
Nieuwsbrief 18 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de werkzaamheden van afgelopen periode, lichten wij de 
werkzaamheden voor de komende periode toe en hebben wij weer een nieuwe veiligheidsflits 
voor u.

Afgelopen periode
De afgelopen periode hebben we in de 
Roerdompstraat hard gewerkt. Ter hoogte van 
Roerdompstraat nr. 17 t/m 23 is het straatwerk al 
klaar. In de Meerkoetstraat en de Roerdompstraat 
is de lage betonvloer gereed. In de Pastoor 
Schuurmanstraat zijn in het werkvak alle palen 
geboord. 

Afbeelding 1 - Het straatwerk in de Roerdompstraat.

Veiligheidsflits
Wij zien nog vaak dat er auto’s worden 
geparkeerd buiten de parkeervakken, met 
name op de grijze loopsuggestiestrook. In het 
Pastorielaantje is dit bijvoorbeeld het geval. 
Hierdoor is er weinig ruimte voor voetgangers 
en fietsers. Daarom aan u het verzoek om de 
grijze loopsuggestiestroken open te laten. 
Wilt u uw auto in de parkeervakken zetten of 
op de tijdelijke parkeerterreinen? 

Komende periode
Sinds deze week zijn we gestart met het straatwerk 
in de Gruttostraat. Hier werken we in de komende 
weken aan verder. Deze week starten wij ook met 
ontgraven van het cunet voor de hoge betonvloer 
in de Roerdompstraat en Meerkoetstraat. 
Eind volgende week wordt het beton in beide 
werkvakken gestort. Daarna starten we in de 
Pastoor Schuurmanstraat met het ontgraven voor 
de lage betonvloer. 

Van Vulpen is klaar met de nutsvoorzieningen in 
de Gruttostraat en Kievitstraat. Ter hoogte van 

Roerdompstraat nr. 18 halen ze nog eenmaal 
de bestrating open voor het aanleggen van een 
elektrakabel. Vanaf 18 augustus begint Van 
Vulpen aan de Mijzijde in fase 2b. Dit werkvak 
loopt vanaf de kruising Pastoor Schuurmanstraat 
tot en met de kerk. Tijdens werkzaamheden blijft 
De Kanisburg open voor gebruik. 

Afbeelding 2 - Het storten van de lage betonvloer 



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.

Onduidelijkheid 
perceelsgrenzen
Het is u vast niet ontgaan dat er afgelopen tijd 
onduidelijkheid was over de perceelsgrenzen in de 
Reigerstraat. In dit kader leggen wij u hier meer over 
uit.
 

Wat is de situatie?
De ontwerptekeningen van De Kanis zijn gebaseerd 
op de kadastergegevens van de gemeente Woerden. 
Deze gegevens krijgt gemeente Woerden jaarlijks 
aangeleverd door het Kadaster. Bunnik Groep 
heeft de werkzaamheden uitgevoerd volgens de 
aangeleverde tekeningen. De perceelgrenzen blijken 
na uitvoering van de werkzaamheden af te wijken 
van de gebruikersgrenzen die de bewoners in de 
Reigerstraat gewend waren. Het is helaas niet te 
herleiden hoe deze situatie is ontstaan.
 
Het Kadaster
Daarom heeft de gemeente Woerden het Kadaster 
gevraagd de percelen opnieuw in te meten. De 
perceelsgrenzen die het Kadaster vervolgens 
buiten heeft uitgezet en heeft vastgesteld, zijn nu 
leidend. Uit deze meting bleek dat de definitief 
vastgestelde perceelsgrenzen afwijken van zowel de 
gebruikersgrenzen die de bewoners gewend waren, 
als de digitale kadastergegevens op basis waarvan 
het ontwerp voor de reconstructie gemaakt is.
 

Wist je dat?
Het woord cunet is afkomstig van het Franse 
woord cunette dat “uitgegraven sleuf” 
betekent. Dit woord vindt zijn oorsprong 
weer in het Italiaanse cunetta: een afgeleide 
van  het woord lacunetta of lacuna dat 
gaping of onderbreking betekent - denk 
aan ons woord lacune. In de bouw wordt de 
term cunet specifiek gebruikt wanneer het 
gaat om uitgraven van een gat om bekisting 
te plaatsen voor het storten van beton.

Om deze situatie in het vervolg te voorkomen 
hebben wij de perceelsgrenzen per woning in het 
ontwerp vergeleken met de gebruikersgrenzen. 
Wanneer er een wezenlijk verschil is tussen deze 
twee lijnen laten wij het Kadaster langskomen 
om de definitieve perceelsgrenzen vast te stellen. 

Oproep bewoners Reigerstraat
In de brief van 23 juni geeft 
gemeente Woerden bij u aan 
dat u met hen in gesprek kan 
gaan over de uitslag van het Kadasteronderzoek. 
U kunt dit gesprek tot 30 september aanvragen. 

Afbeelding 3 - De kolken in de Gruttostraat worden geplaatst.

Afbeelding 4 - In de Roerdompstraat wordt het hoge cunet gegraven 

Veiligheidsflits
Op het gronddepot zien we af en toe kinderen 
spelen op de hopen zand en grond. Ook rennen 
spelende kinderen soms onverwachts de weg 
op langs de maisvelden. Wilt u als ouder erop 
letten dat uw kind niet in het depot speelt en 
goed oplet bij het spelen in de maisvelden? Dit 
voorkomt gevaarlijke situaties. 


