
Op 01 januari 1981 werd Architectenbureau Wehrung officieel 
opgericht door architect John Wehrung met ondersteuning van 
zijn vrouw Mimi. Het kantoor is dan gehuisvest in de prachtige 
vakwerkboerderij in het dorp Groot-Genhout in het zuiden van 
Limburg. Hier wordt vanaf de start gewerkt aan grote en 
complexe opdrachten, bestaande uit scholen, sport- en recreatie-
centra tot en met gemeentehuizen. Helaas was John na vele 
successensuccessen plots genoodzaakt om zijn architectenbureau in 2004 
over te dragen aan één van zijn beste medewerkers van 
het eerste uur, Peter Hardij. Het inmiddels landelijk bekende 
Wehrung Architecten verhuist naar de Elsstraat in Beek waar vol 
overgave gewerkt wordt aan prachtige sport-, zwem-, en 
zorgcomplexen.zorgcomplexen. In deze sector zijn de afgelopen 35 jaar meer 
dan 100 projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw als renovatie 
en transformatie.

ZoZo werd in 2013 het nieuwe multifunctioneel zwemcomplex met 
buitenbaden in Gouda en het innovatieve zwembad “de Krommerijn” 
te Utrecht opgeleverd. Ook de nieuwbouw voor het duurzaam 
zwembad “de Fluit” in Leidschendam staat op naam van Wehrung 
Architecten en is recentelijk geopend. Andere adviseurs 
en/ofen/of architecten maken ook graag gebruik van onze expertise, 
waarbij er in combinatieverband wordt samengewerkt. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de combinatie met MoederscheimMoonen 
Architects uit Rotterdam, waarmee recentelijk een tender is 
gewonnen voor het totaalmanagement van een nieuw zwem- en 
sportcomplex in Capelle aan de IJssel. Ook in de zorgsector is 
Wehrung de laatste jaren erg actief, met name bij de realisatie 
vanvan gezondheidscentra/huisartsenpraktijken, apotheken, dieren-
artsenpraktijken en wijkcentra t.b.v. maatschappelijke zorg. 

Al een ruime tijd is er achter de schermen hard gewerkt om 
Wehrung Architecten en studioPAS samen te voegen. De twee 
bureaus hebben officieel per 1 juli 2016 de handen in elkaar 
geslagen om met hun diversiteit aan expertise het beste van 
twee werelden te kunnen aanbieden. In de nabije toekomst zal 
deze samensmelting verder vorm krijgen, waar wij u graag 
overover blijven informeren. Natuurlijk streven wij de kwaliteit 
en degelijkheid na die u van ons gewend bent. 
Wilt u alle ontwikkelingen op de voet blijven volgen? 
Houd dan onze vernieuwde website www.wehrung.nl of 
www.studiopas.nl in de gaten of volg ons op sociale media.

StudioPAS is een jong en dynamisch bureau dat zich vanaf het 
begin niet specifiek richt op puur het leveren van 
architectonisch gerelateerde diensten, maar als een studio die 
gebruikt wordt om diverse kennis en expertise uit andere 
vakgebieden samen te bundelen, om zo oplossingen aan te kunnen 
dragen die verder reiken dan alleen het architectonisch 
vraagstuk.vraagstuk. Op deze manier werken zij aan een vitale en sociale 
omgeving. Oprichter Jerome Paumen is al 15 jaar lang gelieerd 
aan de bouw en met zijn studio heeft hij in korte tijd een breed 
scala aan projecten kunnen opbouwen die grotendeels bestaan uit 
herbestemmings- en transformatieopgaven. Ook in de parti-
culiere markt is studioPAS actief, waar renovatie afgewisseld 
wordt met nieuwbouw. 

ZoZo heeft studioPAS vorig jaar de Rijks-monumentale Sint Huber-
tuskerk in Beek gedeeltelijk herbestemd tot museum en wordt 
momenteel het voormalige gemeenschapshuis in Neerbeek getrans-
formeerd tot een multifunctionele accommodatie (MFA). Middels 
hun nauwe samenwerking met PHBouwadviseurs, een bureau met een 
meer dan dertig jarige ervaring op het gebied van bouwkosten, 
hebben zij, met aanvulling van een exploitatieoverzicht, 
inzichtelijk kunnen maken dat het o.a. rendabel is om een voor-
malige basisschool in Ridderkerk en een leegstaande kerk in 
Sittard te transformeren tot een MFA. Ook is studioPAS actief 
in het aandragen van innovatieve en duurzame oplossingen binnen 
de particuliere woningbouw. Zo worden er twee energie neutrale 
schuurwoningen gerealiseerd en staat in Brazilië onze eerste 
woning vervaardigd uit puur klei, stro en hergebruikte spoor
bielzen.



1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

Multifunctioneel zwemcomplex 
Gouda

Behoud cultureel erfgoed 
 Kloostersteeg Beek

Instructieaccommodatie
Sanderbout Sittard

Renovatie met herinrichting 
   Beatrixlaan Geleen

 
Nieuwbouw vrijstaand woonhuis 

Sint Geertruid

Nieuwbouw brandweerkazerne 
Leek

Renovatie en verduurzaming Renovatie en verduurzaming 
appartementen Susteren

Nieuwbouw brede school 
met MFA Gronsveld

Ecologische COB-housing 
  Nova Friburgo Brazilië

 Nieuwbouw duurzaam zwembad  Nieuwbouw duurzaam zwembad 
Leidschendam

Herstructurering wijk 
  Sanderbout Sittard

Renovatie en upgrading 
  zwembad Schiermonnikoog

Gedeeltelijke herbestemming 
   St. Hubertuskerk Genhout

Nieuwbouw 68 appartementen
en 12 woningen Ede

Herbestemming Gemmakerk
tot MFA Sittard

Nieuwbouw MFA 
Park ter Waerden Landgraaf

Renovatie hotel-restaurant Renovatie hotel-restaurant 
Kasteel Doenrade

Ontwikkeling energie neutrale 
Ecobarn Beek

Inzending zwem- en sport 
complex Capelle aan de IJssel

Uitbreiding Eyewitness 
oorlogsmuseum Beekoorlogsmuseum Beek

Nieuwbouw modernistische 
villa Amstenrade

 
Nieuwbouw gezondheidscentrum 

Horst

Inzending prijsvraag zwembad
 Etten-Leur Etten-Leur

Realisatie duurzame 
schuurwoning Klein-Genhout
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