
Nieuwsbrief 8 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken we samen met u vooruit naar de werkzaamheden, stellen wij onze 
nieuwe uitvoerder aan u voor en hebben wij weer een veiligheidsflits.

Afgelopen periode
In het Pastorielaantje hebben wij de betonvloer 
aangebracht en is het definitieve nutstracé 
aangesloten. In de Leeuwerikstraat zijn alle 
betonpalen aangebracht en is de boorstelling 
opgehaald. Over een paar weken ziet u hem terug 
op de Reigerstraat. In de Meerkoetstraat zijn de 
huisaansluitingen van het water, gas en elektra 
vervangen. 

Afbeelding 1 - Het Pastorielaantje is weer aangevuld

Afbeelding 3 - Het beton van de vloer wordt gestort in de 
Leeuwerikstraat

Komende periode
In de komende twee weken worden in de 
Leeuwerikstraat de laatste delen van de betonvloer 
gestort en vullen we de gehele Leeuwerikstraat 
aan met zand. Daarna brengen wij hier tijdelijke 
verharding aan. Zodra de verharding erin ligt, 
starten wij in de Reigerstraat met het boren van 
de palen. Door nieuwe inzichten gaan wij deze 
palen vanaf maaiveld in de weg boren, waardoor 
we niet eerst de weg gaan afgraven.

Komende week worden de laatste werkzaamheden 
aan het riool verricht in het Pastorielaantje. Over 
twee weken worden de stenen geleverd en 
kunnen wij de bestrating aanbrengen. Daarna is 
voor u het eerste stukje van het eindresultaat van 
de reconstructie zichtbaar. 

Afbeelding 2 - In de Meerkoetstraat zijn de huisaansluitingen 
vervangen



Veiligheidsflits

Ziet u ’s avonds vandalisme of een vreemde 
situatie gebeuren? Meld het dan bij ons! In het 
weekend en avonduren kan dit via 
06 24 86 81 30 

Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden van 
Bunnik Groep, dan kunt u deze stellen aan onze 
gebiedsmanager Alexandra Braas. Dit kan via 06-
38106938 of via dekanis@bunnikgroep.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de 
werkzaamheden? Download dan de gratis 
omgevingsapp ‘Reconstructie De Kanis’ uit de 
Appstore of Playstore.
Wij streven naar papierloze communicatie. 
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal? 
Geef uw e-mailadres dan op via dekanis@
bunnikgroep.nl

Volgende nieuwsbrief: mei 2019

Het team van Bunnik Groep
In ons team in de uitvoering hebben een paar 
wisselingen plaatsgevonden. Sinds een paar 
weken hebben wij namelijk een nieuwe uitvoerder 
op het project. Dit is Rens Vosmeer. Rens komt 
uit Dordrecht en heeft ruim 10 jaar ervaring in 
de infrasector. Jeroen en Ard die eerst samen 
de uitvoering aanstuurden blijven bij het project 
betrokken, maar nemen een andere rol in. 

Afbeelding 5 - Rens Vosmeer; onze nieuwe uitvoerder op het project

Waar ben jij verantwoordelijk voor tijdens dit 
project?
Voor het reilen en zeilen op de bouwplaats. Dit 
houdt in dat ik de jongens buiten aanstuur en zorg 
voor dat de werkzaamheden uitgevoerd worden 
binnen de planning en het gestelde budget.

Wat vind jij tijdens dit project belangrijk?
Veiligheid tijdens het project vind ik het 
belangrijkste, zodat iedereen weer gezond en 
wel thuiskomt. Niet alleen voor de werknemers 
van Bunnik Groep maar ook voor de bewoners. 
Daarom controleer ik dagelijks of iedereen veilig 
naar zijn woning kan lopen.  

Wat zijn jouw hobby’s? 
Reizen, motorrijden, Amerikaanse auto’s (er aan 
klussen en in rijden) en BBQ-en.

Waar mogen we je voor wakker maken? 
Argentijnse steak! En natuurlijk huisgemaakte 
appeltaart ;) 

Afbeelding 4 - De laatste rioleringswerkzaamheden in het 
Pastorielaantje

Afbeelding 6 - Een deel van de betonvloer wordt gestort in de 
Leeuwerikstraat


