
Heggerank 57
5432 CE Cuijk

T 0485 31 83 34
TPM@honbee.com
www.honbee.com

Hagelkruisstraat 6
5835 BD Beugen
T 0485 36 96 96
F 0485 36 96 00

info@janssenbeugen.nl
www.janssenbeugen.nl
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T  0485 32 44 91
info@btbtitselaar.nl
www.btbtitselaar.nl
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www.hkmrealisatie.nl
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6831 GV Arnhem
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F 0485 80 07 10

info@megensbv.nl
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TRATAD, “wij regelen het voor u”

Eind 2007 werd TPM, TRATAD Project Management in Cuijk, door 
het bestuur van SGS gevraagd om hen te adviseren bij het maken 
van strategische keuzes en de daarbij behorende procesvoortgang-
en m.b.t. de huisvesting van VMBO bovenbouw in het voormalige 
klooster aan de Kloosterstraat te Stevensbeek. Dit heeft ertoe geleid 
dat in de zomer van 2008 gekozen is voor een traject waarbij het 
klooster gesloopt zou worden en de kapel als beeldbepalend ele-
ment geïntegreerd zou worden binnen de nieuwbouw. Als geman-
dateerd opdrachtgever en directievoerder heeft TPM extern de 
benodigde partijen geselecteerd en gecontracteerd en intern het 
proces begeleid om te komen tot een afgewogen ontwerp. Dit 
geheel is zowel intern als extern vooral op basis van teamgeest aan-
gestuurd, waarbij elk teamlid zijn of haar toegevoegde waarde kon 
inbrengen om het gewenste integrale optimale resultaat te berei-
ken. Dit vergt een multidisciplinaire benadering. De uitvoering is 
gestart voor het zomerreces 2009 en opgeleverd voor de zomerva-
kantie 2010. De leerlingen en het schoolteam hebben met ingang 
van schooljaar 2010-2011 intrek genomen in hun nieuwe school.
TPM kijkt met de overige bouwteamleden terug op een geslaagd 
traject, dat is afgesloten conform resultaatverwachting, planning en 
binnen het beschikbare budget. Het was een inspirerende uitdaging 
om binnen het aangedragen concept en de gestelde randvoorwaar-
den het project te kunnen realiseren. 
TPM wenst Metameer veel arbeidsvreugde en leerplezier toe in 
deze prachtige nieuwe huisvesting in Stevensbeek en dankt het 
team voor haar inbreng gedurende het proces.

TPM beschikt over integrale expertise en heeft in de afgelopen 10 
jaar ruime ervaring opgedaan bij de realisatie van o.a. scholen, 
vanaf initiatieffase tot en met de nazorgfase.
TRATAD, “ wij regelen het voor u”

ir. Rob Honings

Gebr. Janssen bv, alle disciplines op en onder één dak

Hoogwaardige kwaliteit, een brede dienstverlening, uitstekende 
service, veiligheid voor iedereen. Dat zijn de uitgangspunten waar 
het bij Gebr. Janssen om draait. Gebr. Janssen weet uiteenlopende 
disciplines aan elkaar te koppelen. Een sterk operationeel bedrijf is 
het resultaat. 

Met de ingebruikname van de nieuwe VMBO-school van Scholen-
gemeenschap Stevensbeek mag Gebr. Janssen met gepaste trots 
een intensieve samenwerking rondom dit bouwproject afsluiten. 
In opdracht van Scholengemeenschap Stevensbeek en gemeente 
Sint Anthonis en onder leiding van de bouwdirectie, de heer R. 
Honings van TRATAD Project Management, is er een prachtig eind-
resultaat neergezet. Het bijzondere aan dit project is dat alle disci-
plines die wij beheersen in het gebouw terugkomen: riolering, zink-
werk, sanitair, beveiliging, pannenwerk, gebouwbeheersysteem 
en ambachtelijk restauratiewerk. Nadrukkelijk komt het duurzame 
karakter van de school naar voren in de warmte-koude-
opslaginstallatie voor de verwarming en koeling, in de diverse ven-
tilatiesystemen met warmteterugwinning, in de zonnecollectoren 
voor warmwateropwekking en in de groendaken. 
In een bouwtijd van minder dan één jaar is het werk, samen met de 
aannemer, geklaard. Ook dat mag bijzonder genoemd worden. Met 
goed opgeleide en continu bijgeschoolde vakmensen, diverse kwa-
liteitssystemen en professionele middelen gingen wij deze uitda-
ging graag aan. 
Dat is wat wij noemen: 'bouwen met toegevoegde waarde'!

Robert  v.d. Heuvel

AGS Architekten & Planners Arnhem,
Een meerwaarde voor de gebruikers en de omgeving

met daarnaast kantoren in Heerlen en Amsterdam, is de architect 
van de nieuwbouw, inclusief het interieur. Onze opdrachten zijn qua 
aard zeer divers, waarbij stedenbouw, architectuur en interieur 
onze werkgebieden zijn. Schoolgebouwen, kantoren, woningbouw, 
stadhuizen en winkelcentra zijn veel projecten die in geheel Neder-
land worden gerealiseerd.

De kapel van het oorspronkelijke klooster diende als een te behou-
den restant van het voormalige kloostercomplex, een ereplaats te 
krijgen  binnen het nieuwe schoolgebouw. Samen met de aula 
vormt de kapel het kloppend hart van het complex. 

Het licht boven de aula creëert, in combinatie met de lichtkappen 
rondom de kapel en de sheddaken boven de hoge techniekruimten, 
een rijke sfeer van licht in het gehele gebouw. Voor de leerlingen zal 
het gebouw daardoor niet alledaags zijn en de uitdaging is dan ook 
volop aanwezig om zich persoonlijk te ontwikkelen in een kleinscha-
lige omgeving. 
Gebouw en het omliggend terrein vormen naar ons oordeel een 
harmonisch geheel die de omgeving verrijkt en Stevensbeek een nu 
weer vitale kapel aanbiedt in een nieuwe gedaante.
Terugkijkend op het proces hebben wij ervaren, dat de gerealiseer-
de kwaliteit van het gebouw het resultaat is van intensief teamwerk, 
waaraan elke partij een meer dan gemiddelde bijdrage heeft gele-
verd.

P. Zandbergen, architect avb-bna 

Megens BV, een totaaloplosser

Megens BV is van origine een elektrotechnisch installatiebureau 
met een uitstekende reputatie. In dertig jaar tijd is dit bedrijf uit 
Milsbeek (Noord-Limburg) meegegroeid met de ontwikkelingen in 
het vakgebied die steeds omvangrijker werden. Inmiddels heeft 
het product van Megens BV een allesomvattende naam gekregen: 
Maximaal comfort. Dat wordt graag in partnerschap bewerkstel-
ligd met duurzaamheid, vertrouwen en goede afspraken als 
belangrijkste uitgangspunten.

Relatie met het project
Megens BV is verantwoordelijk voor het aanleggen en inbedrijfstel-
len van de complete elektrotechnische installatie, het domotica 
systeem (EIB), de brandmeldinstallatie, de cctv installatie, de nood-
verlichting, de complete inbraakinstallatie, de bliksembeveiliging, 
de omroepinstallatie, de telecommunicatie installatie, het data- en 
WiFi netwerk.

Toegevoegde waarde van Megens BV voor het project
De eindgebruiker heeft nu de beschikking over hoogwaardige 
installaties voor alle disciplines die door Megens BV zijn aangelegd.

Terugkijkend op het project
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd project. Doordat men 
de komende jaren beroep zal doen op onze service en onderhoud 
blijven wij verbonden met de opdrachtgever. Je maakt het met 
Megens!

Tom Wienhoven

HKM Realisatie bv, de combinatie van vakmanschap

HKM Realisatie bv, de bouwkundig aannemer van de nieuwbouw 
VMBO te Stevensbeek, is een specialist op het gebied van scholen-
bouw.  Met een betrokken team van medewerkers heeft HKM Rea-
lisatie bv de afgelopen decennia vele gebouwen voor het onderwijs 
gerealiseerd. Van kinderopvang tot basisschool, van brede school 
tot scholen voor het voortgezet- en hoger onderwijs, compleet met 
leslokalen, praktijkruimtes, aula's, sportfaciliteiten en manage-
ment- en bestuursruimtes. Naast de nieuwbouw, verbouw of reno-
vatie van het onderwijsgebouw zorgt HKM Realisatie ook voor het 
opstellen en de uitvoering van een meerjarenonderhoudsplanning 
voor het gebouw. 

De kracht van HKM Realisatie is de combinatie van vakmanschap, 
betrokkenheid, daadkracht en een hecht team van kundige en ple-
zierige medewerkers. Deze kracht speelt bij zowel de advisering als 
de uitvoering van onze bouwwerkzaamheden een bepalende rol. 
Hoogwaardige gebouwen, tijdig opgeleverd en tevreden gebrui-
kers zijn hiervan het resultaat. 
Wij geloven in goede resultaten door samenwerking met onze klan-
ten en met onze leveranciers en onderaannemers. Deze samen-
werking is gebaseerd op respect, vertrouwen en waardering voor 
de andere partij. “Samen Bouwen”

HKM Realisatie wenst alle gebruikers van VMBO te Stevensbeek 
veel plezier en inspiratie met de nieuwe huisvesting.

Frits Roelsema

Afgestemd op onze wensen

Wat moet het vroeger simpel geweest zijn om een schoolgebouw te 
ontwerpen en te bouwen. Vierkante lokalen, wat dienstruimten, 
gangen, een aula, een sportzaal en dat was het wel zo'n beetje, geen 
gedoe met Europese aanbestedingen en allerlei andere juridische 
belemmeringen en valkuilen. In deze tijd ligt dat wel wat anders. Om 
te beginnen moet het gebouw passen bij de visie die de school heeft 
op het onderwijs, op de wijze waarop lesgegeven en geleerd wordt. 
Dit vereist een nauwkeurige en voortdurende afstemming tussen de 
gebruikers, de architect en de bouwers. Daarbij is op de achtergrond 
een zeer hoog kennisniveau nodig omtrent regelgeving en procedu-
res. Op het moment dat je als school de kans krijgt een nieuw 
gebouw te realiseren, stap je een onbekende wereld binnen, de 
wereld van de bouw die je voornamelijk uit de pers kent met zijn 
overschrijdingen, vertragingen, processen en malversaties. Met de 
realisatie van ons project kunnen wij aan dat beeld een andere 
ervaring toevoegen.
Onder leiding van Rob Honings als projectmanager zijn AGS 
architekten, HKM bouw, Megens Electro en Janssen installatietech-
niek erin geslaagd een prachtig schoolgebouw neer te zetten in een 
zeer krappe tijd waarin ook nog een faillissement en een strenge 
winter een belangrijke rol hebben gespeeld. Het gebouw is 
architectonisch een hoogstandje door de wijze waarop de oude 
kapel is geïntegreerd, het is duurzaam en hoogwaardig van  
kwaliteit door de gebruikte materialen en technieken, het is volledig 
afgestemd op onze wensen als gebruikers en het is gerealiseerd 
binnen het budget dat daarvoor beschikbaar was.
Wij zijn de bouwers en de gemeente Sint Anthonis dankbaar, het is 
nu aan ons om in dit gebouw het onderwijs van deze tijd voor onze 
leerlingen vorm te geven.

Herman Vullings,
Voorzitter centrale directie

BTB Titselaar, uitgebreide dienstverlening
op bouwkundig gebied

Bouwtechnisch Bureau BTB Titselaar uit Oeffelt biedt een uitgebrei-
de dienstverlening op bouwkundig gebied. U kunt bij ons bureau 
terecht voor bouwbegeleiding/bouwtoezicht, bouwkundig bestek, 
opleveringskeuring en bouwkundig advies. 
Tijdens de sloop van het voormalig klooster en de bouw van de nieu-
we VMBO-school in Stevensbeek heeft Geraar Titselaar namens 
BTB Titselaar de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Als toezichthou-
der/bouwbegeleider was hij het aanspreekpunt voor de uitvoeren-
de partijen en de projectmanager. BTB Titselaar was verantwoorde-
lijk voor de controle op de uitvoering van het werk in relatie tot de 
contractueel vastgelegde afspraken. Het was een mooie uitdaging 
om samen met de bouwteamleden een nieuwe school te bouwen 
waar de “bouwers van de toekomst” kunnen werken aan hun eigen 
ontwikkeling.
BTB Titselaar is blij deel te hebben mogen uitmaken van het bouw-
team. Vaak werd er een beroep gedaan op ieders creativiteit en 
flexibiliteit om de geplande opleveringsdatum te halen. Inmiddels 
kunnen we met tevredenheid terugkijken op een goede samenwer-
king tussen alle partijen en trots zijn op het behaalde resultaat. 

Wij feliciteren de schoolleiding, leerlingen en overige gebruikers 
van de Metameer van harte met hun prachtige nieuwe schoolge-
bouw en wensen hen in de toekomst veel succes.

Geraar Titselaar
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