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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. 

 

 

 

De Dirigent en Het Orkest (Veld 2) 

Van Wijnen stort de komende periode voor de 

Dirigent de negende verdiepingsvloer en zij 

gaan verder met het betoncasco. Bij de 

zorgappartementen en de huurapparte-

menten is de afbouw in volle gang. Daarnaast 

zijn hier de steigers aan het zakken, worden 

de kozijnen geplaatst en komen ook de 

hekwerken op de balkons. Zo krijgt u ook een 

veel beter beeld hoe het gebouw eruit komt 

te zien. Voor de 20 grondgebonden woningen 

zijn de dakvloeren gestort, gaan de daken 

dicht en is de metselaar volop aan de gang. 

 

 

 

Vragen 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van De Dirigent en Het Orkest 

kunt u terecht bij aannemer Van Wijnen 

vestiging Harderwijk, via: 

T : 0341-553644 

E : harderwijk@vanwijnen.nl  

Uw contactpersoon is Peter Hasselaar. 

 

Feestelijke start bouw  

Donderdag 21 maart 2019 gaven wethouder 

Menno Tigelaar (gemeente Amersfoort), 

directeur Joan van der Burgt (de Alliantie 

regio Amersfoort), directeur Antje de Groot-

Schuttert (Trebbe) en adjunct-directeur Roel 

Wijlens (TBI-onderneming Koopmans 

Bouwgroep) samen het feestelijke startsein 

voor een voorspoedige bouw van ruim 200 

nieuwe woningen in Hogekwartier: Castalia, 

Kalliope, Timano, de  Symfonie en Verdi. 

mailto:harderwijk@vanwijnen.nl


 

 

 

Timano en Verdi (Velden 3A en 3B) 

Inmiddels zijn alle casco’s van de eerste vier 

blokken gereed. Dit gaat om blok 4, 5, 9 en 

10 van Timano (de velden 3A en 3B). De 

blokken zijn in het kaartje aangegeven.  

Alle blokken bestaan uit een variatie van 

woningen met een kap en woningen met een 

plat dak. Vanaf eind maart worden de eerste 

dakpannen gelegd en de platte daken 

voorzien van dakbedekking. Inmiddels zijn we 

ook gestart met de afbouw.  

 

In april starten we met de bouw van 30 

appartementen en 10 eengezinswoningen aan 

de kant van de Hogeweg. Het gaat om blok 1, 

2, 3, 7 en 8. Na de grondwerkzaamheden 

wordt rond half april gestart met de 

heiwerkzaamheden. De exacte planning 

hiervan volgt nog. Het heiwerk wordt voor 

alle appartementen en woningen uitgevoerd 

waarbij we beginnen bij blok 1 en verder 

gaan richting blok 8. Uiteraard informeren we 

u hier nog over. 

 

Wegafsluiting Steenuil 

In overleg met de gemeente Amersfoort en 

de Alliantie is besloten – in verband met de 

veiligheid - om de doorgang van De Steenuil 

richting de Hogeweg af te sluiten. Zie het 

kaartje. Dit betekent dat u vanaf 22 maart 

niet meer vanaf De Steenuil de Hogeweg op 

kunt en andersom. Op deze plek rijdt het 

bouwverkeer het bouwterrein op en af. Door 

de weg af te sluiten, voorkomen we dat het 

verkeer van omwonenden zich kruist met het 

bouwverkeer. De parkeerplekken aan De 

Steenuil blijven wel bereikbaar.  

 

Wonen in Verdi 

Op woensdag 20 maart vond de start verkoop 

plaats voor de eerste 16 woningen. Alle 

informatie over deze woningen is digitaal 

beschikbaar op de website 



 

www.woneninverdi.nl. De inschrijving 

verloopt volledig digitaal. Inschrijven kan tot 

maandag 8 april 23:59 uur.  

 

Vragen 

Voor vragen over de bouw of meldingen over 

de bouwplaats van de velden 3A of 3B kun je 

terecht bij Trebbe, via:  

T: 088 259 00 00  

E: info@trebbe.nl  

Contactpersoon is Dirk de Bruijn. 

 

De Rondine en Cadenza (Veld 5) 

Lithos bouw & ontwikkeling is bij Cadenza op 

de zevende bouwlaag aangekomen. De 

metselaar komt er een aantal bouwlagen later 

achteraan. De installateur brengt alle 

leidingwerk in de schachten van het gebouw 

aan. Ook de binnenwanden worden nu in de 

onderste bouwlagen geplaatst. Balkons en 

gevelkozijnen worden aangebracht maar zijn 

voor u minder zichtbaar: dat speelt zich 

grotendeels achter het blauw-witte doek af. 

Naarmate het gebouw hoger wordt ziet u 

steeds meer van dit doek om de steiger 

verschijnen. Een van de functies van dit doek 

is het tegengaan van wegwaaien van 

bouwmateriaal. Met de wind van de afgelopen 

periode is dit heel nuttig! 

Op de website van Cadenza staat meer 

informatie over de woningen zelf. U leest 

bijvoorbeeld over het afwerkingsniveau van 

de woningen en de inrichting van de keuken 

met alle inbouwapparatuur. 

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 Castalia 

(appartementen Veld 6) 

Vorige week zijn de eerste koopcontracten 

getekend van de appartementen in Castalia. 

Voor de komende tijd staan er nog flink wat 

tekenafspraken ingepland. Wij feliciteren 

iedereen van harte met deze mooie aankoop! 

 

Er zijn nog koopappartementen beschikbaar 

in Castalia. Meer informatie, 

woningplattegronden en verkoopprijzen vind 

je op www.wonenincastalia.nl. Of neem 

contact op met Woonvast Makelaars: 033-

4221010. 

 

In de Omgeving / Algemeen 

Deelmobiliteit 

De wijk van de toekomst vraagt om mobiliteit 

van de toekomst. Ben jij bewoner van 

Hogekwartier, dan is het straks mogelijk om 

gebruik te maken van een nieuwe vorm van 

mobiliteit. Door middel van een mobiliteitspas 

en app kun je straks namelijk gebruik maken 

van vele vormen van vervoer. Afhankelijk van 

je bestemming, het weer, tijdstip van reizen, 

budget of gewoon waar je zin in hebt, kies je 

de mobiliteitsvorm die op dat moment het 

best past. Optimale flexibiliteit dus, want jij 

bepaalt!   
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Een auto delen met medebewoners  

Je woont samen in de wijk, dus dan is ook 

samen een auto delen een logische stap. Dat 

is dus ook mogelijk. In je nieuwe wijk staat 

straks namelijk een elektrische deelauto voor 

je klaar. De auto is gemakkelijk te reserveren 

via een app, voor onderhoud en schoonmaak 

wordt gezorgd. Reserveer je 24 uur van 

tevoren? Dan wordt beschikbaarheid 

gegarandeerd.    

De komende maanden wordt het 

mobiliteitsaanbod vormgegeven. Hierover kan 

je als (toekomstige) bewoner van 

Hogekwartier meedenken. Laat je wensen en 

ideeën horen via 

www.mobiliteitinhogekwartier.nl. Zo sluit de 

nieuwe mobiliteit straks op een goede manier 

aan bij de wens van de bewoners. 

http://www.mobiliteitinhogekwartier.nl/

