INRICHTING RESEARCHGEBOUW
PRINSES MÁXIMA CENTRUM UTRECHT
Locatie
Utrecht Science Park

Opdrachtgever
Prinses Máxima Centrum

Doorlooptijd
januari 2016 – heden

Omvang project
Research gebouw 16.500m² bvo

Rol PM²
Eindverantwoordelijk projectmanager van
inrichting laboratorium en
gebruikersvertegenwoordiger research
afdeling

Programma
·
·
·
·

Kantoor,
Laboratorium,
Parkeren,
Overig,

4500m² bvo
4400m² bvo
4700m² bvo
2900m² bvo

Kenmerken
· Nieuwbouw
· Bouw was al in uitvoering toen PvE
laboratoriuminrichting opgesteld werd
· Intensieve afstemming met enerzijds
bouw en anderzijds eindgebruiker
· Bouw kende een strakke planning met
koninklijke opening PMC op 18 mei ‘18

In opdracht van het Prinses Máxima Centrum verzorgt PM²
bouwadviseurs het projectmanagement voor de volledige inrichting van
het researchgebouw op het Utrecht Science Park.
In het Prinses Máxima Centrum is alle hoog complexe zorg en research van
de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie ieder kind met kanker
genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg
en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Met
minder nadelige effecten op latere leeftijd.
PM² voerde een second-opinion op het PvE van de nieuwbouw en verzorgde
het projectmanagement van de volledige labinrichting in het researchgebouw.
PM² stelde een ruimteboek op, ontwierp met de gebruikers de inrichting van
de laboratoria, verzorgde de aanbesteding van het labmeubilair en alle
onderzoeksapparatuur. Daarbij stemde PM² veelvuldig met de bouwdirectie
voor de casco-nieuwbouw af en verzorgde de toets op de oplevering van de
laboratoria ten behoeve van de start van de labinrichting.
Na oplevering verzorgde PM² de verhuizing van de onderzoeksgroepen uit 7
locaties naar het nieuwe Prinses Máxima Centrum en begeleidde de
leveringen van alle nieuw te leveren apparatuur.
Vanaf 2020 verzorgt PM² het projectmanagement voor de
laboratoriuminrichting van de nog nieuw te realiseren 6e en 7e verdieping.
Ook hierbij borgt PM² continu dat zowel besluitvormers als eindgebruikers op
de hoogte zijn van de projectstatus.
Meer informatie: tom.wiardi@pm2.nu
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