
IKC Dassenburcht "in bedrijf" 
genomen.  

 
TPM11004/RH170830: Na meer dan 10 jaar voorbereiding 
en minder dan een jaar bouwtijd zijn maandag 28 augustus 
2017 de deuren opengegaan voor de meer dan 300 
kinderen met hun schoolteam en begeleiders.  

Een lang voorbereidingstraject inclusief procedure Raad van State als gevolg van een noodzakelijke 
bestemmingsplanwijziging (met zienswijze en bezwaren) middels een door de bouwdirectie 
strategisch gekozen coördinatieregeling traject. 

IKC Dassenburcht in Padbroek Cuijk, een modern en fris gebouw, multifunctioneel ontworpen en 
voorzien van een optimale bouwkundige- en technische inrichting. Functioneel, sober, doelmatig en 
efficiënt, maar boven alles gebruikersvriendelijk, voor schoolteam en leerling en duurzaam in het 
kader van MVO. 

Het IKC is voorzien van vele bouwtechnische snufjes, van een sedumdak, drievoudig-glas, prima 
akoestiek, onderhoudsvriendelijke materialen, schuivende screens, DIB (diepte infiltratie bron),  
WADI, daglichtregeling, WKO installatie, koeling en verwarming, CO2 regeling, KNX-domotica, 
toegangscontrole, multi functionele ruimtes etc. 

Een modern en efficiënt uitgevoerd IKC met gymzaal+ (afm. 15x25x7m), kinderdagverblijf, 12 lokalen, 
leerpleinen, practicum : totale stichtingskosten 4,5 miljoen (2.850 m2) 

Voor een informatief bezoek ter plaatse neem gerust contact met mij op (www.honbee.com). 

Het IKC is een samenwerkingsverband tussen de Zevensprong/OPTIMUS, Harlekijn/INVITARE (beiden 
primair onderwijs in Cuijk) en Spring Kinderopvang (Boxmeer). 

Met gezamenlijke inspanning heeft onderstaand team gezorgd voor de realisatie van dit geslaagde 
project. Wij zijn trots op het eindresultaat. 
Architect: 
Arch.: FRENCKEN|SCHOLL uit Maastricht, project architect Carina Thiele/ Huub Frencken 
Uitvoerende contractors: 
B:  van der Horst aannemers, Mill 
WT:  Gebr. Janssen BV, Beugen  
ET:   Megens Elektrotechniek, Milsbeek 
Bouwdirectie: 
Dir.: TPM TRATAD Project Management, Cuijk 
 
TPM TRATAD Project Management (onderdeel van Honbee bv Cuijk), voerde, als gemandateerd 
opdrachtgever (bouwheerschap), de bouwdirectie en het projectmanagement uit van dit project en 
stond aan de wieg van de ontwikkeling van dit IKC. 
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Honbee/TRATAD “wij regelen het voor u” 
Waterkering 12 
5432 KE CUIJK 
Rob Honings 
Mob.: 06-53161223 
e.: info@honbee.com 
w: www.honbee.com 
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