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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 

Bouwer Van Wijnen heeft alle damwanden 

eruit getrokken en start met het plaatsen van 

de betonwanden op de eerste verdieping. Ook 

starten zij met het storten van de vloeren van 

de tweede verdieping. We gaan dus nu echt 

de hoogte in. 

 

Parkeren 

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 

Door de brand in de sporthal worden de 

sanering en sloop van de sporthal op een 

andere manier uitgevoerd. De start van de 

sloop van de ruwbouw van de sporthal begint 

al binnen enkele weken. Om dit op een veilige 

manier te doen, moet de parkeerplaats van 

de Leonorehof bijna helemaal afgesloten 

worden. Om de bewoners toch hun auto te 

laten parkeren maken we tijdelijke 

parkeerplaatsen voor hen. Alle aanwonenden 

informeren we hierover via een aparte brief.  

 

Sloop van de Hoven 

De Fideliohof, Florestanhof en Leonorehof zijn 

inmiddels gesloopt. Het materiaal is 

gesorteerd en wordt binnen enkele weken 

afgevoerd. 

 

Bouwrijp maken Veld 8 

Archeologisch onderzoek heeft al 

plaatsgevonden en half juni start de bouwer 

met het bouwrijp maken van Veld 8. Dan 

wordt o.a. riolering aangelegd. 

 

Bouwrijp maken, Hogekwartier Noord De 

Velden 3 t/m 5 (Liendertzijde) 

 

Het bouwrijp maken van de Velden 3 t/m 5 is 

bijna helemaal afgerond. Het opschonen en 

grondwerk is uitgevoerd. De riolen zijn 

aangelegd en de wadi’s aan de noordzijde 

worden op dit moment gegraven. We 

verwachten dat rondom de bouwvakantie de 

kabels en leidingen voor de NUTS-

voorzieningen worden aangebracht. 

 

 

 

De Rondine/Cadenza (Veld 5) 

Bouwer Lithos is volop aan het werk bij De 

Rondine aan het Valleikanaal en er is steeds 

meer te zien. De contouren van de 

parkeerkelder zijn ontgraven. De 

schroefpalen zijn aangebracht waarop straks 

de funderingsbalken gemaakt worden en de 
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vloer van de parkeerkelder erop gemaakt kan 

worden. 

 

Dankzij een extra ontsluiting naar de 

Hogeweg hoeft niet veel bouwverkeer met 

groot materieel de wijk door. De aan- en 

afvoer van het materiaal verloopt 

voornamelijk via deze ontsluiting. Op de 

bouwplaats is steeds meer actie te zien. 

Grote kranen, vrachtwagens en veel mensen 

die aan het werk zijn. Voorlopig nog op 

kelderniveau maar hard op weg om langzaam 

boven de grond zichtbaar te worden! 

 

Ook de bouw van de huurwoningen Cadenza 

is in volle gang en er staat al een grote kraan 

op de bouwlocatie. Voor dit project kunnen 

belangstellenden zich inschrijven voor de 

nieuwsbrief 

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

precies wanneer de verhuur start. 

 
 
 

Veld 6 - Castalia 

Op woensdagavond 6 juni vond de 

inloopavond voor de direct omwonenden 

plaats om de eerste beelden van Veld 6 te 

delen.  

Veld 6 ligt aan het Valleikanaal en komt op de 

plek van sporthal Schuilenburg. De plannen 

bestaan uit 2 torens, iets lager dan de 

gebouwen aan de overkant van de Hogeweg.  

Castalia (de hoogste toren direct aan de 

Hogeweg), is bestemd voor 99 

koopappartementen en is 20 verdiepingen 

hoog. De lagere toren bestaat uit een plint 

van 4 lagen met daarboven op een 

terugliggende toren van 6 lagen, grenst aan 

het park en aan het Arabellapad en is 

bestemd voor 64 sociale huurwoningen.  

 

Er is extra aandacht besteed aan behoud van 

het groene karakter van de plek en privacy 

zowel voor de toekomstige bewoners als voor 

omwonenden. Zo is het hele plan zoveel als 

mogelijk naar de Hogeweg verschoven om 

het parkje zo breed mogelijk te houden en de 

bestaande monumentale bomen te behouden. 

De balkons en de woonkamers van de nieuwe 

appartementen kijken uit over het 

Valleikanaal of over het Arabella pad. De in- 

en uitrit van de parkeergarage ligt aan de 

Hogeweg. En de hoger gelegen verdiepingen 

krijgen beschutte, inpandige balkons. 

 

Ook de aannemer, Koopmans Bouw uit 

Enschede, was aanwezig om toelichting te 

geven over de nieuwe, tijdelijke in- en uitrit 



 

voor bouwverkeer aan de Hogeweg. De 

verwachting is dat we komende winter gaan 

starten met de bouw. 

 

Na de zomervakantie organiseren we een 

inloopavond voor alle geïnteresseerden.   

 

 

 

 

 

 

 

 


