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INHOUD

Wie als reiziger Roermond betreedt via de Maasbrug, wordt ge-
trakteerd op een spectaculair panorama van de stad. Doordat de 
Maas eeuwenlang een natuurlijke barrière vormde voor de stad, 
is tot op heden op deze plek een groot contrast te ervaren tussen 
stad en land. Vanzelfsprekend is het hier getoonde stadssilhouet 
aan verandering onderhevig. Hoewel het St. Christoffelbeeld 
bovenop de kathedraal nog steeds een baken is voor reizigers, is 
er in het stadssilhouet concurrentie ontstaan door nieuwkomers. 
Zo heeft de kathedraal haar bevoorrechtte positie aan de entree 
van de stad af moeten staan aan de Natalinitoren (Natalini Ar-
chitetti/Abken Schrauwen Architecten, 2010). Hoewel over de 
kwaliteit van sommige van deze nieuwkomers gediscussieerd kan 

worden, staat in de schaduw van de Natalintoren een markant 
kantoorgebouw waar dit artikel een lans voor wil breken.. 

AAn de voet vAn de kAthedrAAl
Hoewel de huidige aanblik wellicht anders doet vermoeden, 
heeft Buitenop, het stadsdeel dat gelegen is aan de voorzijde 
van de kathedraal, een lange 

Een kameleon aan de Maas...
HET AUREOOLGEBOUW TE ROERMOND
Tekst & tekening: ir. Martijn Wilms. Foto`s interieur: arjen Schmitz/Bruls & Co; exterieur: Harry Segers

Actueel
Hoewel Roermond nog steeds het predicaat “booming” draagt, 
gaat de economische recessie ook aan deze stad niet voorbij. 
Zo wachten veel (deels) leegstaande kantoorgebouwen in de 
stad op een (her)bestemming. De geruchtmakende aankoop 
door de gemeente Roermond van het al twee jaar leegstaande 
kantoorgebouw op het Kazernevoorterrein (Dam & partners 
architecten, 2009), zorgt voor een verschuiving van de leegstand. 
Zo zal de Stadswinkel die momenteel in het stadhuis is gevestigd, 
verplaatst worden naar het Kazernevoorterrein. Omdat er geen 
commerciële partij is gevonden voor de ruimte die vrijkomt in 
het stadhuis, zal hierin de Sociale Dienst worden gehuisvest. 
Momenteel is de Sociale Dienst samen met het UWv gevestigd 
in het aureoolgebouw waar zij samen het Werkplein hebben 
ingericht. De verhuizing van de Sociale Dienst zal volgend jaar 
plaatsvinden. Het UWv –de instantie die onder meer de WW en 
ZW uitvoert zal waarschijnlijk in 2014 zijn vestiging in Roer-
mond sluiten. De werkzaamheden zullen dan geconcentreerd 
worden in venlo en Heerlen.  Het ‘groene’ deel van het pand komt 
dus volgend jaar al leeg te staan, het ‘bruine’ deel over twee jaar.

Zicht vanaf de Maasbrug (2011); met links de Natalinitoren, rechts het Aureoolgebouw en op de achtergrond de St. Christoffelkathedraal.
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geschiedenis. Op deze locatie be-
vond zich oorspronkelijk buiten de stadsmuren de Christof-
felberg; een natuurlijke verhoging waarop een vesting was 
gelegen. Deze vesting werd in 1388 ontmanteld, waarbij de 
natuurlijke verhoging werd afgegraven. Door de gedeeltelijke 
ligging aan de Roer en de Maas, ontwikkelden zich in de 19e 
eeuw op deze locatie industriële activiteiten. Zo werd hier een 
gasfabriek gebouwd met imposante gashouders. In de 20e 
eeuw verdween de gasfabriek en bleef het gebied grotendeels 
braak, waarbij het terrein in gebruik was als busremise. 

Het laatste decennium heeft Buitenop zich ontwikkeld tot kan-
toorlocatie. De leegte die de verdwenen gasfabriek op deze plek 
had achtergelaten, is inmiddels volledig ingevuld door diverse 
grootschalige kantoorpanden. De uitstekende bereikbaarheid, 
de nabijheid van het stadcentrum, de zichtbaarheid vanaf de 
Maasbrug, alsmede de gedeeltelijke ligging langs de Roer en 
de Maas hebben bijgedragen aan de aantrekkingskracht van 
deze locatie. Bij de monding van de Roer in de Maas wordt 
in 2000 het kantoorgebouw voor het Centrum van Werk en 
Inkomen opgeleverd. Het gebouw valt op door zijn bijzondere 
detaillering en deels groene gevel. Het ontwerp is afkomstig 
van het Maastrichtse architectenbureau Bruls & Co. Dit bureau 
is in Roermond ook verantwoordelijk voor de markante (en 
eveneens groene) villa aan de Rietveldstraat (1997); een sculp-
turale woning (uit één materiaal zoals een beeldhouwwerk) die 
zich volledig richt naar het uitzicht op de Hambeek. Wat beide 
projecten met elkaar bindt is niet alleen de gemeenschappelijke 
auteur, maar ook de sterk op de context gerichte architectuur.

oog voor detAil & omgeving 
Het aureoolgebouw is gesitueerd op een plek waar verschil-
lende landschappen samenkomen. gelegen aan de grens van 
de stad kijkt het gebouw uit over het platteland op de andere 
Maasoever. Hierbij ligt de locatie langs de Maasbrug, in de 
nabijheid van de kathedraal en het historische stadcentrum.
Op een haast kameleontische wijze reageert het aureool op 
de karakteristieken van de omgeving. gelegen rondom een 
centrale parkeergarage, bevinden zich twee kantoorvleugels 
die samen een L-vormig bouwmassa vormen. Hoewel de gevels 
aan de binnenzijde van het bouwblok uniform zijn uitgevoerd, 
zijn de twee buitengevels nadrukkelijk verschillend. Zo neemt 

Historische luchtfoto; met linksboven de gasfabriek met gashouders en rechtsboven de Sint Christoffelkathedraal. 

De twee kantoorvleugels van het Aureoolgebouw; met links de 
groene westvleugel en rechts de bakstenen zuidvleugel.
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de zuidvleugel de karakteristieken over van de historische 
binnenstad. Uitgevoerd in donkere baksteen met een dikke 
voeg, volgt deze kantoorvleugel de kromming van de weg. De 
diep in de gevel geplaatste verticale raamstroken tonen de 
dikte van de buitenwand, terwijl in het zonlicht een spel van 
schaduwvlakken ontstaat.
De westvleugel vormt met zijn eigentijdse uitstraling de tegen-
hanger van de zuidvleugel. Dit slanke, schijfvormige volume, 
is abstract en uiterst vlak gedetailleerd. Dit gedeelte van het 
gebouw lijkt in te spelen op de belevingswereld van de auto-

mobilist, die met hoge snelheid op de Maasbrug voorbijraast. 
pas bij een nadere beschouwing toont deze gevel wat meer 
detail, zoals de vastzetclips van de glazen schil die regelmatig 
over de gevel zijn verdeeld. De groene, semi-transparante huid, 
zorgt voor een spel van reflectie en doorzicht. afhankelijk 
van het tijdstip toont de westvleugel steeds een wisselend 
beeld. Overdag toont deze gevel een vertekend beeld van de 
omgeving. In de schemering worden de lampen van de auto`s 
op de Maasbrug gereflecteerd. Wanneer in de avonduren de 
lampen in het gebouw aan zijn, wordt de gevel van binnenuit 
verlicht waardoor er diepte ontstaat en de opbouw van de 
gevel zichtbaar wordt. 
Horizontale raamstroken bieden een blik over de Maas en 
het aangrenzende platteland. Doordat de zwarte raamko-
zijnen afgewisseld worden door de met groen glas beklede 
borstweringen, ontstaat er een grafisch spel van abstracte, 
horizontale vlakken. Het brutaal moderne contrast dat deze 
kantoorvleugel aangaat met de op de achtergrond gelegen 
kathedraal is op deze plek echter niet vreemd.  Een dergelijk 
contrast bestond op deze locatie al in de 19e eeuw, in de vorm 
van de hier gelegen “moderne” gasfabriek. De westvleugel van 
het aureoolgebouw  lijkt met zijn eigentijdse uitstraling deze 
verdwenen karakteristiek te herstellen, waarbij tegenpolen 
elkaar versterken. 
Op de buitenhoek van het gebouw, op de plek waar de Roer 
uitmondt in de Maas, bevindt zich de hoofdentree. Een fors 
overstek, die de massa van het gebouw “voelbaar” maakt, duidt 
samen met een royale trappenpartij de entree aan.  Het hoog-
teverschil tussen de openbare weg 

Het expressieve stalen plafond in de centrale hal (werkplein).

Massaopbouw van het Aureoolgebouw.

Een kameleon aan de Maas...

6 | RUIMTELIJK DECEMBER 2011

en het gebouw voorkomt  eventueel 
wateroverlast door de aangrenzende Maas. Hierbij bieden de 
tussenbordessen uitzicht over de Maas. Het ongeschuurde 
parket van de buitentrap loopt door in het interieur van de 
centrale hal. Deze hal wordt volledig gedomineerd door het 
expressieve stalen plafond, waarin lichtarmaturen en lucht-
behandeling zijn opgenomen.
De gebouwen van Bruls & Co onderscheiden zich door hun 
vocabulaire. Hierbij zijn de toegepaste materialen en beves-
tigingsmiddelen zoals bouten en schroeven veelal expressief 
aanwezig. Op deze wijze worden de toegepaste materialen 
en technieken ”voelbaar.” Daarnaast getuigt dit van een bijna 
ambachtelijk vakmanschap, waarbij veel tijd en liefde wordt 
gestopt in het smeden van bijzondere details. Deze aandacht 
stopt niet bij de buitenkant van het gebouw maar gaat verder 
in het interieur. Naast het expressieve stalen plafond, zijn de 
uit “sportnetten” bestaande  balustrades in het trappenhuis 
hiervan een voorbeeld. De liefde voor het detail wordt hierbij 
in het extreme doorgevoerd. Hierbij zijn zelf gebruiksvoor-
werpen, zoals het meubilair in de centrale hal, opgenomen 
in het ontwerp. 

SpeciFiek verSuS generiek
Kantoorgebouwen hebben veelal een niet-plaatsgebonden 
(generiek) karakter. Hoewel het aureoolgebouw enkele 
kenmerken deelt met het kantoorgebouw van Wiel arets op 
het Céramique-terrein te Maastricht (1995) (o.a. gemeen-
schappelijke ligging aan een Maasbrug, fors overstek boven 
de entree en twee verschillend uitgevoerde gevels), is het 
ontwerp van Bruls & Co duidelijk verankerd in zijn context. 
Wellicht dat de gemeenschappelijke kenmerken van het ge-

bouw terug te leiden zijn naar het feit dat de architect in het 
verleden werkzaam is geweest bij Wiel arets. 
Het is verleidelijk om de nabijgelegen kantoorgebouwen van 
Natalini architetti/abken Schrauwen architecten mee te ne-
men in deze beschouwing. Deze kantoorgebouwen bestaan 
uit een laagbouw en hoogbouw’ de zogenoemde Natalinito-
ren. Hoewel de lage kantoorvleugel de massa spiegelt van de 
Rattentoren, de laatst resterende toren van de Middeleeuwse 
stadomwalling, blijkt de Natalinitoren zelf nauwelijks relatie 
te zoeken met de omgeving. Ondanks dat de Natalinitoren met 
een hoogte van 61 meter ruim 19 meter lager is dan de toren 
van de kathedraal, ontstaat er door de vooruitgeschoven positie 
van de kantoortoren concurrentie in het stadsbeeld.  
De laag- en hoogbouw delen dezelfde gevelindeling, bestaande 
uit een rasterstructuur van metselwerk met natuurstenen blok-
ken op de knooppunten. Hierdoor worden beide gebouwen bij 
elkaar betrokken. Doordat deze gevelindeling door Natalini bij 
veel projecten wordt toegepast, draagt deze gevel bij aan een 
generieke uitstraling. Het gedetailleerde karakter blijft hierbij 
behouden aan de gevel, en wordt niet doorgezet in het interi-
eur. In tegenstelling tot het modieuze Neotraditionalisme van 
Natalini, getuigt het aureoolgebouw van een bijna ambachtelijk 
vakmanschap dat de potentie heeft om de tand des tijds te 
doorstaan. Zo gaat deze architectuur niet mee met de waan van 
de dag. Daarnaast heeft deze architectuur een robuust karakter, 
met een sterke focus op detaillering en materiaalgebruik. Het 
feit dat het aureool na meer dan tien jaar nauwelijks verouderd 
is vormt hiervan het bewijs. als tweede monumentenstad in 
Limburg, is Roermond hiermee een stukje hoogwaardige 
architectuur, en wellicht een toekomstig monument, rijker.
Nu enkel nog een nieuwe bestemming vinden.

Het trappenhuis met “sportnetten” als balustrades.Speciaal voor het gebouw ontworpen meubilair in de centrale hal 
(werkplein).
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