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U woont in of in de buurt van Hogekwartier 

en al lange tijd is deze stadswijk aan het  

veranderen en ook in Schuilenburg gebeurt er 

veel. Er zijn woningen opgeknapt, er is 

gesloopt en  nieuwe woningen komen ervoor 

in de plaats. Graag houden we u via 

nieuwsbrieven op de hoogte van alle 

ontwikkelingen in dit gebied. 

Misschien dat  dat u deze nieuwsbrief voor 

het eerst ontvangt. Wij hebben het 

verspreidingsgebied onlangs vergroot.  

 

 

 

Coronavirus 

Het coronavirus is natuurlijk niemand 

ontgaan. Ook in onze regio’s zijn er 

besmettingen. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert 

maatregelen om de kans op besmetting met 

corona zo klein mogelijk te maken. Ook de 

Alliantie en gemeente  passen zich aan. Wij 

volgen daarbij de landelijke richtlijnen van 

het RIVM.  Al onze bouwpartners werken ook 

volgens de regels van het RIVM om 

verspreiding van het coronavirus zoveel 

mogelijk te voorkomen.  

Wij zeggen dan  ook tegen u: pas goed op 

uzelf en uw naasten! 

 

 

Belangrijk: afsluiting Operaweg  

 

Binnenkort starten de werkzaamheden aan de 

Operaweg. Zie het roze deel in het kaartje. 

Dit betekent dat de weg opnieuw wordt 

ingericht. Natuurlijk worden er op tijd voor- 

aankondigingsborden geplaatst met 

informatie over omleidingen en eventuele 

tijdelijke afsluitingen. De werkzaamheden 

duren ongeveer tot en met oktober 2020 na 

de zomer. U ondervindt hier helaas hinder 

van. Wij doen ons best de overlast zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

De Dirigent en Het Orkest (Veld 2) 

Van de huurappartementen hebben 25 

bewoners de sleutel ontvangen en zijn al druk 

aan het klussen. De eerste bewoner woont er 

zelfs al! En een deel van de parkeergarage is 

opgeleverd.   

 



 

Amerpoort heeft de sleutels gekregen van 

hun woningen. Zij gaan nu eerst klussen  

waarna de bewoners eind mei/juni de sleutels 

krijgen en gaan verhuizen. 

 

In de Dirigent begint de afbouw in de 

woningen al aardig op te schieten. Van 

Wijnen is gestart met het plaatsen van het 

sanitair en ook de Nutsleidingen in de 

meterkasten zijn aangebracht. 

In de algemene ruimtes heeft van Wijnen nog 

wel veel werk te doen maar daar zijn ze 

ondertussen ook al mee begonnen. 

 

Zoals jullie allemaal zien zijn de steigers al 

ver gezakt. Ondertussen zijn alle 20 

eengezinswoningen opgeleverd. Daar zijn de 

mensen al druk aan het klussen en verhuizen! 

 

Vragen 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van De Dirigent en Het Orkest 

kunt u terecht bij Van Wijnen vestiging 

Harderwijk, via: 

T : 0341-553644 

E : harderwijk@vanwijnen.nl  

Uw contactpersoon is Peter Hasselaar.  

 

Uiteraard werkt Van Wijnen volgens de regels 

van het kabinet, het RIVM, de GGD en het 

Protocol Samen veilig doorwerken van 

Bouwend Nederland. Op de website leest u 

hierover meer: 

www.vanwijnen.nl/actueel/van-wijnen-

maatregelen-coronavirus/. 

 

Wonen in Verdi – fase 1 

Timano en Verdi (Velden 3A en 3B) 

Het moment waar de huurders naar uit 

hebben gekeken: de oplevering! Inmiddels 

zijn de sleutels van de 30 appartementen en 

10 huurwoningen overhandigd aan de nieuwe 

bewoners. Zij kunnen aan de slag met het 

inrichten van hun nieuwe woning. Veel 

woonplezier toegewenst! 

 

Er wordt volop gebouwd aan de eerste fase 

van Wonen in Verdi. Het weer zat niet mee de 

afgelopen periode. Maar ondanks veel wind 

en regen zijn de casco’s van de 16 

koopwoningen klaar en zijn de kappen van de 

eerste rijwoningen geplaatst. Er wordt volop 

gemetseld en er is een begin gemaakt met de 

afbouw, zoals het plaatsen van de 

binnenwanden en het leidingwerk. De 

woningen beginnen echt vorm te krijgen.  

 

Vragen  

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van de velden 3A of 3B kunt u 

terecht bij Trebbe, via:   

T: 088 259 00 00   

E: info@trebbe.nl   

Contactpersoon is Jurg-Sander de Graaf 

 

Wonen in Forza! (Velden 4 en 7A) 

De velden 4 en 7A zijn omgedoopt tot 

“Wonen in Forza!”.  

In totaal worden 45 koopeengezinswoningen 

en 15 (kleine) koopappartementen gebouwd. 

De eengezinswoningen hebben een 

woonoppervlakte tussen grofweg 110 en 150 

m2 en gaan naar verwachting vanaf ca. € 

350.000,- kosten. De kleinere 

(starters)appartementen hebben een 

woonoppervlakte van circa 50 m2 en gaan 

naar verwachting maximaal ca. € 200.000,- 

von kosten. 

Deze velden zijn bouwrijp gemaakt en worden 

nu nog tijdelijk gebruikt als bouwterrein door 

Lithos, Trebbe en Koopmans. Naar 

verwachting starten Synchroon en Trebbe in 

de tweede helft van dit jaar met de verkoop 

van de eengezinswoningen en appartementen 

op veld 4. Aanmelden als belangstellende 



 

voor de woningen en de appartementen kan 

via www.woneninforza.nl. 

 

De Rondine en Cadenza (Veld 5) 

Cadenza 

De gevel van Cadenza is inmiddels helemaal 

zichtbaar. De laatste afbouw werkzaamheden 

binnen zijn in volle gang. We starten in april 

met de inrichting van het “openbaar” gebied. 

De prognose oplevering in juni a.s. Het 

verhuurproces is inmiddels gestart. Op de 

website van Cadenza www.hurenincadenza.nl 

kunt u alle informatie vinden.  

 
 

De Rondine  

Lithos is druk bezig met het aanbrengen van 

het gevelmetselwerk. Deze zit inmiddels op 

de 9e verdieping. De dakbedekking is 

aangebracht en de aluminium kozijnen zijn 

aangebracht t/m de 4e verdieping. De afbouw 

is gestart in de laagbouw.  

 

 

Vragen  

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van Cadenza en De Rondine 

kunt u terecht bij Lithos bouw & ontwikkeling, 

via:   

T: 033 453 59 59   

E: info@lithos.nl   

Uw contactpersoon is N. Veenman 

 

Castalia en Kalliope (Veld 6) 

Bij Kalliope (dit is het lage gebouw) is het 

betoncasco klaar, het dak waterdicht en is het 

metselwerk op de 7e verdieping. Jammer 

genoeg kun je het buitenmetselwerk niet zien 

omdat er groen-paarse steigerdoeken voor 

hangen. Binnen is de afbouw gestart en is er 

een modelwoning klaar. In Castalia (de hoge 

toren) is de 2e verdiepingsvloer van de tunnel 

gestort alle appartementen zijn onder optie.  

 

Vragen 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van Castalia en Kalliope 

kunt u terecht bij Koopmans, via: 

T :  053-4600600 

E :  info@koopmans.nl 

http://www.woneninforza.nl/


 

Uw contactpersoon is C. Engberink 

 

Heiwerkzaamheden Velden 7B en 8 

Vanaf 23 maart zijn de heiwerkzaamheden 

gestart voor de 42 nieuwbouwwoningen op de 

velden 7B en 8. Deze werkzaamheden duren 

ruim drie weken. Trebbe doet er alles aan om 

de overlast tijdens het bouwen te beperken, 

maar het heien geeft helaas wel 

geluidsoverlast en trillingen. 

Er is een hinderkalender gemaakt die op 

meerdere plekken op het bouwhek te 

bekijken. Onze werktijden zijn maandag t/m 

vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Vragen? 

Neemt u dan contact op met de 

omgevingsmanager Andre Nijmeijer 

an.nijmeijer@buroboot.nl of met de 

wijkvrienden Jurg-Sander de Graaf en Stefan 

Doornink, de uitvoerders. U kunt telefonisch 

contact met één van hen opnemen via het 

kantoor in Nieuwegein (088 259 00 00) of via 

mailadres info@trebbe.nl. 

 

De Symfonie (Veld 8)  

Aan de zuidzijde van de Hogeweg 

(Schuilenburg) zijn de casco’s van de 22 

huurappartementen en de 8 huurwoningen 

klaar. Het buitenmetselwerk van de woningen 

en appartementen is bijna klaar. De steigers 

zijn bijna allemaal weg en de afbouw is in 

volle gang.  

 

Wonen in Verdi – fase 2 en 3  

Alle 42 woningen van fase 2 en 3 zijn 

verkocht of onder optie. Ondertussen is 

Trebbe gestart met het grondwerk. Over 

ongeveer een week  beginnen ook de 

heiwerkzaamheden. De heipalen zijn relatief 

kort (maximaal 9 meter), maar we kunnen 

niet uitsluiten dat u hier toch geluidsoverlast 

van ondervindt. 

 

Vragen 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van de velden 7 en 8 kunt u 

terecht bij Trebbe, via:  

T: 088 259 00 00  

E: info@trebbe.nl  

Contactpersoon is Jurg-Sander de Graaf. 

 

In de Omgeving / Algemeen 

Deelmobiliteit in Hogekwartier   

Axxel deelmobiliteit is van start gegaan. Op 

11 februari hebben (toekomstige) bewoners, 

samen met de Alliantie, wethouders van de 

gemeente en Axxel de start gegeven voor 

Axxel in Hogekwartier. Het is nu mogelijk om 

u gratis aan te melden.  

Als u bent aangemeld als (toekomstig) 

bewoner van Hogekwartier dan kunt u via 

Axxel een auto op afroep bestellen. Dit kan 

een kleine auto zijn, maar ook een 

verhuisbusje als u bijvoorbeeld naar 

Hogekwartier verhuist. Wilt u meer weten? 

Kijk dan op de site van Axxel: www.axxel.nl 

 

Operaplein 

De laatste onderzoeken die nodig zijn, 

worden afgerond. Daarna wordt het 

ontwerpbestemmingsplan afgemaakt en 

gestuurd naar de vooroverlegpartners.  


