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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 

Alle appartementen van De Dirigent zijn 

verkocht. Van Wijnen start begin mei met het 

leggen van de eerste verdiepingsvloeren en 

eind mei met de tweede verdiepingsvloeren. 

Ook worden in mei de damwanden eruit 

getrokken. 

 

 

 

Parkeren 

Graag willen we de omwonenden vragen om 

niet voor de bouw- toegangshekken te 

parkeren (Fideoliostraat toegangshek). Dit 

voorkomt dat bouwplaatsmedewerkers niet 

meer op de bouwlocatie kunnen komen. 

 

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. 

 

Parkeren Leonorehof/bij de sporthal 

De parkeerplaats bij de Leonorehof is vanaf 

de eerste week mei helemaal afgesloten om 

de flat en de sporthal te kunnen slopen. Voor 

de bewoners aan het Arabellapad wordt een 

tijdelijke voorziening geregeld. Na de sloop 

van de flat en de sporthal vinden de 

bouwrijpwerkzaamheden plaats op het 

terrein. 

 

Sloop van de Hoven 

De sloop van de Hoven is helemaal afgerond 

(behalve de flat aan de Leonorehof) en het 

puin is inmiddels afgevoerd. Aansluitend vindt 

archeologisch onderzoek plaats en wordt 

gestart met de bouwrijpwerkzaamheden.  

 

Ariaweg/werkzaamheden openbaar 

gebied door de gemeente Amersfoort 

De asfaltering van de Ariaweg is vanaf 13 

april helemaal klaar en wat is het mooi 

geworden. Ook de plantenbakken zijn al 

beplant.  
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Bouwrijp maken, Hogekwartier Noord De 

Velden 3 t/m 5 (Liendertzijde) 

De bouwrijpwerkzaamheden van veld 3 tot en 

met 5 worden in mei afgerond. 

 

 

 

De Rondine 

In Hogekwartier, langs het Valleikanaal, is 

gestart met de bouw van De Rondine: 70 

koopappartementen op een parkeerkelder die 

gedeeld wordt met 114 huurappartementen in 

de vrije sector. De koopappartementen van 

de Rondine zijn bijna allemaal verkocht.  

 

De huurappartementen zijn verkocht aan een 

belegger die het gebouw Cadenza heeft 

genoemd.  

Cadenza omvat 114 huurappartementen in de 

vrije sector. Voor meer informatie, bekijk je 

de website die in de loop van de tijd zal 

worden uitgebreid: www.hurenincadenza.nl. 

 

 

Beide complexen worden gelijktijdig 

gebouwd. Omdat er gebouwd wordt in een 

bewoonde omgeving, is besloten niet met 

heipalen te werken maar met schroefpalen. 

Schroefpalen worden door middel van een 

soort grote schroef tot diepte erin gedraaid 

waardoor er nauwelijks geluid en trillingen 

ontstaan. 

We vertrouwen erop dat er dan ook zo min 

mogelijk geluidsoverlast ontstaat. 

 

Amerena is geopend! 

Amerena heeft een prachtig 

openingsweekend achter de rug. In het 

weekend van 20 april  bezochten ruim 5.000 

mensen het sportcomplex en waren er tal van 

leuke activiteiten voor iedereen. In de 

gezellige horeca kon iedereen terecht voor 

een hapje en drankje. Tot ziens in Amerena! 
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Graffiti workshop groot succes 

Op 22 april, hebben vele enthousiaste kids 

samen met de graffitikunstenaars van 

Straatkapers prachtige kunstwerken gemaakt 

in het Hogekwartier. Een kleurexplosie, 

vloeiende lijnen, tekst, beeld; alles mocht in 

deze graffiti workshop! En het resultaat mag 

er zijn!! De panelen en de muren van sporthal 

Schuilenburg zijn omgetoverd tot prachtige 

kunstwerken!  

 

 

 

Deze workshop is een van de acties die de 

Alliantie, vaak samen met haar partners, 

organiseert, om de samenhang in de wijk te 

bevorderen en begrip te tonen voor de 

overlast die de omwonenden ervaren van de 

bouwwerkzaamheden. 

 


