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WIERTZ

SERVICE CENTER VALT
OP MET ROBUUST PAND
VOORMALIG POLITIEBUREAU VAN KERKRADE
GEVANGEN IN EEN NIEUWE ARCHITECTUUR

In het straatbeeld van Kerkrade staat het voormalige politiebureau aan de Kloosterraderstraat
zeker zijn mannetje. Verwijzingen naar de Amsterdamse School met haar veelvuldige gevelornamentiek en gebruik van baksteen, liggen voor
de hand. Ook qua tijdgeest gaat de vergelijking
op. Het voormalige politiebureau is gebouwd in
de late jaren twintig van de vorige eeuw. De
laatste jaren raakte het gebouw echter steeds
meer in verval. Als uit de as herrezen gaat dit
markante bouwsel nu een nieuw leven tegemoet.
Na een grondige renovatie met nieuwbouw door
het Maastrichtse architectenbureau Bruls en Co
vormt het nieuwe service center van Wiertz Personeelsdiensten nu een fascinerend ensemble
dat verleden, heden en toekomst bindt. Kerkrade
is een nieuw monument rijker.
TEKST Ludo Diels
FOTOGRAFIE

Sergé Technau

Er zit veel gevoel in het nieuwe service center van
Wiertz Personeelsdiensten. Daarbij heeft men de
aangenaam brutale lef getoond om een architectonisch statement te maken. Uitzendorganisatie
Wiertz blaakt van vertrouwen in de toekomst en
wil deze toekomst ook vormgeven. Men blijft fysiek
dicht in de buurt van de plek waar de organisatie
twaalf en een half jaar geleden het levenslicht zag,
maar voegt er een krachtige dimensie aan toe. Het
nieuwe service center is de materialisatie van geloof
in vooruitgang zónder daarbij het verleden overboord
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te gooien. Het is ingetogen en robuust tegelijk,
wat ook en vooral te danken is aan Architectenbureau Bruls en Co, dat erin geslaagd is een
monument in bescheidenheid te realiseren. Bescheiden door de minimale ingrepen aan het
bestaande pand en monumentaal door de aangebouwde black box uit Cortenstaal, glas en
beton in de tuin.

Gedwongen om te kijken
Eenmaal binnen valt het oog meteen op de
rechts van de ingang gesitueerde wachtruimte.
De houten buffetten verlenen de ruimte een ambachtelijke sfeer. Vanuit deze wachtruimte met
strak modern meubilair wordt de bezoeker een
inkijk in de training- en conferentieruimte gegund. Op de gangen en in het trappenhuis is
een aanlokkelijk spel met kleuren gespeeld zonder dat dit overdreven veel aandacht opeist.
Op sommige plekken zijn blauwe toetsen aangebracht die ervoor zorgen dat je de wanden
blijft aftasten. De architect lijkt de beschouwer
op subtiele wijze tot kijken te dwingen en op
zoek te gaan naar de achterliggende logica
van de kleurstelling. Al kijkend gaat men op
zoek naar het volgende blauwe vlak.

Serene rust in
architectuur vertaald
De werkkamer van directeur Harm Wiertz roept
herinneringen op aan de serene rust die Dom
van der Laan zo treffend gevangen heeft in de
kloosterkerk van Mamelis. De betonnen stenen
verlenen de ruimte aangename geborgenheid,
terwijl de raampartijen toch ook zorgen voor
een transparante beleving van de ruimte. Opvallend zijn de magnifieke parketvloeren die
Bruls heeft ontworpen en in samenwerking met
de firma Bloemen Parket zijn aangelegd. Deze
imposante vloeren verschaffen het geheel de
sfeer van een basiliek.

Gevoel voor verhoudingen
Architectenbureau Bruls en Co staat bekend om
zowel zijn grootscheepse stedenbouwkundige
exercities, zoals de Woonboulevard en Autoboulevard van Heerlen, tot welhaast verfijnde
ingrepen bij inrichtingen zoals het Mediacafé
–studio Barend & Witteman in Amsterdam. Alles
vanuit de visie dat elke opdracht, ongeacht de
grootte, een goede structuur en detaillering dient
te hebben.
Ook in het geval van het nieuwe service center
van Wiertz is het vocabulaire van Bruls en Co
goed verstaanbaar in een vormentaal die appelleert aan een soort natuurlijk gevoel voor
verhoudingen. Geen architectonische ‘Spielerei’,
maar een eerlijke beleving van ruimte. De kwaliteit van de architectuur treedt juist naar voren

in de wijze waarop de architect zich bijna onzichtbaar heeft gemaakt. Het gebouw lijkt altijd
te hebben bestaan, zo natuurlijk voelt het aan.
Het interieur ademt zowel een gevoel van Cuypers’ monumentaliteit, zoals bijvoorbeeld in
diens Roermondse Teekenschool uit 1905. Tegelijkertijd is het toch ook eigentijds hip en klassiek modern. Een gebouw dat wars is van nietszeggende frivoliteit, maar de hand uitreikt naar
een hedendaags gevoelde behoefte aan beleving en ruimtelijkheid. Groots in karakter en sensitief in detaillering; kortom: een echte Bruls.
In het gebouw is sinds augustus het hoofdkantoor
gevestigd van de vijftien filialen tellende uitzendorganisatie. De officiële opening voor genodigden
vond plaats op donderdag 22 oktober. De openingshandeling is verricht door burgemeester Jos
Som van Kerkrade, architect Mathieu Bruls en oudpoliticus Hans Wiegel.
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