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Architect in de stress om verzet van buurt tegen
‘licht provocatieve’ gevel in chique Maastrichtse wijk
Vandaag om 10:03 door Joos Philippens

Links het beoogde ontwerp waartegen buurtbewoners in verzet kwamen. Rechts het nieuwe ontwerp van de
gevel.
Afbeelding: Mathieu Bruls

Zelf noemt hij de gevel in de Maastrichtse Aylvalaan ‘hooguit het begin van een
provocatie.’ Het verzet ertegen vindt architect Mathieu Bruls een fenomeen van
deze tijd. „Ik heb er ongelofelijk onder geleden.”
In de chique Maastrichtse wijk Sint Pieter (ofﬁcieel Villapark) kreeg architect
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In de chique Maastrichtse wijk Sint Pieter (ofﬁcieel Villapark) kreeg architect
Mathieu Bruls de opdracht om een bestaande woning aan de Aylvalaan aan te
passen en uit te breiden. Hij kon niet zo extreem ontwerpen als hij wilde. „Dit
ontwerp is hooguit het beginnetje van een provocatie.”
Toch stuitte zijn eerste ontwerp op 28 bezwaren. „Boven de erker op de begane
grond had ik een glazenbouwstenen gevel bedacht, ter illustratie van mijn
gedachte dat we inmiddels halve cybers zijn. We leven voor 50% in een fysieke
wereld en voor 50% in een interfacewereld, waar de gevel op wilde lijken. De
halve straat gunde de eigenaar echter niet de voorgevel die hij wenste. Dat
noemen we ‘vrijheid van meningsuiting’.”
Bruls dacht goed te doen met het eerste ontwerp. „Maar ik werd oneerlijk
bejegend. Ze ronselden vakgenoten voor een tegenrapportage. De gemeente ging
daar in mee, terwijl de vergunning al was verleend. We hebben het opgelost. Het
geplande glas wordt Braziliaans metselverband waar je doorheen kijkt. Met
daarachter ronde ramen als een abstracte, moleculaire structuur, waar licht
doorheen schijnt.” Het kostte veel kunst en vliegwerk, deels ook vanuit zijn
eigen portemonnee. „Al die uren, het verdriet en de ergernis zijn natuurlijk niet
in geld uit te drukken. Ik heb er ongelofelijk onder geleden.”

Zo zag de woning er oorspronkelijk uit. Foto: Mathieu Bruls
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Bruls vindt dat zijn ontwerp prima past in de omgeving, ook de ronde ramen.
„Vlak voor de Eerste Wereldoorlog kwamen hier mensen vol optimisme wonen.
Ze hadden geld, gaven de architect de vrije hand. Een straatkant kent een
kakofonie aan fancy prachtgevels.” Ten tijde van de beurscrisis nam de
kleinschalige projectontwikkeling het over, met een meer uniforme bouw. „Die
huizen werden dan ongeveer even breed en hoog, met veel dezelfde materialen.
Voor de leek lijkt de straat nu wellicht een eenheid, maar die is ze niet; destijds
wilde menigeen er maar al te graag uitspringen.”
Lees ook: Toeristen van over de hele wereld fotograferen deze woning van Piet
in Maastricht (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210621_94708619)
Bruls’ ontwerp is eigenlijk net zo fancy als die van ruim een eeuw geleden. Op de
bestaande woning komt een extra verdieping en midden in het huis een open
ruimte van twee verdiepingen. „Een soort leegte zonder duidelijke functie, waar
andere ruimtes op uitkijken. Een plek voor bezinning, reﬂectie, iets dat we nog
niet helemaal begrijpen,” omschrijft Bruls. „Ik neem het graag op voor de
kunsten, waar dat ‘niet helemaal begrijpen’ eveneens het doel is.”

De woning tijdens de verbouwing. Foto: Mathieu Bruls
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Natuurlijk, enige controle is prima. „Geef ‘starchitects’ de vrije hand en ze
vliegen vaak uit de bocht. Op het vulgaire af. Maar de welstandscommissie
bewaakt nu alleen de geijkte patronen, terwijl ik juist geloof in innovatie door
een paar ‘gekken,’ die de slaafse navolging durven te ontlopen.”
Lees ook: Maastrichtse stadssocioloog betuigt passie voor de stad in al zijn
vormen (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210513_93613636)
Het is meteen een bijna politiek statement. „We lijken steeds oppervlakkiger te
willen leven, als slaaf van de Amerikaanse consumptiemaatschappij. We spelen
de vrije mens, maar in onze afwijzing van het communisme vergeten we dat het
kapitalisme het op een na slechtste systeem is. Ons wordt geleerd dat het nooit
genoeg is, door keuzestress ontstaat veel onrust op straat.”

Mathieu Bruls. Foto: Johannes Timmermans

Een tikje bitter stelt Bruls dat ‘democratie is verworden tot inspraak van zo veel
mogelijk mensen’. „Terwijl de maatschappij echt niet zonder kennishiërarchie
kan. Via mijn beroep voel ik me ongewild vaak een therapeut. We leven in een
schizofrene wereld. We suggereren supertolerant en intelligent te zijn; maar
kom niet aan iemands vermeende privébelang. De nieuwe Omgevingswet gaat
dat enorm versterken. De omgeving krijgt meer invloed. Ik voorspel een dode,
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dat enorm versterken. De omgeving krijgt meer invloed. Ik voorspel een dode,
omdat de een de ander de kleur van diens dakkapel niet gunt.”
Waar leidt al dat gedoe in de Aylvalaan toe? „Ik nodig iedereen uit om over tien
jaar het verschil aan te geven tussen het glas en wat nu gebouwd wordt. Heel
knap als je dat kunt, want het plan is in de kern overeind gebleven. Een ingedut
seniorenbuurtje, krijgt meer pit. De woning zal het fantastisch doen in de straat,
omringd door zoveel pracht.”
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