
Nieuwsbrief 17 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief geven wij u weer een update over de stand van zaken van het project 
Reconstructie De Kanis. Wij gaan in deze brief uitgebreider in op onze planning, zodat u wordt 
bijgepraat over de voortgang van de werkzaamheden.

Fase 1: Pastorielaantje, Leeuwerikstraat, 
Reigerstraat noord (nr. 1 t/m 14)

In het Pastorielaantje en grotendeels in de 
Leeuwerikstraat zijn de werkzaamheden al een 
tijdje gereed. In de Reigerstraat noord (nr. 1 t/m 14) 
zijn deze week de laatste betonnen stelconplaten 
verwijderd, zodat de herstelwerkzaamheden aan het 
riool plaats kunnen vinden. Zodra het riool hersteld 
is, wordt de bestrating aangebracht. Ook wordt dan 
het laatste deel van de Leeuwerikstraat bestraat. De 
bestratingswerkzaamheden duren nog circa 4 weken.

Dam Reigerstraat wordt verwijderd.
Nadat  de bestratingswerkzaamheden in de Reigerstraat 
klaar zijn, verwijderen wij de dam richting het tijdelijke 
parkeerterrein. Eind augustus starten wij met het 
verwijderen van het tijdelijk parkeerterrein.

Fase 2: Mijzijde

De Mijzijde hebben wij opgedeeld in twee fasen. 
Fase 2A loopt vanaf de kerk tot en met de kruising 
Pastoor Schuurmanstraat. Fase 2B loopt vanaf de 
kruising Pastoor Schuurmanstraat tot en met kruising 
Meerkoetstraat.

In fase 2B van de Mijzijde worden vanaf volgende 
week de definitieve kabels en leidingen gelegd. Daarna 
worden de huisaansluitingen (gas, water en stroom)  
overgezet op de kabels en leidingen. In de uiteindelijke 
situatie wordt de Mijzijde van asfalt voorzien. Dit doen 
wij tegelijk met fase 2A van de Mijzijde. 

De werkzaamheden in fase 2A op de Mijzijde starten 
naar verwachting in het najaar van 2020. 



Fase 4A: Reigerstraat zuid (nr. 16 t/m 
nr. 36) en Gruttostraat 

In de Reigerstraat zuid is het straatwerk bijna gereed. 
Naar verwachting wordt dit deel eind juni opengesteld 
voor gebruik.

Van Vulpen is na deze week klaar met haar 
werkzaamheden aan de definitieve kabels en leidingen 
in de Gruttostraat. Volgende week worden de woningen 
in de Gruttostraat aangesloten op het definitieve riool 
en het EPS in de voortuinen wordt aangelegd. De 
bestrating in de Gruttostraat wordt aangebracht als 
de Roerdompstraat gereed is. Dit is waarschijnlijk in 
augustus. 

Fase 4B: Pastoor Schuurmanstraat en 
Kievitstraat

Als de werkzaamheden aan de betonvloer in de 
Meerkoetstraat bijna klaar zijn, starten wij in de 
Pastoor Schuurmanstraat met het boren van de palen. 
Nadat de palen zijn geboord wordt in de Pastoor 
Schuurmanstraat de betonvloer gemaakt. Het boren 
van de palen zal over circa 3 maanden starten. 

In de Kievitstraat ter hoogte van nr. 6 t/m 12 zijn 
de woningen op de definitieve kabels en leidingen 
aangesloten. Een deel van de palen en betonvloer zijn 
klaar in dit deel van de Kievitstraat. Een aantal palen 
moeten nog geboord worden. Deze palen zijn nu 
nog niet aangebracht, doordat een middenspanning 
elektrakabel te dichtbij de te boren palen ligt. Daarom 
moeten de laatste palen anders worden aangebracht. 
De werkzaamheden voor de laatste palen en het 
laatste deel van de betonvloer volgen waarschijnlijk na 
de werkzaamheden in de Pastoor Schuurmanstraat. 
Dit geldt ook voor de werkzaamheden ter hoogte van 
Kievitstraat nr. 2 en 4. 

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.

Volgende nieuwsbrief: juli 2020

Fase 3A: Roerdompstraat 

De werkzaamheden in de Roerdompstraat zijn 
opgedeeld in twee delen; deel 1 loopt vanaf nr. 17 t/m 
nr. 23 en deel 2 vanaf nr. 3 t/m nr. 16.
In deel 1 worden sinds deze week de woningen op 
het definitieve riool aangesloten en het laatste EPS 
(piepschuim) in de voortuinen aangebracht. Zodra 
de bestrating in de Reigerstraat en Leeuwerikstraat 
klaar is, starten de stratenmakers met het aanbrengen 
van de bestrating in de Roerdompstraat deel 1. Dit is 
omstreeks half juli.

In deel 2 van de Roerdompstraat (nr. 3 t/m nr 16) zijn 
we sinds vorige week gestart met het maken van de 
betonvloer. Deze werkzaamheden duren nog ongeveer 
6 tot 8 weken.

Fase 3B: Meerkoetstraat

In de Meerkoetstraat zijn deze week de laatste palen 
geboord. Als de betonvloer in de Roerdompstraat klaar 
is, gaan wij de betonvloer in de Meerkoetstraat maken. 

Nieuws uit de wijk
Laatst heeft Merle Bon uit De Kanis een spreekbeurt 
in de klas gehouden over Bunnik Groep. Merle’s vader 
werkt op het project Reconstructie De Kanis. Daarom 
wilde ze graag haar spreekbeurt over Bunnik Groep 
houden. Haar spreekbeurt ging erg goed!


