de 

plannen zo vaag mogelijk worden geformuleerd : 'dat geeft hem de ruimte om 

met beperkte visie de markt af te stropen'. In de praktijk worden architecten 

daardoor teveel geconfronteerd met beslissingen die al genomen zijn. Toch 

behoren zij volgens Asselbergs de spil te zijn in het gehele ontwerpproces. 

Architecten en stedebouwkundigen zouden volgens hem veel eerder bij de 

besluitvorming moeten worden betrokken, omdat zij het initiatief moeten 

nemen - juist als het om het inrichten van de stad gaat. 

Een analyse van de rollen van de betrokkenen bij het bouwproces gaf 

Asselbergs in zijn publikatie 'De betekenis van de opdracht' in de bundel De 

betekenis van architectuur en hij gaf daarbij met het motto 'wie betaalt, bepaalt' 

aan, dat de rol van de (gemeentelijke) opdrachtgever dominant is in dat 

proces. Hij vond dat er op zijn minst enige voorwaarden aan de totstandko

ming van architectuur moeten worden gesteld, 'wil de hedendaagse architec

tuur als culturele waarde ontkomen aan futloze herinterpretaties en 

architectonische verzinsels uit voorgaande periodes ( .. . ) Dat daarbij niet een 

rol is weggelegd voor allen die zich architect (mogen) noemen lijkt evident. 

Architectuur betekent ontwerpen. Daarbij moet men vat krijgen op alle 

facetten die van invloed zijn op de totstandkoming van een bouwwerk. De 

complexiteit neemt toe door (marginale) verbetering en bouwtechnologie en 

toename van regels en normen . Dat vraagt om grote deskundigheid . Zodra 

die deskundigheid door anderen dan architecten wordt overgenomen, ver

liest architectuur haar betekenis. Onze samenleving heeft belang bij de maat-



schappelijke en culturele betekenis van architectuur. Dat dient in goede 

samenwerking met opdrachtgevers door architecten bepaald te worden . En 

niet andersom.'H 

Over de rol die de gemeente als opdrachtgever vervulde, was Asselbergs niet 

altijd enthousiast. Hij vond dat de gemeente bij de projecten Zwemmers/aan 

en Frederikspark niet in staat was geweest om als goed onderhandelaar met de 

private markt te opereren . Op beide locaties diende een oplossing te worden 

gevonden voor de verliesgevende Sportfondsenbaden, die inmiddels zijn 

gesloopt. Het plan werd opgevat om op de vrijgekomen locatie aan de 

Zwemmerslaan luxe appartementen te bouwen en uit de winst daarvan de 

vrijgekomen locatie in het Frederikspark verder als park te ontwikkelen. Bij 

onvoldoende winst werd overwogen ook het Frederikspark te bebouwen . Een 

inhoudelijke discussie over de stedebouwkundige en architectonische invul

ling van de bouwlocatie aan de Zwemmerslaan kwam echter nauwelijks op 

gang door competentiestrijd tussen betrokken ambtenaren en de gemeente

raad. Er werd al bij de aanbieding van de bouwlocatie aan ontwikkelaars en 

aannemers een onduidelijke procedure gevolgd . Twee bouwbedrijven werden 

in een later stadium door de raadscommissie toegevoegd aan de reeds uit

genodigde bedrijven. In totaal werden er maar liefst zeven plannen 

gemaakt - veel te veel, vond Asselbergs. Vervolgens werd het advies van de 

Schoonheidscommissie door de betrokken ambtenaren genegeerd in de voor

dracht aan het College van B&W, dat uiteindelijk de opdracht verleende aan 

één van de bouwbedrijven die door het College zelf was voorgesteld. Daarbij 

werd evenmin rekening gehouden met het welstandsadvies. 

De conclusie die ex-wethouder Wiebe Koster (thans voorzitter van het ABC) 

uit de gang van zaken trok, wordt vaker gehoord in verband met het nieuwe 

gemeentelijk opdrachtgeverschap: 'We hebben geen zwaargewicht in huis die 

samen met particuliere bedrijven grote project!!n van de grond kan tillen. De 

mensen die we nu hebben kunneri we niet omvormen . We zijn volstrekt niet 

opgewassen tegen de markt.'IS Asselbergs, die 'heilig gelooft in een sterke rol 

van de gemeentelijke overheid', heeft altijd gevonden dat de overheid initia

tieven moet nemen. Kort na zijn aanstelling als stadsarchitect merkte hij op 

dat 'het gejakker achter projectontwikkelaars die met allerlei machtsmid

delen zaken proberen af te dwingen uit den boze is. Alle partijen moeten 

worden uitgedaagd tot het uiterste te gaan. Confrontaties hoeven daarbij niet 

te worden gemeden.'2' 
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VSB-Bank. HoutpleIn. 

architect Hans van Heeswijk. 1993. 
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Halverwege de onderhandelingen over de Zwemmerslaan nam hij daarom het 

initiatief om de plannen te presenteren in het ABC, hetgeen een openbare 

discussie op gang bracht die door de betrokken ambtenaren niet werd 

gewaardeerd. Asselbergs vindt het nog steeds jammer dat het ontwerp van 

het Amsterdamse architectenbureau Lafour en Wijk niet gerealiseerd 

wordt. In 1994 is begonnen met de uitvoering van het bouwplan aan de 

Zwemmerslaan. In het Frederikspark is een appartementenvilla op een deel 

van de locatie van het voormalige zwembad gepland . Over het ontwerp van 

de architect Rudy Uytenhaak is door de gemeenteraad een positief besluit 

genomen. 

Architectenkeuze 

Bij de rolverdeling in het bouwproces zoals Asselbergs zich die voorstelde, 

zouden architecten nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen: zij 

'zouden behalve meer visie ook meer ruggegraat moeten hebben. Ze zouden 

opdrachten moeten durven weigeren waaraan een zodanig pakket voor

waarden is verbonden, dat er niets anders dan een slecht gebouw uit voort 

kan komen. Er is een gebrek aan goede opdrachtgevers, maar architecten 

moeten gewoon niet met die eisen instemmen. Ze gaan te gemakkelijk mee, 

hoereren. Het gaat om de stad als totaal.'l7 

De keuze van architecten, waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 

voor het uiteindelijke resultaat deelt, is een belangrijk moment in het bouw

proces en het is de overtuiging van Asselbergs dat daarbij eveneens een taak 

voor de stadsarchitect is weggelegd. Een voorbeeld van deze invloed is te 

vinden bij de architectenkeuze voor de VSB -Bonk aan het Houtplein. Daar 

werd in 1992 een bestaand pand gesloopt door de ontwikkelaar/grondeige

naar om nieuwbouw voor de VSB-Bank te realiseren naast het nieuwe, groot

schalige Provinciehuis . Asselbergs, die het ontwerp van dit Provinciehuis 

sterk bekritiseerde omdat het een relatie miste met de maat, schaal en detail

lering van de Haarlemse architectuur, wilde voor het nieuwe bankgebouw 

daarom maximale kwaliteit bereiken. Na regelmatig overleg met de ontwik

kelaar werd de architect Hans van Heeswijk om een ontwerp gevraagd. 

Aangezien de kwaliteit van de detaillering bij dit ontwerp essentieel was, 

werd het nauwkeurig beschermd door de gemeente. 

Via het welstandstoezicht bewaakte Asselbergs de principedetails en het 

kleur- en materiaalgebruik zorgvuldig. Dat deed hij door de detaillering 



onderdeel te laten zijn van de bouwvergunning, waardoor hij de gelegenheid 

had om het plan tussentijds te (laten) toetsen. Over het resultaat was hij 

enthousiast: 'Het is een tijdloos, maar eigentijds gebouw, gemaakt met mate

rialen en technieken die nu beschikbaar zijn.' Asselbergs vergeleek de tech

nische detaillering van Van Heeswijk met de fijnzinnige decoraties in de 

bestaande, oudere Haarlemse bouwen hij voorspelde dat de VSB-Bank in de 

toekomst op de lijst van jonge monumenten zal worden bijgeschreven. 

Welstand en monumentenzorg 

De Welstand vormde voor Asselbergs een formeel instrument om het voor

gestelde architectuurbeleid uit te kunnen voeren. Uit hoofde van zijn functie 

was hij lid van verschillende adviesorganen en commissies. De belangrijkste 

adviescommissie waarvan hij deel uitmaakte was de plaatselijke welstandsor

ganisatie, die in Haarlem Schoonheidscommissie heet. Asselbergs was vanaf 

1987 al lid van deze commissie. Omdat hij juist in de welstand een belang

rijke mogelijkheid zag om invloed op de architectonische kwaliteit van de 

stad uit te oefenen, werd het voorzitterschap op zijn initiatief ambtshalve aan 

de functie van stadsarchitect gekoppeld. Sinds de invoering van de nieuwe 

Woningwet in 1992 bezat hij, als ambtelijk adviseur, geen stemrecht meer. 28 

Door zijn betrokkenheid bij de Schoonheidscommissie kon Asselbergs vroeg

tijdig kennisnemen van de voorgenomen plannen en daarover aan het 

gemeentebestuur rapporteren. 

Punten van blijvende zorg waren volgens het jaarverslag van de 

Schoonheidscommissie over de periode september 1989 - september 1991 

'dakkapellen en -opbouwen, reclameverordening, rolluiken, inrichting open

bare ruimte en bouwactiviteiten van onbekwame architecten.'29 De meeste 

problemen heeft Asselbergs ontmoet bij de beoordeling van bouwaanvragen 

van aannemers en leken, maar ook van plaatseolijke architectenbureau's ' .. die 

het net niet in de vingers hebben om een architectonische kwaliteit te reali

seren die iets toevoegt aan de omgeving. In de meeste gevallen kun je het 

kwalificeren met gangbare saaiheid. Eventuele aanwijzingen worden niet of 

nauwelijks opgevolgd omdat ze niet begrepen worden . Vaak wordt het bouw

plan er zelfs slechter van.'JO Deze situatie leidde ertoe dat Asselbergs vaak 

als bemiddelaar tussen de aanvragers van de bouwvergunningen en de 

Schoonheidscommissie optrad om de zaken op te lossen. 
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Gemt van Dijk. Haarlems Dagblad. 10 maart 1993. 

Hij bepleitte weliswaar telkens dat de stad als samenhangend geheel dient te 

worden opgevat, maar over de juiste instrumenten om de gewenste samen

hang te bevorderen, beschikte de Schoonheidscommissie bij de toetsing van 

geïsoleerde bouwplannen eigenlijk niet . Wanneer een gebouw wél aan 'rede

lijke eisen van welstand' voldoet, maar niet bijdraagt aan een samenhangend 

stadsbeeld, heeft de welstandscommissie nauwelijks mogelijkheden om toch 

een negatief advies aan het gemeentebestuur uit te brengen. J' 

In zijn architectuurnota merkte Asselbergs op dat er op landelijk niveau 

regelmatig werd geconstateerd 'dat er zich een gat tussen stedebouwkundig 

en architectonisch ontwerper bevindt. Vrijwel overal vraagt men een betere 

afstemming tussen de stedebouwkundige en de architectonische ontwerpdis

cipline ( .. . ) Ook in Haarlem doet zich deze situatie voor. Dit wordt nog eens 

versterkt door het feit dat de Schoonheidscommissie zich in feite pas met 

advisering over een bouwplan mag bezighouden als vrijwel alle uitgangs

punten zijn bepaald .'l2 

Overleg met het gemeentebestuur leidde ertoe dat het welstandstoezicht 

voortaan in de voorfase formeel betrokken zou worden bij de totstandko

ming en beoordeling van stedebouwkundige plannen. In Haarlem is dat uit

eindelijk geregeld in het zogenaamde pfanoverleg, een inhoudelijk overleg over 

de ontwikkeling van bouwplannen waarbij de stadsarchitect de verbinding 

vormt tussen de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en de 



autonome Schoonheidscommissie. Bovendien werd, nadat de binnenstad tot 

beschermd stadsgezicht was verklaard, het beleid in Haarlem organisatorisch 

verder ontwikkeld. Het College van B&W stemde in met het voorstel van 

Asselbergs tot integrale advisering door de Schoonheidscommissie en de 

gemeentelijke Monumentencommissie (de adviescommissie van de afdeling 

Monumentenzorg, waaronder ook het 'beschermd stadsgezicht' valt).JJ 

In augustus 1992 initiëerde Asselbergs het inmiddels wettelijk gedeponeerde 

Café van Welstand, waarbij de beleidsmakers op planologisch en stedebouw

kundig gebied werden geinformeerd. Het Café van Welstand vond telkens, 

direct aansluitend aan een vergadering van de Schoonheidscommissie plaats 

in het ABC en heeft geleid tot het project USA in Haarlem/Ontwerpexpertise 

(zie p.19). Het Café van Welstand is na het vertrek van Asselbergs helaas (nog) 

niet verder voortgezet. 

Openbare ruimte 

Met plannen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte introduceerde 

Asselbergs een geheel nieuw aandachtspunt voor Haarlem. Hij volgde 

daarmee tevens de betogen die bij USA in Haar/em/Ontwerpexpertise waren 

gehouden en de ontwikkelingen die al eerder in onder andere Den Haag, 

Maastricht, Groningen en Amersfoort van start waren gegaan. In enkele van 

deze voorbeeldgemeenten was reeds eerder een regelgeving gerealiseerd die 

een chaotische inrichtin'g van pleinen en (winkel)straten zou intomen; wel

licht omdat hier het initiatief van gemotiveerde wethouders was uitgegaan. 

In de periode waarin de Ontwerpexpertise plaatsvond, stelde Asselbergs samen 

met Marlies van Diest, ontwerper stedelijke buitenruimte, een nota op: De 

inrichting van de openbare ruimte, naar een nieuwe Haarlemse ontwerpopgave. H 

Deze nota sloot aan op de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening van het Ministerie 

van VROM, waarin werd gesteld: 'Via de openbaf"e ruimte komen verbindingen 

tussen menselijke activiteiten tot stand. De openbare ruimte fungeert voorts 

als ontmoetingsplaats voor bewoners van steden en dorpen. De openbare 

ruimte bepaalt in belangrijke mate de leefbaarheid en herkenbaarheid van 

onze dagelijkse leefomgeving.'JS De verantwoordelijkheid voor de inrichting 

werd door de rijksoverheid bij de gemeenten gelegd: 'Alleen de lokale over

heid kan het geheel van onderling onverenigbare eisen en aanspraken over

zien. Zij zal er ook op moeten toezien dat bij de herinrichting zorg wordt 

gedragen voor duurzaamheid en flexibiliteit.'J6 Lange Brug, Haarlem, 1 I oktober 1994, 
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De Zijl straat ,s in 1993 bestraat met gebakken 

klinkers en hardstenen opsluitbanden. 

Anti-parkeerpaaltjes zijn niet nodig omdat het 

autoverkeer alleen 's ochtends wordt toegelaten. 
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De nota van Asselbergs en Van Diest werd in 1992 vastgesteld door de 

gemeenteraad. Eén van hun voorstellen was dat er een binnen stadsplan zou 

moeten komen waarvoor de structuren eigenlijk al door de bestaande stad 

werden aangegeven door de historische routes en gebouwen. Zij baseerden 

zich met dit voorstel op ideeën over de routes uit eerdere structuurplannen: 

de noord-zuid route van de Jansstraat naar de Leidsevaart, het Spaarne en 

een aantal wegen zoals de Kruisstraat-Kruisweg en de Jansstraat-Jansweg, 

Wenselijk waren een oost-west route (Zijlstraat-Spaarne-Burgwal) en een 

noord-zuid route (Koudenhorn-Scheepmakersdijk-Harmenjansweg), waar

voor verschillende uitgangspunten met betrekking tot het karakter van de 

gewenste sferen werden geformuleerd. J7 

In de nota werd een alfabetische lijst van ruim honderd mogelijke elementen 

opgenomen die alle, doorgaans onafhankelijk van elkaar, in het straatbeeld 

waargenomen konden worden: van abri's tot zitbanken. Asselbergs en Van 

Diest bepleitten een zorgvuldige, samenhangende inrichting waaraan eerst 

een opschoning vooraf zou moeten gaan, Nieuwe inrichtingsplannen zouden 

vervolgens getoetst moeten worden bij een in te stellen Coördinatiepunt 

Inrichting Openbare Ruimte (CIOR), 

In oktober 1992 besloot het College van B&W daarop dat 'het coördinatie

punt opdracht wordt gegeven met definitieve uitwerkingsvoorstellen te 

komen voor het Verwuift (vóór I maart 1993), de Houtbrug (I januari 1993) 

en de Grote Markt en omgeving (I februari 1993) en deze planaanpak als 

voorbeeld te gebruiken.'J8 Als het aan Asselbergs gelegen zou hebben, zou die 

lijn na realisatie van deze voorbeelden worden doorgetrokken via het 

Houtplein naar de Heemsteedse Dreef. J9 

Hoewel de plannen voor het Verwuift en de Houtbrug door Asselbergs zijn 

uitgewerkt en die voor de Grote Markt door de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, is het project binnen de gemeente niet opgepakt en daarom is 

er thans nog geen coördinatiepunt tot stand gekomen. Het voorbeeldproject 

is ook niet geheel volgens de wensen van Asselbergs verlopen. De Grote 

Houtbrug bijvoorbeeld, werd weliswaar opgeruimd en er is een nieuw type 

bank (eerder in Barcelona gebruikt) op de brede brug geplaatst, maar de van 

de brug valt Asselbergs tegen. Hij vindt dat de historische stad 'gebakken 

stenen verdient', terwijl de gemeenteraad om financiële redenen heeft 

gekozen voor de gangbare vierkante betontegels:o De algemene reactie is er 

nu een van teleurstelling: achteraf had men toch liever gebakken stenen op 

de brug gezien. 



De drie uitgewerkte plannen dienden als voorbeeld te functioneren, maar bij 

gebrek aan een coördinatiepunt is het onduidelijk of dat bij verdere ontwik

keling voor andere gebieden werkelijk zal gebeuren. Ook van een ander pro

ject van Asselbergs is het niet duidelijk of het voortgezet of, in dit geval, 

gedrukt zal worden. In vervolg op de Nota openbare ruimte nam hij het initia

tief tot de samenstelling van het Handboek Straatmeubilair, met het doel een 

aanzet te geven voor een eenduidige behandeling van het straatmeubilair 

door de diverse gemeentelijke afdelingen. Dit handboek is begin 1994 door 

de industrieel ontwerper Liliane Geerling gemaakt en het ligt sindsdien klaar 

om gedrukt te worden, maar 'binnen de gemeente blijft het liggen.'" 

Op andere punten zijn echter in de afgelopen jaren incidenteel resultaten 

geboekt die wèl zichtbaar zijn in het veranderende stadsbeeld. Maar zoals 

Asselbergs al aangaf, is een stad natuurlijk niet in één keer heringericht. De 

meubilering van de terrassen op de Grote Markt bijvoorbeeld, waar Asselbergs 

de strijd tegen plastic stoelen aanbond om de inrichting van het plein in over

eenstemming met de historische kwaliteiten ervan te brengen, is verbeterd. 

Hoewel aanvankelijk allerlei praktische bezwaren door de terrasexploitanten 

werden gemaakt tegen de voorgestelde rieten meubilering, gebruikt inmid

dels iedereen rieten stoelen op zijn terras; volgens Asselbergs omdat men 

inmiddels de waarde van een goede inrichting heeft onderkend. De gevel re

clame is beperkt en dat is in de Grote Houtstraat en in de Zijlstraat duidelijk 

zichtbaar. Over de nieuwe reclameverordening, die al in 1992 werd opge

steld, is echter nog geen raadsbesluit genomen omdat de gemeentelijke 

Monumentencommissie verdergaande eisen bepleit. Asselbergs is geen voor

stander van eenzijdige wijziging. De conceptverordening die wordt toegepast 

werd in overleg met de ondernemers opgesteld en over wijzigingen zou even

eens moeten worden overlegd, zodat een draagvlak verkregen kan worden 

voor naleving van de verordening. 

Paaltjes vormen nog steeds een probleem. Bij het Stedelijk Gymnasium aan 

het Prinsenhof bijvoorbeeld, staan mooie, maar dure oude stenen paaltjes 

waarvan ook de plaatsing kostbaar is. Schuin aan de overkant staan nieuwe 

betonnen paaltjes die goed in het beeld passen, die voor 150 gulden kunnen 

worden aangeschaft en voor 150 gulden per stuk werden geplaatst. Daar 

weer tegenover staan vierkante houten paaltjes. Kosten: aanschaf 35 gulden, 

plaatsing 35 gulden per stuk. Asselbergs noemt deze situatie een voorbee ld 

van een gemis aan visie binnen de gemeente, die zich bij de keuze voor de 

lan Comelisse/binnenhuisarchitectuur. Zijlstraat 98. 

Deze w,nkeipul van Pijpers Associates Architects (1991) IS 

zorgvuldig gedetailleerd en naamsaanduiding is bescheiden. 
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paaltjes alleen door de kosten laat leiden. Zelf vindt Asselbergs dat 'hout niet 

zo hoort in een middeleeuwse stad .' 

Het benodigde draagvlak voor de verbetering van de kwaliteit van het straat

beeld vond Asselbergs eerder bij ondernemers dan bij de gemeente. Hij 

overlegde geregeld met Martin de Vries, de voorzitter van de ondernemers

vereniging City Haarlem en ter vergelijking bekeken zij gezamenlijk de inrich

ting van andere steden, zoals Leiden, Hoorn, Alkmaar, Amsterdam en Den 

Haag. Ook wethouder Schouten van Ruimtelijke Ordening gaf onlangs in een 

openbare discussie aan, dat de ondernemers erg belangrijk zijn geweest voor 

de resultaten die sinds de architectuurnota zijn behaald: 'Zij liepen harder 

dan de gemeente bij de verantwoordelijkheid van de openbare ruimte . Ze 

hadden inderdaad een economisch belang, maar zagen in dat het nu verder 

ging dan de eigen deur'. Maar 'zonder de initiatieven van de stadsarchitect 

was het bij economisch belang van de auto in de straat blijven hangen.''' Ook 

andere, niet gemeentelijke organisaties zijn actief geweest bij verbeteringen 

van het straatbeeld. Zo heeft de Stichting Kunstactiviteiten (SKA) in het 

kader van het jubileumjaar Haarlem 750 banken laten ontwerpen door Dora 

Dolz (bij de Lange Brug), John Poelgeest (Proveniersplein) en Joost Swarte 

(bij de Melkbrug). De bank van Dora Dolz zal in 1995 worden geplaatst en 

loopt, samen met het ontwerp van Joost Swarte, vooruit op de uitvoering van 

het Spaarneplan (zie p.29). 

Een heel andere situatie met betrekking tot de openbare ruimte deed zich 

voor bij een slepende discussie tussen de gemeente en de beeldend kunste

naar Arthur Spronken, over een al dan niet aan te leggen fontein bij het beeld 

Zo nnevechter op de Grote Markt. Ondanks de verleende opdracht aan de kun

stenaar weigerde de gemeente, na plaatsing van het beeld in 1967, een bouw

vergunning voor de bijbehorende fontein van Spronken af te geven. Gebrek 

aan communicatie met de toenmalige bestuurders leidde tot een juridische 

procedure die in 1992 uiteindelijk door de kunstenaar werd gewonnen. 

Asselbergs bemiddelde tussen de partijen en kreeg vervolgens de leiding bij 

de realisatie van de fonteinbak en de daarmee gemoeide verplaatsing van het 

beeld. Hij debatteerde met de wethouder Cultuur, de kunstenaar en de ver

eniging van marktkooplieden, met een invalidenorganisatie en, onder meer 

zelfs via een landelijke radio- en een televisie-uitzending, met bewoners. Na 

bijna een jaar van onderhandelingen zijn beeld en fontein begin 1993 voor de 

nieuwe entree van de Vleeshal geplaatst en bleken wethouders uit de jaren 



zestig alsnog enthousiast. Enkele maanden later werd door De Haarlemmer 

gemeend dat het fonteinbeeld gemeengoed was geworden en het blad voor

spelde dat er een kleine revolutie in Haarlem zou uitbreken wanneer zou 

worden overwogen het fonteinbeeld ooit te verwijderen .'J Asselbergs zelf 

vindt het overigens nog jammer dat het water uit de fontein zo'n geringe 

hoogte bereikt: 'De gemeente wil niet dat het plein nat wordt.' 

Het Spaarneplan 

Asselbergs nam vrij spoedig na zijn aantreden het initiatief om de pIanont

wikkeling van de totale Spaarneoevers van Spaarndam tot aan de Ringvaart te 

structureren. Het Spaarneplan is het uiteindelijke resultaat geworden van 

aanvankelijk incidentele plannen - zowel ambtelijke als politieke -, waaruit de 

behoefte tot integrale benadering van het Spaarne sprak. Eind 1991 had een 

ambtelijke projectgroep, waarvan Asselbergs deel uitmaakte, de eerste studie 

opgesteld ter verbetering van de ruimtelijke capaciteiten van het door stad 

en ommelanden stromende Spaarne, 'een plan zonder pretenties', zoals hij 

het zelf noemde. 

In april van het volgende jaar stemden de gemeentebesturen van Haarlem en 

Heemstede in met Het Spaarnepion: een toekomstvisie." Het bevatte een inven

tarisatie van de geschiedenis van de loop van het Spaarne en de ontstaansge

schiedenis van Haarlem en Heemstede, gevolgd door een beschrijving van de 

ruimtelijke en landschappelijke situatie. 

Op grond hiervan werden vier gebieden onderscheiden voor verdere ont

wikkeling: het Noorder Buiten Spaarne van Spaarndam tot Jan Gijzenvaart (in 

het plan aangeduid als het waterrijke Spaarne) het Noorder Buiten Spaarne 

tot de Prinsenbrug (de Spaarneboulevard), het binnenstadsgedeelte tot de 

Buitenrustbruggen (het Binnenspaarne) en het Zuider Buiten Spaarne tot de 

Ringvaart (de Tuinstad aan het Spaarne). Vervolgens werden de verkeers-, 

werk- woon- en recreatieve functies geïnventariseerd en werd een omschrij

ving gegeven van de betekenissen van de rivier op functioneel, ruimtelijk

visueel, ecologisch en economisch gebied. De nota werd besloten met de 

aanbeveling het plan op deelgebieden uit te werken. 

De nota werd door de beide colleges ter vaststelling aanbevolen aan de eigen 

gemeenteraden en het plan werd op twee inspraakavonden goed ontvangen. 

Het positieve raadsbesluit van juni 1992 werd met een uitgebreide toelich

ting door de projectgroep gepubliceerd op een affiche en door de gemeente 

Het Spaame-team. V.l.n.r. Maria Verhees, 

Thijs Asselbergs, Nanette Poortman. 

Marlies van Diest (coördinatoren) en 

Jan Dekker (projectleider). 

Spaameplan, basisschets 1991. 
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Maquette Spaarneplan 1993 - 1994. 
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op ruime schaal verspreid om een draagvlak te verkrijgen. Vervolgens droeg 

Asselbergs het plan in het kader van de voorbeeldplannen Vierde Nota 

Ruimtelijke Ordening voor bij de Rijksplanologische Dienst van het ministerie 

van VROM om subsidie te verkrijgen. Nadat dit verzoek werd gehonoreerd 

met 150.000 gulden, konden een inzichtelijke maquette, diapresentaties en 

planbeschrijving worden gemaakt ter ondersteuning van de openbare infor

matieverstrekking. Het geld werd vooral besteed aan het inhuren van externe 

deskundigheid om de eerdere structuurnota verder te verfijnen. Deze uit

werking werd gepubliceerd in de reeks Voorbeeldplannen van VROM en werd 

door het ministerie landelijk verspreid. 45 Het plan voorzag in de aanleg van 

meer groen, meer recreatiemogelijkheden en meer woningen langs de oevers. 

Vervolgens organiseerde de gemeente een 'mini-referendum' voor bewoners, 

om hen bij de planvorming te betrekken en om de waardering voor de aan

wezige 'beeldkwaliteit' te inventariseren. Dit 'referendum' vond plaats op een 

drijvend laboratorium en de opvarenden werd gevraagd cijfers te geven voor 

de aanwezige visuele kwaliteiten van de rivier en de omgeving. Het bleek dat 

de meningen van het publiek en de projectgroep nagenoeg overeenkwamen. 

Asselbergs maakte deel uit van de projectgroep die de ideeën verder uitwerkte 

in een beeldkwaliteitplan. De eerste prioriteit was daarbij het bereikbaar en 

beter toegankelijk maken van de oevers. 'Bovendien leert de ervaring dat 

investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte investeringen in de pri

vate sfeer bevorderen', schreef projectleider Jan Dekker in het Voorbeeldplan. 46 

De aandacht voor de waarde van de grond nam inderdaad toe en Dekker 

vond dan ook dat 'de behoefte aan een kwaliteitstoets ( ... ) daardoor des te 

groter' was. Inmiddels hebben de gemeenteraden van Haarlem en Heemstede 

besloten om in de komende jaren uitvoering aan het Spaarneplan te geven. 

Bouwen in historische context 

Als stadsarchitect fungeerde Asselbergs als verbinding tussen de gemeente en 

de Spaanse stedebouwkundige Joan Busquets bij de bouwplannen voor het voor

malige terrein van de drukkerij Joh. Enschedé. Dit was een belangrijk project 

voor Haarlem, omdat het ging om een grote ruimte in het middeleeuwse hart 

van de stad. Het maakte erg veel reacties los en bij het vertrek van 

Asselbergs was de discussie over nadere uitwerking nog gaande. Asselbergs 

blijft als begeleider van Busquets wel betrokken bij het project. 



L 

De gemeente had het Enschedé-terrein aangekocht toen de drukkerij naar de 

Waarderpolder was verhuisd en daarmee werd ze in de gelegenheid gesteld 

een gesloten bastion (er werd geld gedrukt). te 'openen' voor de stad. 

Aanvankelijk was door de Rijksgebouwendienst alleen geopteerd voor een 

nieuwe Haarlemse rechtbank op het voormalige Enschedé-terrein . De 

gemeente vond echter dat zo'n centrale plaats in de stad vroeg om een cul

turele bestemming die nieuwe impulsen aan de binnenstad zou kunnen geven. 

Eerder werd gedacht aan een fotografiemuseum of een grafisch opleidingsin

stituut, maar deze instellingen werden in andere gemeenten gevestigd . De 

gemeente Haarlem deed vervolgens nader onderzoek naar de mogelijkheid, 

een schouwburg op het terrein te bouwen . Daarbij speelde een belangrijke 

Stedebouwkund'g plan voor de nieuwe ,nvulling van 

het Enschedé-terrein, ontwerp Joan Busquets 1993. 

I. Schouwburg 

2. Rechtbank 

3. Hotel 

4. Bestaand concertgebouw 
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rol dat de bestaande Schouwburg niet meer geschikt was voor moderne pro

dukties door slechte zichtlijnen, er was te weinig ruimte op het toneel en 

bovendien verkeerde de Schouwburg in slechte staat. 

Naar aanleiding van het voorgenomen onderzoek van de gemeente koos 

Hans Kalkhoven een Schouwburg op het Enschedé-terrein als thema voor zijn 

afstudeerproject. Asselbergs begeleidde hem bij dit project en wist daar

door dat het inderdaad mogelijk zou zijn hier een Schouwburg te realiseren. 

Vanuit zijn opvattingen over het functioneren van een oude stad in een vol

gende eeuw zag hij bovendien een gelegenheid de Grote Markt met het 

Spaarne te verbinden door open ruimten en onderdoorgangen. Hij stelde 

voor dat, voorafgaande aan het haalbaarheidsonderzoek waartoe het 

gemeentebestuur de intentie had uitgesproken, eerst een stedebouwkundig 

plan gemaakt zou worden. Dat was in Haarlem nog niet eerder gebeurd. De 

betrokken partijen, de gemeente Haarlem, de Rijksgebouwendienst en de 

ontwikkelaar MBO wisten dat het om een moeilijke opgave ging. 

Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt stelde daarom voor de Catalaanse stede

bouwkundige Joan Busquets uit te nodigen omdat hij had bewezen een goed 

ontwerper te zijn op de zogenaamde 'middenschaal', de schaal tussen stede

bouw en architectuur.'7 

De besluitvorming over de bouwplannen verliep moeizaam. In de twee 

voorafgaande jaren waren twee wethouders (van Cultuur en Ruimtelijke 

Ordening) afgetreden wegens verdeeldheid over de wijze van invulling van 

het Enschedé-terrein. Asselbergs zag in dat de keuze voor Busquets een 

mogelijkheid gaf om de verschillende partijen tot overeenstemming te 

brengen. Een buitenlandse architect want: 'Nederlandse architecten die ter 

sprake kwamen waren ofwel besmet of stonden niet voldoende boven de par

tijen', zei Asselbergs in De Volkskrant. 48 

Het programma dat Busquets meekreeg omvatte een rechtbank, een schouw

burg, een hotel, horeca, winkels, een ondergrondse parkeergarage en een 

'plaats'. Onder begeleiding van de drie betrokken partijen werden er gedu

rende drie maanden workshops georganiseerd om tot een gewenst scenario 

te komen en op I april 1993 werd een haalbaarheidsstudie voor de nieuwe 

bebouwing aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de vergadering van de 

raadscommissie, eind juli van dat jaar, was voldoende steun voor het plan van 

Busquets verworven. 

Asselbergs zag het als een belangrijke taak van de stadsarchitect om de 

plannen inzichtelijk te maken en toe te lichten, ook al bleef de besluitvorming 



de verantwoordelijkheid voor het stadsbestuur. Daags vooraf aan die besluit

vorming, met het te nemen raadsbesluit op 22 september 1993 in zicht, kwam 

er onverwacht veel publieke kritiek op de voorgenomen plannen voor het 

Enschedé-terrein.n Aangestuurd door enkele actievoerders, waarbij de wijk

raad zich aansloot, werden er in de plaatselijke en landelijke pers felle en 

vaak onaangename discussies gevoerd over de veronderstelde 'megalomane 

aantasting van de historische structuur.'so Asselbergs werd door tegenstan

ders van de plannen medeverantwoordelijk gehouden voor de - in hun ogen 

- verwerpelijke stedebouwkundige ontwikkeling die werd voorgesteld. 

Mogelijk om dezelfde reden stelde het Haarlems Dagblad in die periode zijn 

voorzitterschap van de Schoonheidscommissie aan de orde met de vraag of 

die functie onverenigbaar was met de functie van stadsarchitect.sl 

Hoewel Asselbergs altijd een groot voorstander van openbaarheid was heeft 

hij zich vaak verbaasd over de felheid van de discussies over het Enschedé

terrein in een stadium waarin er zelfs nog geen bouwplan was: 'De negatieve 

publiciteit is zo groot geworden, ik hoop dat de volksvertegenwoordigers de 

rug recht houden. Misschien wil ik wel teveel.' 

Hij maakte een maquette om inzicht in het stedebouwkundig plan te bieden 

en daags voor de raadsvergadering in september zijn er alsnog publieke 

debatten georganiseerd . De gemeenteraad besloot tot verdere pIanontwikke

ling. In januari 1994 volgde opnieuw openbare kritiek, waarbij het niveau van 

de discussie een dieptepunt bereikte - voor Asselbergs onacceptabel. 52 

In oktober 1994 bereikte het Enschedé-project het stadium van een voorlopig 

ontwerp. Hierin is tegemoet gekomen aan een aantal bezwaren. De bouw

hoogte bijvoorbeeld is aanzienlijk teruggebracht en de mogelijkheid van 

inpassing van de Schouwburg werd na nader onderzoek definitief aangetoond. 

De gemeente heeft een extern communicatie-adviseur ingeschakeld om het 

nog wankele draagvlak te versterken. Het project heeft inmiddels een andere, 

minder zwaar beladen naam gekregen: De AppelQ,IJr, genoemd naar één van de 

aan het plangebied aangrenzende stegen. 

Naar aanleiding van zijn ervaringen met betrekking tot het Enschedé-project 

heeft Asselbergs aangegeven dat samenwerking tussen de stadsarchitect en 

de wethouder Ruimtelijke Ordening onontbeerlijk is om uiteindelijk tot bevre

digende resultaten te kunnen komen. Bij dit project vond hij overigens dat die 

samenwerking goed verlopen is. 

--- ------
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Korte Spaame 21. architect Herman Zeinstra. 1993. 

De commotie over het Enschedé-complex werd door Wim de Wagt in ver

band gebracht met een discussie uit 1992 over nieuwbouw aan het Ko rte 

Spaarne 2/ . Die discussie ging over een gepland appartementencomplex aan 

het Spaarne, schuin tegenover het Teylers Museum en grenzend aan De 
O/iphant, twee zeventiende-eeuwse monumentale panden . 'De discussie spitst 

zich toe op de kwestie of en zo ja hoe de nieuwbouw ingepast moet worden 

in de historische, als kwetsbaar beschouwde omgeving ( ... ) Naarmate dichter 

bij de Grote Markt en de Grote of Sint Bavo Kerk - ieders hart van Haarlem 

- gebouwd wordt groeit de weerstand onder de bevolking en stijgt de hitte 

van het debat. De burgerij wantrouwt de vakwereld én de gemeentelijke 

overheid - al dan niet terecht - en doet een gepassioneerd beroep op proce

durele rechten teneinde voorgenomen nieuwbouw te beïnvloeden. Het gevaar 

zit 'm in de mogelijke consequentie: door eindeloze compromissen smakeloze 

architectuur, die juist datgene teweegbrengt waar de tegenstanders bang 

voor zijn: een langdurige aantasting en verarming van de binnenstad', aldus 

De Wagt. SJ Hij achtte een theoretische overtuiging, ontwerptalent en 

bestuurlijke visie nodig om tot een aanvaardbare oplossing te komen tussen 

de uitersten van aangepaste nieuwbouw en modernistische architectuur . 

Asselbergs streefde bij zijn stedebouwkundige ideeën na om eigentijdse 

architectuur te laten harmoniëren met de bestaande (historische) sitiuatie. 

Vernieuwing is nu eenmaal eigen aan architectuur en hij stoorde zich over het 

algemeen aan al te behoudende opvattingen ten aanzien van moderne bouw 

en de integratie daarvan in de bestaande stad. Hij heeft zich bij het Korte 

Spaarne ingezet om het woningbouwplan van Peter Loerakker, later afge

maakt door Ben Loerakker, uit te laten voeren. Onder druk van bezwaren van 

omwonenden tegen het bouwvolume en de verschijningsvorm, gaf de archi

tect de opdracht echter terug. Hoewel de bezwaren, ook na een informatie

avond voor omwonenden, nooit zijn weggenomen is Asselbergs niet met een 

compromis accoord gegaan en werd er in overleg met wijkraden, welstand, 

monumentenzorg en opdrachtgever medio 1993 aan het College van B&W 

geadviseerd om aan de architect Herman Zeinstra een nieuwe opdracht voor 

het Korte Spaarne 21 te verstrekken. Dit ontwerp zal naar verwachting in 

1995 worden uitgevoerd. 



Openbaarheid 

In zijn architectuurnota noemde Asselbergs 'adequate voorlichting voor een 

maatschappelijk draagvlak' als één van de belangrijkste instrumenten voor 

verbetering van het architectuurklimaat (zie p.IS). Hij werd hiermee vooral 

bij de discussies over het Enschedé-terrein en het Korte Spaarne geconfron

teerd. Uitgaande van de Haarlemse organisatie, ziet naar Asselbergs' idee de 

juiste procedurele volgorde voor voorlichting er als volgt uit: in de eerste 

fase wordt gesproken over de ruimtelijke ambities, de functies en de econo

mische haalbaarheid, en daarover moet inspraak worden georganiseerd. 

Vervolgens kunnen de wethouder Ruimtelijke Ordening en de directeur 

Bouwen, Wonen en Economie met het plan naar de markt. In de tweede fase, 

wanneer het voorlopig ontwerp er is, volgt opnieuw een inspraakronde en 

dan kunnen de plannen worden uitgewerkt. Wanneer het definitief ontwerp 

er is, zou er een derde inspraakmogelijkheid moeten zijn. 'Ik heb geleerd dat 

je drie keer naar de bewoners moet. Ik zou iedereen deelgenoot willen 

maken van die complexiteit om van te leren.'s4 

De moeizame gang van zaken bij de planvorming voor het Enschedé-terrein 

verklaart Asselbergs doordat in de eerste fase de inspraak ontbrak en door 

het gebrek aan continuïteit in de projectleiding. Het gemis aan goede com

municatie tussen bewoners en bestuur heeft hem er in een moeilijke positie 

gebracht. Hij heeft gepoogd de negatieve spiraal in de opinievorming te 

keren, maar hij werd daarbij in een geïsoleerde positie gemanoeuvreerd, die 

hij als 'vereenzaming' heeft aangeduid. 

'Bouwen is vertrouwen' meent Asselbergs, maar bij het Enschedé-terrein 

moet hij daarin teleurgesteld zijn geweest. In een interview met het Haarlems 

Dagblad constateerde hij naar aanleiding van het Enschedé-project, eind 1993: 

'Als gemeente zijn we kennelijk niet in staat om datgene wat we aan het doen 

zijn met de stad helder aan de bevolking te presenteren ( ... ) Na de reorgani

satie van het gemeentelijk apparaat is niet duidelijk bekeken wie namens 

Haarlem met wie communiceert: de pers, de betrokkenen worden partieel 

geïnformeerd. Dat moet sterk verbeteren in 1994, want we zijn niet zomaar 

op een stukje land bezig.'ss 

Zelf heeft Asselbergs vaak pogingen ondernomen om informatie te ver

schaffen. Hij sprak geregeld met groeperingen die betrokken waren bij de 

stad, zoals de ondernemersvereniging City Haarlem, en hij wist vooral via het 
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Haarlems Dagblad in de openbaarheid te treden. In de bijna vijf jaar dat hij als 

stadsarchitect was aangesteld is er, voor zover kon worden nagegaan, elk jaar 

gemiddeld tweemaal per week aandacht besteed aan architectuur(beleid) in 

het Haarf ems Dagblad. 'Het bevorderen van de politieke belangstelling voor 

architectuur lijkt mij uitstekend', zei hij in zijn inleiding bij het debat over de 

regeringsnota over architectuurbeleid, 'Zo ben ik altijd van mening geweest 

dat grote bouwopdrachten voorpaginanieuws moeten zijn en in de kranten 

vergezeld moeten gaan van maquettefoto's en een korte toelichting op het 

ontwerp en de opdracht. Dat stimuleert en vergroot de belangstelling enorm.''' 

Het ABC Architectuurcentrum heeft voor Asselbergs altijd een belangrijke rol 

gespeeld in zijn streven naar die openbaarheid: hij vond er een dankbare 

plaats voor discussie. Het ABC was in 1988 als particulier initiatief opgericht 

door Piet Roos en Bart Uittenhout, uit onvrede met het toenmalige archi

tectonische klimaat. Hier werd door middel van tentoonstellingen, lezingen, 

publikaties en discussies continu aandacht gevraagd voor het bouwen in de 

stad. s7 Asselbergs organiseerde in samenwerking met het ABC USA in 

Haarfem /Ontwerpexpertise, het vond er plaats en de plannen voor de 

Zwemmerslaan en de prijsvraaginzendingen voor het Hofje van de 21 ste eeuw 

en Europan werden er getoond. Asselbergs hield zelf toespraken in het ABC, 

maar ook daarbuiten: bij de Haarlemse Rotary, in Breda vanaf een keuken

stoel van Ed Nijpels en voor Stichting Q, het Haags Gemeentemuseum en de 

Schepenen van Antwerpen. 

Asselbergs achtte het van belang een netwerk van contacten te onderhouden 

om bepaalde zaken binnen de complexe gemeentelijke structuur en van het 

bouwproces tot een goed einde te brengen. Hij was lid van verschillende 

adviescommissies zoals de Raad voor de Kunst, het Fonds voor beeldende 

kunsten, vormgeving en bouwkunst en van de programmaraad van ARCAM in 

Amsterdam. Daarnaast was hij adviseur van de Stichting Q, bestuurslid van de 

Federatie voor Welstandstoezicht en van de Vereniging voor Podium Technologie. 

Prijsvragen 

Asselbergs noemde prijsvragen in de architectuurnota van 1992 als een 

middel ter verbetering van het architectuurklimaat. Zijn voorstel voor een 

stedelijke architectuurprijs is een voorbeeld daarvan. Aan de bewoners van de 

stad werden, op initiatief van City Haarlem, tien winkelpuien en -interieurs 
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via het Haarlems Dagblad voorgelegd, ter verkiezing van het mooiste winkel

pand in het City Haarlem-gebied, 5B Asselbergs was voorzitter van de jury die 

de tien winkels nomineerde. Eind november werd door wethouder Schouten 

van Ruimtelijke Ordening de prijs uitgereikt voor banketbakkerij Hans Frank 

in de Grote Houtstraat. 

Ook gerealiseerd werden de prijsvraag HofJe van de 2/ ste eeuwen deelname 

aan de internationale ideeënwedstrijd Europon 3. 

Haarlem kent in de woningbouw een oude traditie van hofjes en onder de 

Stichting Haarlemse Hofjes, opgericht in 1976, werden vanaf begin jaren 

tachtig de negentien bestaande hofjes gerestaureerd. Het ouderenbeleid in 

Haarlem is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en 

Hofj e van de 21 ste eeuw, 

architect Dolf Floors, 1993. 

37 



38 

de woonvorm van hofjes sloot goed aan op dit beleid . Dit gegeven, gecombi

neerd met het vijftienjarig jubileum van Haarlemse hofjes in 1991, bood aan

leiding tot voortzetting van de hofjes-traditie . In 1992 schreef de gemeente 

Haarlem daarom samen met de Stichting Haarlemse Hofjes en de Stichting 

Sint Jacobs Godshuis, het regentencollege, een prijsvraag uit voor een Hofje 

van de 21 ste eeuw. De titel van de opgave zou beschouwd kunnen worden als 

een vraag naar een visie op een mogelijke toekomstige woonvorm voor 

ouderen, nu bejaardenhuizen door de tijd zijn achterhaald. 

Asselbergs was secretaris van de jury. Voor de betreffende locatie, nu nog 

een parkeerterrein aan het Spaarne binnen de singels bij de Gravinnesteeg, 

werden een kleine tweehonderd inzendingen ontvangen . Het leidde echter 

tot een beleidsmatig onvoorzien resultaat: de winnaar bleek niet inge

schreven te zijn in het Architectenregister, hoewel dat één van de voor

waarden was. Na overleg tussen de jury, de gemeente en de Permanente 

Prijsvraag Commissie werd besloten om geen eerste prijs toe te kennen - een 

situatie die in de toekomst wellicht kan worden voorkomen door niet alleen 

de naam brieven, maar ook het inschrijfnummer in het register bij een notaris 

te deponeren. De jury beval het ontwerp Cour van de architect Dolf Floors 

aan voor uitvoering, omdat zij met name in de typologie een eigentijds ant

woord zag op woningbouw voor ouderen: grotere mogelijkheden voor een 

individuele leefwijze dan in de oude hofjes werd geboden. De ingezonden 

plannen werden in augustus 1992 tentoongesteld in de Vleeshal. 59 Thans vindt 

overleg plaats met woningbouwverenigingen over de uitvoering van het plan. 

Een andere prijsvraag die in Haarlem tot stand kwam, was de internationale 

ideeënwedstrijd Europan . Asselbergs had de gemeente voorgesteld de locatie 

Koningstein in Rozenprieel voor te dragen bij Europan . In vervolg daarop 

bemiddelde hij tussen Europan en de betrokken gemeentelijke afdeling 

stadsvernieuwing. In oktober 1992 maakte de Stichting Europan Nederland 

bekend dat de Haarlemse aanvraag voor deelname werd gehonoreerd . Met 

het thema 'Thuis in de stad - verstedelijking van woongebieden' dat Europan 

voor deze prijsvraagronde had gekozen, werd beoogd stadswijken te bestu

deren die onvoldoende bij het stedelijk leven betrokken waren: 'De kwali

teiten van het stadsleven zijn in sommige wijken nauwelijks voelbaar. De 

bewoners lijken veroordeeld tot het leven met de nadelen van een hoge 

bebouwingsdichtheid zonder het genot van de voordelen van de stad.' Deze 

omschrijving werd toepasselijk geacht voor het plangebied Koningstein , dat 
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als een sterk van de stad afgeschermde locatie werd beschouwd en waar 

bewoners samen met de gemeente zochten naar een manier om de buurt toe

gankelijker te maken en meer te betrekken bij -de omgeving. 60 

In november 1993 ontving de Stichting Europan 62 inzendingen uit veertien 

landen voor de Haarlemse locatie. Voor een relatief laag bedrag, 75.000 

gulden, ontving Haarlem niet alleen veel ideeën voor Koningstein, maar ook 

kreeg de stad een beoordeling van een deskundige jury over de stedebouw

kundige invulling van een belangrijke plek in de binnenstad. De Londense 

architecten Gabrielle Higgs en Gary Young wonnen de prijsvraag met een 

plan, gebaseerd op de Engelse tuinstad-gedachte, die ook in de Haarlemse 

Tuinwijk-Zuid in 1920 door de architect Van Loghem was toegepast . Dit 

Europan 3. locatie Kontngstein. architecten 

Gabrielle Hlggs en Gary Young. 1994. 
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moet Asselbergs gewaardeerd hebben, gezien zijn uitspraken bij het interview 

direct na zijn aanstelling in 1990: 'Je moet het ontwerp als totaal beschouwen 

en dat aan één architect uitbesteden, die naast de vormgeving van de 

woningen ook een visie op de hele wijk heeft. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in 

de Tuinwijk in Haarlem-Zuid, waar het zeer prettig wonen is en er een een
heid bestaat. '61 

Haarlem tracht het plan van Higgs en Young aan de Kampersingel bij 

Koningstein te realiseren. De ontwerpers stelden een wijkperspectief voor 

met een totaalvisie op de toekomst van de wijk Rozenprieel. Het plan bevat 

verschillende typen woningen rond een groen middengebied, en mogelijk

heden voor kantoren, winkels en ateliers langs de randen. Verwacht wordt 

dat het plan een belangrijke impuls zal geven aan de positie van Rozenprieel, 

dat direct tegen de binnenstad gelegen is. Het ontwerp is in april 1994 in het 

Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam getoond en was in oktober te 

zien in het ABC in Haarlem.'l 

De toekomst van de stad 

Hoewel Asselbergs zich bij zijn komst als stadsarchitect voornam, zich op 

geheel Haarlem te richten, bleek dit in de praktijk niet reëel. De nadruk van 

zijn beleid op de binnenstad is bepaald door het besluit Haarlem niet uit te 

breiden, hetgeen verdichting van de bestaande stadsstructuur ten gevolge 

had. Ook de voorbeeldfunctie voor de gehele stad, die hij aan het centrum

gebied toekende, speelde daarbij een rol: 'De binnenstad is zoiets als de 

woonkamer van je stad. Als die niet op orde is hoef je niet aan de slaapkamer 

te beginnen."l 

In april 1994 heeft Asselbergs het initiatief genomen een openbare discussie 

op gang te brengen over de (toekomstige) betekenis van de negentiende

eeuwse woonbuurten die de overgang tussen de middeleeuwse stad en het 

totale Haarlem vormen (Noordelijke uitbreiding, Leidsebuurt, Rozenprieel en 

Slachthuisbuurt) en van de na-oorlogse buitenwijk Schalkwijk in het zuid

oosten. Samen met Piet Roos en het ABC stelde hij voor de discussiereeks de 

titel Haarlem 2095, een stedebouwkundig festival mee te geven, ter gelegenheid 

van het gedenkjaar 'Haarlem 750' in 1995. Het doel is te komen tot een 

bespiegeling op het functioneren van deze vijf stadsdelen aan het einde van 

de volgende eeuwen, los van geldende normen en behoudzuchtige medezeg

genschap, om ideeën te formuleren over hoe met deze wijken kan worden 



omgegaan.' De vier 19de eeuwse, direct aan de stad grenzende wijken zouden 

daarbij als thema kunnen dienen om te bezien in hoeverre het hart van de 

stad met haar directe achterland verbonden is. Belangrijke aders kunnen ver

stopt raken of juist vitale onderdelen zijn die nog eeuwen lang (net als de 

oude beminde stad) dienst kunnen doen. Schalkwijk kan dienen als geïsoleerd 

labyrinth, als monument voor een stedebouwkundige opvatting uit die tijd.' 

De achterliggende gedachte van Asselbergs bij 'Haarlem 2095' zou ook als de 

kern van zijn taakopvatting van stadsarchitect kunnen worden opgevat: 

Centraal staat het plezier om te denken over de toekomst van de stad, opdat Instru

menten worden aangedragen die laten zien hoe het met de stad kan gaan vanuit het 

perspectief van onze tijd. 64 

Amsterdam, I I november 1994 
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GEBOUWENCOMPLEX 

NV ENERGIEBEDRIJF HAARLEM 

OUDEWEG 85 

opdrachtgever: 

ontwerp: 

i.s.m.: 

m.m.v.: 

constructie: 

NV Energiebedrijf Haarlem 

Thijs Asselbergs, 1991 - 1993 

Bureau voor Bouwkunde 

Barry van Waveren 

Marlies van Diest (buiteninrichting) 

Dorothé Derks (interieur) 

ABT Adviesbureau voor bouwtechniek 

adviseur installaties: Deerns Raadgevende Ingenieurs 

uitvoering: Nel/ssen van Egteren Bouw, 1993 - 1994 

De nieuwbouw van de NV Energiebedrijf Haarlem is gesitueerd langs de 

Oudeweg, met een relatief grote open ruimte tussen een kleinschalige 

woonwijk en de nieuwbouw. De bouwdelen tekenen zich duidelijk in het 

landschap af. Er is rekening gehouden met de oriëntatie en een com

pacte bouwvorm om tot energiezuinig bouwen te komen. Het bouwvo

lume neemt toe in oostelijke richting. De hoofdontsluiting van het com

plex is bepaald aan de oostelijke zijde via een nieuw aangelegde weg. AI 

het verkeer zal via die weg het Energiebedrijf kunnen bereiken. Ter 

hoogte van het nieuwe kruispunt is de bouwmassa hoog en bedoeld als 

stedebouwkundig accent: een cilinder. Het publiek wordt hier ontvan

gen in een expositieruimte. Het afgeschuinde dak van de ci li nder is 

voorzien van zonnecollectoren. Door een grote ronde opening in het 

dak valt daglicht door de hele cilinder tot op de begane grond. Het 

hoofddeel van het gebouwencomplex kent twee richtingen, die beide 

inspelen op de situatie ter plaatse. Het hoogste deel pakt de hoofdrich

ting op die de Waarderpolder kenmerkt: een orthogonale structuur. Het 

gerende bouwdeel sluit aan bij de flauwe bocht die de Oudeweg ter 

hoogte van de bouwlokatie maakt. De twee volumes zijn ineengescho

ven, waardoor een plastiek ontstaat die in stedebouwkundig en archi

tectonisch opzicht is gerelateerd aan de situatie ter plaatse. Het techni

sche centrum, de werkplaatsen en het magazijn zijn compact gekoppeld 

tot één bouwvolume, waarbij gestreefd is naar grote flexibiliteit. Op 

efficiënte wijze zijn de bouwdelen gekoppeld en het overgangsgebied 

dat daarbij is ontstaan is bedoeld als ontmoetingsplek: het bedrijfsres

taurant en de instructiezaal. 

De zuidgevel is relatief open, de noordgevel meer gesloten. Hierdoor is 

op passieve wijze een energiezuinig gebouw ontstaan. In de zomer dient 

de permanent aanwezige, horizontale zonwering aan de zuidgevel als 

buffer om een al te grote opwarming van de gevel en de achterliggende 

kamers direct tegen te gaan. In het voor- en najaar kan de zon hier 

onderdoor schijnen en een bijdrage leveren aan de verwarming van het 

gebouw. De horizontale geleding van de zonwering draagt bij aan de 

gewenste allure en de eigen identiteit die het gebouw dient uit te stra

len: de nieuwbouw van NV Energiebedrijf Haarlem is immers ook de 

toegangspoort van het bedrijvengebied Waarderpolder van Haarlem en 

is gelegen in het overgangsgebied tussen stad en industrie. Het tech

nisch centrum, het magazijn en de werkplaatsen vormen één bouwdeel 

en zijn voorzien van een markante staalconstructie, die in nauwe samen

werking tussen architect en constructeur ontworpen is. Er is een volle

dig vrij in te delen ruimte ontstaan en de slanke masten met tuidraden 

dragen bij aan het eigentijdse en technische karakter van het energiebe

drijf. Gezien vanaf de Oudeweg verraadt de staalconstructie de achter

liggende bouwvolumes. De constructie aan de buitenzijde heeft voorts 

het voordeel dat een relatief laag bouwdeel kon worden gemaakt. 
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detail dakconstructie afgeschuinde cilinder zijgevel bedrijfsgebouwdeel Interieur derde verdieping cilinder 
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doorsnede cilinder 
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LANGE BRUG 

ZUID ER BUITEN SPAARNE / ANTONIESTRAAT 

opdrachtgever: 

ontwerp: 

constructie: 

uitvoering: 

Sector Gemeentewerken 

Thijs Asse/bergs. /99/ - /995 

Witte veen en Bos 

Von Rovenstein. /993 - /995 

De nieuwe Lange Brug dient ter vervanging van de bestaande ophaal

brug die technisch totalloss is . De locatie, aan de rand van de histori

sche binnenstad, vroeg om een zorgvuldig ingepaste oplossing. Bepaald 

werd dat het een slanke ophaalbrug diende te zijn: een ijle, lichte con

structie over het Spaarne. Tijdens de uitvoering diende de bestaande 

brug gehandhaafd te blijven, waardoor voor de nieuwe brug een andere 

plaats moest worden gekozen. Na onderzoek naar verschillende oplos

singen die als oeververbinding konden dienen, is gekozen voor een 

schuine variant. evenwijdig aan de gevelwand van de Kampersingel en de 

Lieve Vrouwe Gracht. De schuine val geeft de mogelijkheid om tot een 

bijzondere vorm te komen . Voordat een definitieve keuze werd gemaakt 

van de wijze waarop de brug zou functioneren, is een groot aantal 

varianten op het ophaalsysteem losgelaten. Uiteindelijk zijn bijna hon

derd computermodellen getekend en doorgerekend, waarbij geen 

variant werd overgeslagen. Uiteindelijk is er gekozen voor een ophaal

brug met ruitvormige val en één hameistijl. De balans IS zo slank moge

lijk gehouden en IS voorzien van een contragewicht in de vorm van een 

grote rol. Deze wordt beëindigd met bescheiden driehoekige snavels die 

naar beneden wijzen. De hameistijl is in het bovenste gedeelte naar ach

teren geknikt en in combinatie met de schuingeplaatste trekstangen is 

een dynamische verschijningsvorm verkregen. De leuning zal w~rden 

voorzien van geïntegreerde verlichting. De kade aan de Lieve Vrouwe 

Gracht wordt net zo breed gemaakt als de Burgwal en verlaagd en opge

bouwd uit treden, zodat men aan de zonnige zijde van het water kan 

verpozen en eenvoudig in en uit de boot kan stappen. 

maquette, 1992 
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de brug In gesloten toestand met op de achtergrond de nog te slopen oude brug 
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LUIFELS CRONJÉSTRAAT 

CRONjÉSTRAAT 

opdrachtgever: 

ontwerp: 

i.s.m.: 

constructie: 

m.m.V.: 

uitvoering: 

Stichting Luifels Cranjéstraat 

Thijs Asselbergs, 1991 - 1993 

Bastiaan Knuijt 

Pieters Projectbureau 

Pieters Bouwtechniek 

ECCS 

Bronkhorst & Tielrooij, prototype 1991, 

gehele praject 1993 - 1994 

Met het project is ruim één kilometer bestaande, gesloten luifels op sta

len kolommen vervangen door glazen luifels die opgehangen werden aan 

de bestaande voorgevels. Uit onderzoek was gebleken dat de vroegere 

luifels niet meer voldeden. Door het sombere karakter, de vele grote 

reclameborden, de stalen poten op het voetpad en de verzameling van 

uitlaatgassen onder de luifel, dreigde deze lange winkelstraat in 

Haarlem-Noord te verpauperen. Met de gemeente Haarlem, de 

Winkelvereniging Cronjé, de speciaal voor dit project opgerichte 

Stichting Luifels Cronjé en diverse adviseurs is gewerkt aan deze volle

dige vervanging van de bestaande luifels. Uitvoerig overleg leidde tot 

deelname aan het project van nagenoeg alle winkeliers en eigenaren van 

de panden. Na informatie-bijeenkomsten is in goed overleg een proto

type gemaakt en aangebracht. Eén doorgaande ronde buis werd per 

woningscheidende bouwmuur opgehangen. Aan deze buis hangt de 

rondgebogen heldere kunststof beplating en de luifelconstructie van 

spiegeldraadglas in stalen roeden. Langs de gevels is een doorgaande 

hemelwaterafvoer aangebracht en via een doorlopende sparing kunnE!n 

de uitlaatgassen ontsnappen. Boven de luifelconstructie liggen stalen 

roosters als zonwering, de vluchtweg voor de bovenwoningen en een 

glazenwassers balkon. Reclameaanduidingen zijn geïntegreerd door het 

toepassen van één paneel onder de luifel. loodrecht op de gevel. Door 

de witte staalconstructie is een dUidelijk herkenbare eenheid in de bijna 

zeshonderd meter lange winkelstraat ontstaan. 

r~'~ 
)/-

doorsnede 
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BASISSCHOOL DE SCHOTERKRING 

GIJSBRECHT VAN AEMSTELSTRAA T I 18 

opdrachtgever: 

ontwerp: 

i.s.m.: 

constructie: 

uitvoering: 

Gemeente Haar/em, afdeling onderwijs 

Thijs Asse/bergs, /99/ - /992 

Pieters Projectbureau 

Pieters Bouwtechniek 

De Vries, /993 

Het ontwerp omvat een uitbreiding van een bestaand gebouw naar ont

werp van G. Friedhoff, met twee klaslokalen, ruimten voor docenten en 

een nieuwe entree. Een eerdere schets van de afdeling onderwijs van de 

gemeente Haarlem werd door de Schoonheidscommissie en de wethou

der Onderwijs afgewezen. In dat plan ging teveel ruimte van het school

plein verloren door de uitbreiding en het ontwerp sloot niet voldoende 

aan bij het gebouw van Friedhoff. Door stapeling van de beide lokalen 

en de docentenruimten is een zelfstandig herkenbaar volume ontstaan. 

De nieuwe hoofdentree is transparant en is duidelijker herkenbaar. De 

gebogen zuidgevel is gesloten om opwarming van de lokalen te voorko

men en is geschikt als voetbalmuur. De bestaande gang en trap op de 

eerste verdieping sluiten evenwichtig aan op de nieuwe centrale entree

hal. Door het toepassen van witte betonsteen is een eigentijdse equiva

lent van de school van Friedhoff ontstaan. 
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MILLENNIUMBOOG 

VERWULFT 

opdrachtgever: 

i.s.m.: 

ontwerp: 

constructie: 

uitvoering: 

Stichting Millennium 

/ndustriekrlng Hoarlem 

Cobrospen Vastgoed 

Thijs Asse/bergs, /993 - 1994 

Pieters Bouwtechniek 

/995 

Het ontwerp wordt geplaatst op het Verwuift ter gelegenheid van het 

7S0-jarig bestaan van de stad Haarlem in 1995 en bestaat uit verschil

lende onderdelen. Twee grote roestvrijstalen bogen worden in de leng

terichting van het Verwuift en de Gedempte Oude Gracht geplaatst. 

Geïntegreerde neonverlichting vult de ruimte tussen de bogen geleide

lijk. De boogvorm symboliseert de eeuw als totaal. Aan de bogen hangt 

een grote ronde klok van gezandstraald glas die zacht licht geeft. De 

klok is goed zichtbaar voor zowel de voetgangers die de Haarlemse 

noord-zuid as vanuit de Grote Houtstraat of Koningstraat-Gierstraat 

aflopen, als voor de automobilisten en fietsers die over de Gedempte 

Oude Gracht rijden. Het paviljoen is volledig van gehard helder glas 

inclusief de windstijlen. De luchtbehandelingsinstallatie is opgenomen in 

het dak van gebogen roestvrij staal. Het paviljoen, waarin zich een 

espressobar bevindt, is voorzien van digitale klokken die geplaatst zijn 

op de koppen. Deze klokken tellen de uren af die resteren tot de over

gang naar het volgende millennium. Boven de notenhouten bar hangen 

vier klokken die de tijden van de belangrijkste intercontinentale han

delspartners van Haarlem aangeven. De bogen en het paviljoen staan op 

een plateau van natuursteen, waarlangs een roestvrijstalen aanrijdbevel

liging is aangebracht. 
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THIJS ASSELBERGS 

Heemstede 1956 

1981 - 1991 
Mede-oprichter en redactielid van het tijdschrift Items 

1982 
Ingenieursdiploma afdeling Bouwkunde Technische 

Universiteit Delft 

1983 - 1984 
Medewerkend architect bij Hoogstad Weeber 

Schulze Van Tilburg Architecten BNA BNS in 

Rotterdam 

1984 - 1990 
Eigen architectenbureau in Haarlem 

1984 - 1987 
Free-lance publicist voor Vrij Nederland, 

NRC Handelsblad en diverse tijdschriften voor 

architectuur- en vonmgeving 

1986 - 1990 
Hoofd studierichting architectuur Academie van 

Bouwkunst Amsterdam 

1990 - 1994 
Stadsarchitect van Haarlem 

van al 1994 
Compagnon bij Architectenbureau Hoogstad in 

Rotterdam 

WERKEN (1990 - 1994) 

1990 

Twee woontorens Zuiderpolder Haarlem 

1991 
Kleurenschema Grote Zaal Concertgebouw 

Haarlem 

1991 - 1994 
Gebouwencomplex NV Energiebedrijf 

Haarlem 

1991 - 1994 
Luifels Cronjéstraat Haarlem 

1991 - 1994 
Basisschool De Schoterkring Haarlem 

1992 
Gashoofdverdeelstation NV EBH Haarlem 

(niet uitgevoerd) 

1992 - 1993 
Multifunctioneel Centrum Flevoplein Haarlem 

(niet uitgevoerd) 

1992-1995 
Bedrijfsrestaurant sector WSG Haarlem 

1992 - 1995 
Lange Brug Haarlem 

1993 
Infonmatiecentrum, Haarlemmerhout Haarlem 

(nog niet uitgevoerd) 

1993 
Crematorium voor de 21 ste eeuw (studie) 

1993 - 1995 
MilJenniumboog Haarlem (in voorbereiding) 

FUNCTIES (1990-1994) 

1981 - 1991 
Bestuurslid Stichting Items 

1985 - heden 
Docent Academie van Bouwkunst Amsterdam 

1986 - 1994 
Lid selectiecommissie Bouwkunst van het Fonds voor 

beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst 

1986 - 1991 
Lid werkgroep Bouwkunst van de Raad voor de Kunst 

1987 - 1994 
Lid schoonheidscommissie Haarlem 

(voorzittenanaf 1992) 

1988 - 1991 
Booosting 

1990 - 1992 
Kroonlid Raad voor de Kunst 

1990 - 1992 
Lid begeleidingscommissie vrije sector kavels 

Maastricht 

1990 - heden 
Lid programmaraad ARCAM Architectuurcentrum 

Amsterdam 



1992 
Extern advISeur van de Stichting Q 

1992 
Organisator symposium Gemeentelijk 

Architectuurbeleid Haarlem 

1992 
Adviseur architectuurestafette BNA 

1992 - 1993 
Commissielid Tijdelijke Regeling Incidentele Projecten 

Architectuur (TRIPA), ministerie van WVC 

1993 
Lid opdrachtencommissie Amsterdams Fonds 

voor de Kunst 

1993 
Voorzitter Q-Workshop Zuiderplaspolder Gouda 

1993 - heden 
Bestuurslid Stichting Beeldrecht 

1993 - heden 
Bestuurslid Federatie Welstandstoezicht 

1994 
Master Internationale masterclass Sandberg Instituut 

Amsterdam 

1994 
Lid selectiecommissie Amsterdam Architectuur 

1991-1993 (ARCAM-pocket) 

1994 - heden 
Bestuurslid Vereniging voor Podium Technologie 

1994 - heden 
Voorzitter Archiprix 

JURY'S (1990-1994) 

1990 en 1991 
European Community Design Prize 

1990 
Hema Ontwerpwedstrijd 

1990 en 1991 
Charlotte Köhlerprijs, Prins Bernhardfonds 

1991 
Merkelbachprijs 

1991 
Hofje van de 21 ste eeuw Haarlem (secretaris) 

1992 
Rotterdam-Maaskantprijs 

1993 
De mooiste winkelpui van Haarlem 

1994 
Spaarneoever 

STUDIEREIZEN (1990-1994) 

1991 
Berlijn, Miami, New York 

1992 
Japan 

1993 
Parijs 

1994 
Finland, China, Hong Kong 

'-
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LEZINGEN 

1990 
'De stad tussen samenhang en vooruitgang', 

ABC Architectuurcentrum, Haar[em, 

'Van architect(uur) naar stadsarchitect', Rotary Club 

Haar[em, Landgoed Groenendaa[ Heemstede, 

'Het visioen van de vooruitgang', bij de 

boekpresentatie Tussen traditie en experiment, 

Booosting, Haags Gemeentemuseum, Den Haag, 

[991 
'De architectuur en het wonen anno [990', 

Stadhuis Maastricht. 

'Einde[ijk de macht aan de architectuur, Nota Ruimte 

voor Architectuur', De Ba[ie, Amsterdam, 

[992 

'New York, Miami, Japan', Café's van Welstand, 

ABC Architectuurcentrum, Haarlem, 

'[Jzer', (themadiscussie), Beurs van Ber[age, 

Amsterdam. 

'De Welstand', ambtswoning Ed Nijpe[s, Breda. 

'Stedebouw in de jaren negentig', Bredase 

Bouwdag [992. Het Turfschip Breda. 

'Bouwen voor de stad', Gastcollege Universiteit van 

Amsterdam. 

[ 993 
'Haar[emse bouwopgave en het ABC', 

ABC Architectuurcentrum, Haar[em. 

'Op zoek naar de Haar[emse identiteit', 

tentoonstelling Marlies van Diest, 

ABC Architectuurcentrum, Haar[em. 

'LiSA in HaariemiOntwerpexpertise', 

ABC Architectuurcentrum, Haarlem. 

VNG/Q-bijeenkomst Kwa[iteitsbe[eid, Ti[burg. 

Architectuurcafé Den Bosch. 

[994 

'LiSA in Haar[em/Ontwerpexpertise', 

ABC Architectuurcentrum, Haarlem. 

Cullt Machine, Technische Universiteit De[ft. 

'De stadsarchitect(e) van eind jaren negentig', 

Workshop 'De moderne stadsarchitect', 

ABC Architectuurcentrum, Haarlem. 

NOTA'S EN TEKSTEN 

1990 

'De stadsarchitect van Haarlem'. In: Architectonische 

kwaliteit als opdracht voor openbaar bestuur, 

Nederlands Architectuurinstituut. Rotterdam. 

1991 

'Einde[ijk de macht aan de architectuur'. 

Het Parool 22 april. 

1992 
Spaarnepion. Een toekomstvisie, Nota Projectgroep 

Spaarne, gemeenten Haarlem en Heemstede. 

De inrichting van de openbare ruimte. Naar een nieuwe 

Haarlemse ontwerpopgave: de stedelijke 

buitenruimte. Een notitie gemaakt in opdracht van 

de wethouder Ruimtelijke Ordening en Verkeer, 

(met M.E. van Diest) gemeente Haarlem. 

Redactie van: Juryrapport Prijsvraag Hofje van 

de 21 ste eeuw aan het Spaarne te Haarlem, 

gemeente Haar[em. 

Haarlems architectuurbeleid. Architectonische 

kwaliteit als integraal onderdeel van gemeentelijk 

beleid. Een nota gemaakt in opdracht van het College 

van Burgemeester en Wethouders van Haarlem, 

gemeente Haar[em. 

1993 
'De betekenIS van de opdracht'. In: De betekenis 

van architectuur, Stimuleringsfonds voor Architectuur, 

Rotterdam. 

'Angst voor nieuwe architectuur in oude stad'. In: 

Architectuur Lokaal 3 (maart). 

Redactie van: Liliane Geerling. Handboek 

straatmeubilair, gemeente Haarlem 

(nog niet verschenen). 

Opdracht aan: Wim de Wagt, T,mmermeester, 

opzichter of architect?, gemeente Haarlem. 

1994 
'Haarlem en Heemstede aan het Spaarne, rivier 

voor stad en [and'. In: Voorbeeldplan Vierde Nota, 

reeks: Openbare RUimte, nr. [7. Rijksp[ano[ogische 

Dienst. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte[ijke 

Ordening en Milieubeheer, Den Haag. 

Voorwoord in en redactie van: USA in 

Haarlem/Ontwerpexpertise. Architectura & Natura 

Pers en ABC Architectuurcentrum, Amsterdam en 

Haarlem. 

'Haarlem 2095: een stedebouwkundig festival', 

(eerste concept. niet gepubliceerd), gemeente Haarlem. 

'De stadsarchitect(e) van eind jaren negentig'. 

Workshop 'De moderne stadsarchitect', 

(niet gepubliceerd). ABC Architectuurcentrum, 

Haarlem. 

'Architectuur van winkelpuien overleeft', voorwoord 

in: Het winkelgezicht van Haarlem. Schuyt en ABC 

Architectuurcentrum, Haarlem, 



INTERVIEWS MET 

EN PUBLIKATIES OVER 

THIJS ASSELBERGS 

1990 
Wim de Wagt. 'Th ijs Asselbergs en het Johan 

Neeskens-gevoel. Haarlems ploegende middenvelder 
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