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U woont in of in de buurt van Hogekwartier 

en al enige tijd is deze stadswijk aan het 

veranderen en ook in Schuilenburg gebeurt er 

veel. Er zijn woningen opgeknapt, er wordt 

gesloopt en er worden nieuwe woningen 

gebouwd. Graag houden we u via 

nieuwsbrieven op de hoogte van alle 

ontwikkelingen in dit gebied. 

 

 

 

Voortgang De Dirigent en Het Orkest 

(Veld 2) 

De eerste steigers zijn gedemonteerd bij de 

zorgappartementen van Amerpoort. Het dak 

is waterdicht en aansluitend worden de 

aluminium kozijnen en beglazing geplaatst en 

is binnen de afbouw gestart. 

 

Bij de 40 huurappartementen stort van 

Wijnen eind januari de dakvloer en bij de 

appartementen van De Dirigent wordt eind 

januari de 7e verdieping gestort. 

Van de eengezinswoningen zijn de eerste 

verdiepingsvloeren gestort en volgen in 

januari de  tweede verdiepingsvloeren. 

 

 

 

Kerstvakantie 

Van Wijnen heeft kerstvakantie in week 52 en 

week 1 (24 december t/m 4 januari).  

 

Vragen 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van De Dirigent en Het Orkest 

kunt u terecht bij aannemer Van Wijnen 

Harderwijk, via: 

T : 0341-553644 

E : harderwijk@vanwijnen.nl  

Uw contactpersoon is Peter Hasselaar. 

 

Middenvelden (Veld 3a en 3b) 

Inmiddels is de bouwplaats ingericht en is 

Trebbe gestart met de grondwerkzaamheden 

voor de eerste 26 woningen op de velden 3A 

en 3B. Er is afgesproken dat het bouwverkeer 

via de Hogeweg het bouwterrein op en af 

gaat. Hiervoor zijn twee extra in- en uitritten 

aangelegd. Dit zorgt voor een goede en 

veilige doorstroom en afwikkeling van het 

bouwverkeer. Vanaf week 50 starten de 

heiwerkzaamheden. Omwonenden 

ondervinden hier geluidsoverlast en lichte 
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trillingen van. De duur van het heiwerk is 

circa twee weken. Na de kerstvakantie gaan 

de werkzaamheden aan de fundering van 

deze woningen verder.   

 

Trebbe-tribune en hinderkalender 

De bouw van dichtbij zien? In de maand 

januari wordt een Trebbe-tribune geplaatst. 

Trebbe nodigt u van harte uit om op hun 

tribune plaats te nemen. Vanaf hier heeft u 

uitzicht over onze bouwplaats. De tribune 

bevindt zich aan de kant van de 

Zwaluwenstraat, dichtbij de uitvoerdersunit. 

De tribune is open op werkdagen van 7.30 

uur tot 16.00 uur. Hier kunt u ook de 

hinderkalender bekijken. We geven daarin 

aan wanneer u overlast kunt verwachten en 

in welke mate.  

 

Kerstvakantie 

Trebbe heeft kerstvakantie in week 52 en 

week 1 (24 december t/m 4 januari).  

 

Contact 

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  

Uw contactpersoon is Dirk de Bruijn. 

 

De afbeelding hieronder geeft een algemene 

impressie van de toekomstige woningen.  

 

De verhuur van de 26 sociale huur 

eengezinswoningen start in januari via de site 

van Woningnet. 

  

Bent u geïnteresseerd in een koopwoning op 

deze locatie, meld u zich dan aan als 

geïnteresseerde via www.woneninverdi.nl. U 

wordt dan op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen. De verkoop start naar 

verwachting in februari 2019. 

  

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van de Middenvelden kunt u 

terecht bij Trebbe, via: 

T: 088 259 00 00 

E: info@trebbe.nl 

Uw contactpersoon is Dirk de Bruijn. 

 

De Rondine en Cadenza (Veld 5) 

Op de bouwplaats van Cadenza en De 

Rondine begint het eerste complex (Cadenza) 

zichtbaar te worden. Iedere dag wordt er een 

deel van de wanden gestort. Dit gebeurt door 

middel van zogenaamde tunnelbekisting: er 

worden bekistingen geplaatst die van binnen 

net zo breed zijn als dat de wanden moeten 

worden. In die bekisting wordt dan beton 

gestort. ’s nachts wordt dit verwarmd om het 

beton uit te laten harden. De volgende dag 

wordt de bekisting weggehaald en op de 

volgende plek gezet waar het hele proces zich 

herhaalt. De metselaar start met het 

metselen van de gevels als er een verdieping 



 

klaar is en werkt zo achter de opbouw van de 

wanden aan. Dat doet Lithos tot vrijdag 21 

december a.s. 

Van maandag 24 december tot en met vrijdag 

5 januari a.s. is er nauwelijks activiteit op de 

bouwplaats. 

Er wordt kerst en oud-/ en nieuw gevierd. 

Vanaf 7 januari a.s. start iedereen dan weer. 

 

 

Voor Cadenza kunnen belangstellenden zich 

inschrijven voor de nieuwsbrief 

(https://www.hurenincadenza.nl/). Zo weet u 

precies wanneer de verhuur start. 

 

Veld 6, 7 en 8 (achter de Dirigent en Het 

Orkest) 

Op 27 november is de verkoop gestart van 

Veld 6, woontoren Castalia. Een groot aantal 

mensen heeft de verkoopdocumentatie 

opgehaald en inmiddels is de inschrijftermijn 

verstreken en worden de woningen 

toegewezen.  

 

Woontoren Castalia ligt prachtig aan het 

Valleikanaal, waardoor je, vooral op de hoger 

gelegen woonlagen, prachtig uitkijkt over de 

binnenstad of richting het buitengebied. Er 

zijn op de 10e tot en met 19e verdieping 44 

twee- en driekamerappartementen van ca. 50 

tot 112 m2 te koop en op de begane grond 

tot en met de 9e verdieping komen 57 

vrijesector huurappartementen.  

 

Er zijn nog koopappartementen beschikbaar. 

Meer informatie, woningplattegronden en 

verkoopprijzen vind je op 

www.wonenincastalia.nl. Je kunt je bij 

WoonVast Makelaars aanmelden als 

kandidaat.  

In het eerste kwartaal van 2019 wordt 

gestart met de bouwwerkzaamheden. Ook 

hier is afgesproken dat het bouwverkeer via 

de Hogeweg het bouwterrein op en af gaat.  

Hiervoor zijn twee extra in- en uitritten 

aangelegd. Dit zorgt voor een goede en 

veilige doorstroom en afwikkeling van het 

bouwverkeer. 

 

Voor wat betreft de sociale huurwoningen van 

Kalliope kunnen we melden dat de bouw 

hiervan start in april 2019. De verwachte 

bouwtijd is ongeveer twee jaar. Ongeveer een 

half jaar voor de oplevering adverteren we 

met deze woningen op woningnet.nl.  

 

In de Omgeving / Algemeen 

Resterend groen Amerena 

Het planten van het resterende groen rond 

Amerena zou in week 45 plaatsvinden. In 

verband met de weersomstandigheden is dit 

verplaatst naar de week van 10 december. 

http://www.wonenincastalia.nl/


 

Dan wordt ook de grote boom (plataan) op 

het plein geplant.  

Beplanting op de buurtas 

In het midden van de buurtas staan grote 

betonnen plantenbakken. In deze bakken 

worden zogenaamde drachtplanten geplaatst. 

Een drachtplant is een plant die in de vorm 

van nectar en pollen voedsel levert aan 

insecten zoals bijen, hommels en vlinders. 

Vooral bijen, maar ook hommels verzamelen 

pollen van de drachtplant om te voeren aan 

hun larven.  

 

Herontwikkeling Operaplein 

Na de drukbezochte inloopavond heeft de 

Alliantie en de gemeente de eerste 

bijeenkomst gehad met de meedenkgroep. 

Deze bijeenkomst heeft nuttige informatie 

opgeleverd waar de architect mee aan de slag 

gaat. In het eerste kwartaal van 2019 komen 

we weer bij elkaar om de volgende stap te 

zetten. Over de uitkomst van deze sessie 

berichten we u in deze nieuwsbrief.  

 

Nieuwe verlichting 

Er is nieuwe energiezuinige LED-verlichting 

aangebracht op de noordelijke 

buurtas/zwembad. 

 

 

 

 

 

 

Fijne feestdagen! 

Iedereen die bij Hogekwartier betrokken is 

wenst u fijne feestdagen en een gezond en 

liefdevol 2019! 
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