
 

 

  
Aanstralen Gouvernement 
Taak: Projectmanagement ontwerp, aanbesteding en uitvoering 
Opdrachtomschrijving: Aanstraling van het Gouvernement op subtiele maar flexibele wijze. 
Vereiste: Zo energiezuinig mogelijk. Vanuit welstand werd geëist dat er geen enkele bekabeling buiten op het gebouw aangebracht mocht worden. 
Uitvoeringsperiode van ontwerp tot oplevering: 2010-2011 
Bijzonderheden: Middels 640 diverse armaturen het Gouvernement vanuit diverse hoeken (binnen en buiten) verlicht. 
Tijdens voorbereiding het reeds goedgekeurde energieverbruik nog met 50% extra weten terug te dringen door gebruik juiste armaturen. 
 
 

   
Renovatie voormalig laboratorium en garage 
Taak: Projectmanagement ontwerp, aanbesteding en uitvoering 
Omvang: ± 1600 m² 
Opdrachtomschrijving: Het voormalige eigen laboratorium dat in 2007 naar de HS Zuyd is verhuisd stond sinds die tijd leeg. De begane grond deed dienst als garage voor de dienstauto’s van het Gouvernement, maar 
sinds de leasecontracten zijn de activiteiten ook in die ruimte behoorlijk teruggelopen. Om het gebouw weer een functie te geven is besloten om het te renoveren. Vereiste was dat het flexibel in gebruik was, de externe 
vergaderlocaties zouden afnemen, het gebouw na verbouwing klaar is voor het toepassen van Het Nieuwe Werken. 
Vereiste: minimaal 40 flexplekken, 40 vergaderplekken, evenementenruimte voor min 100 personen, 4 projectteamruimtes en verschillende lounge/koffiehoeken voor informeel overleg. 
Uitvoeringsperiode van ontwerp tot oplevering: 2009 - 2011 
Bijzonderheden: Gebouw is 24 uur per dag 7 dagen in de week te gebruiken door medewerkers van de Provincie Limburg. 
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Renovatie Restaurant 
Taak: Projectmanagement ontwerp, aanbesteding en uitvoering 
Omvang: ± 1000 m² 
Opdrachtomschrijving: Renoveren van het volledig gedateerde restaurant en scheiding in de nieuwe situatie van voorbereidingskeuken en uitgifte. Daarnaast diende het nieuwe restaurant in het kader van Het Nieuwe 
Werken dusdanig ingericht te worden dat het buiten de lunchtijden gebruikt kan worden als werkplek. Kleine overleggen vinden nu in deze ruimte plaats ipv in de standaard vergaderkamers. Met behulp van openbaar WIFI 
is internet voor iedereen beschikbaar. Openings- en gebruikstijden zijn nu van 8.00 tot 17.00 uur. 
Vereiste: Het nieuwe restaurant diende meer te zijn dan alleen maar een lunchruimte. Het diende een nieuwe werk- en overlegplek te worden waar men de gehele dag terecht kan. 
Uitvoeringsperiode van ontwerp tot oplevering: mei 2010-december 2010 
Bijzonderheden: Compleet project gerealiseerd in een periode van 7 maanden waar normaal minimaal 18 maanden voor gepland dient te zijn. Geen concessies gedaan aan kwaliteit. 
 
 

 
Renovatie garage ter verkrijging gebruikersvergunning 
Taak: Projectmanagement ontwerp, aanbesteding en uitvoering 
Omvang:  ± 8000 m²  
Opdrachtomschrijving: Renoveren van de parkeergarage van het Gouvernement ter verkrijging van gebruikersvergunning. 
Vereiste: Garage diende na renovatie geheel te voldoen aan alle wettelijke regels en eisen op gebied van vluchtwegen en brandmeldinstallatie. Tevens diende de garage een esthetische opknapbeurt te krijgen. 
Uitvoeringsperiode van ontwerp tot oplevering: 2009-2010 
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Links op foto is voor renovatie rechts is na renovatie.      Foto: Tim Schmitz 
 
Renovatie gevels 
Taak: Projectmanagement voorbereiding, aanbesteding en uitvoering 
Omvang:  ± 30.000 m² gevels 
Opdrachtomschrijving: Renoveren alle gevels van gehele Gouvernement. Alle daken ontdaan van mos, reparatie leien, aanbrengen bliksemafleiding gehele gebouw, reinigen gevels, reparatie voegwerk, impregneren 
gevels, kozijnen voorzien van folielaag waardoor oorspronkelijke kleur weer hersteld wordt, aanbrengen valbeveiliging op alle daken, vernieuwen alle dakgoten, vernieuwen alle natuurstenen trappen rondom gebouw. 
Vereiste: Gezien architectonische waarde van het gebouw diende de esthetica bewaakt te worden. 
Uitvoeringsperiode van voorbereiding tot oplevering: 2009-2011 
Bijzonderheden: Door 2 zeer strenge winters met veel vorst en sneeuw is de gemaakte planning met 4 maanden overschreden. 
 


