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VSB Bank Haarlem
Een goede inpassing van de voorgevel in de straatwand van het Houtplein was het belangrijkste criterium
bij het ontwerp. De locatie van dit bankgebouw kent aan weerszijden twee extremen. Links een bescheiden
pand op de gr ens van de Haarlemse binnenstad, rechts een kolossaal provinciaal kantoorgebouw. Ook in
materiaal kan het contrast niet groter zijn: kleinschalig metselwerk met houten kozijnen tegenover prefab
beton en aluminium vliesgevels.
De voorgevel overbrugt het verschil in maat en schaal door er een s talen frame op te schroeven. Dat maakt
de kolomafstand binnen het gebouw buiten afleesbaar. De buisconstructie vervult daarnaast een functie
voor het bevestigen van hekwerken, zonwering en belettering.
Glas lost het contrast in materiaal op. Twee stroken glazen bouwstenen aan weerszijden zetten het gebouw
op enige afstand van de buren. De glazen liftschacht bindt de vier bouwlagen aan elkaar. De glasgevel op
het westen vraagt om zonwering aan het eind van de dag, afhankelijk van het seizoen. Soms laat de gevel
zien wat er binnen gebeurt, soms ook helemaal niet.

VSB Bank Haarlem
The most important criterion was that the facade should blend in well into the frontage of Houtplein, an
urban square sitting on the border between the old centre and the twentieth century developments across
the canal. Left of the VSB Bank, a modest house, belonging to downtown Haarlem. To the right a colossal
provincial office building looms. There also couldn’t be a gr eater contrast in materials: small-scale brickwork with wooden frames for doors and windows opposed to prefabricated concrete and aluminium
curtain walls.
The front of the b ank bridges the differences in size and scale by bolting a steel frame onto the facade. The
structural column grid inside becomes visible from the street. In addition, the tubular construction
functions as a su pport for railings, sun screens and graphics.
Glass solves the contrast in materials. Two recessed vertical strips of glass b uilding blocks on both sides
set the bank apart from its neighbours. The glass elevator shaft links the four floors. The glass curtain wall
facing west demands protection from the sun in the afternoon, depending on the sea son. Sometimes the
front facade shows what goes on inside, sometimes it resolutely doesn’t.
Aan weerszijden van het gebouw zijn twee neutrale, verticale stroken gemaakt van glazen bouwstenen. Vooral ‘s avonds
toont het gebouw op heldere wijze haar indeling en constructie.
With a neutral, vertical strip of glass blocks on either side, the building expresses its internal subdivision and structure
most vividly after dark.
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Regional Office VSB Bank Haarlem
Offices
Houtplein 7, Haarlem
Jonk de Rooij, Haarlem
1991 - 1993

Het op de gevel geschroefde stalen frame heeft verschillende functies. Het past het gebouw in in de omgeving en
er kunnen allerlei functionele constructiedelen zoals hekwerken, zonwering en reclame aan bevestigd worden.
The steel frame fixed to the facade relates the building to its setting and can accomodate railings, sunbreaks,
advertisements and other fixtures.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

Het gebouw laat gedurende het verlooop van de dag in verschillende hoedanigheden haar activiteit aan de omgeving zien.
Throughout the day activities inside the building is variously unveiled to its surroundings.
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De indeling van het gebouw in een bankwinkel op de begane grond, kantoren op de verdiepingen en een vergaderruimte
in de dakopbouw heeft de keuze van het gevel- en beglazingssysteem bepaald.
The building’s internal division into a public bank on the ground floor with offices above and a rooftop boardroom
dictated the system governing the facades and the glazing.
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