
Nieuwsbrief 5 - Reconstructie De Kanis
Vanaf nu informeren wij u maandelijks over de voortgang van de werkzaamheden, kijken we samen met u vooruit 

naar de komende periode van het project en stellen wij onze uitvoerder fundering Ard Hoogvorst aan u voor.

In fase 1c  - Hof van Kanis - is de betonconstructie gereed 
en zijn de kabels en leidingen aangebracht.  Deze week 
zijn hier de stelconplaten aangebracht. 

Van Vulpen schiet in fase 1a en 1b al aardig op met het 
aanbrengen van het tijdelijk nutstracé. Naar verwachting 
worden de werkzaamheden aan het tijdelijke tracé in 
het Pastorielaantje deze week afgerond. 

Komende periode
Nadat het tijdelijke nutstracé is aangebracht, start Van 
Vulpen met het overzetten van de huisaansluitingen 
in fase 1a en 1b. Tijdens het overzetten van de 
huisaansluitingen heeft u voor een korte periode geen 
gas, water en licht. Hierover ontvangt u nog aanvullende 
informatie vanuit Van Vulpen.  

De werkzaamheden aan het kavelpad zijn gestart. 
Wij gaan komende periode naast het kavelpad het 
bewonerspad aanleggen, zodat u straks vanaf de 
Mijzijde het parkeerterrein kunt bereiken. Daarnaast 
gaan wij het gemaal aanbrengen in de Leeuwerikstraat. 
Dit gemaal wordt onderdeel van het nieuwe rioolstelsel.

Bypass Oortjespad
Vanaf maandag starten wij met onze herstelwerk-
zaamheden op de bypass langs het Oortjespad. Tijdens 
deze werkzaamheden worden onder andere een duiker 
onder de weg opgehoogd en het wegdek opnieuw 
geasfalteerd. Hierdoor is de bypass afgesloten. Het 
vrachtverkeer verzoeken wij om via de N463 te rijden. 
De asfalteerwerkzaamheden voeren wij in de nacht van 
woensdag 28 november op donderdag 29 november  uit. 
Op donderdag 29 november wordt de nieuwe belijning 
aangebracht op de bypass en de middenbelijning op 
het fietspad. Wanneer het donderdag geen droog weer 
is, wordt de belijning een andere keer aangebracht.  

De sloopwerkzaamheden van het Hof van Kanis 
zijn al enige tijd gereed. Op 7 december slaat Thuis 
in Bouwen de eerste paal. De heiwerkzaamheden 
duren ongeveer 5 dagen. De heistelling en palen 
worden aangevoerd via dezelfde bouwroute als de 
route die Bunnik Groep gebruikt.

Na de kerstvakantie start Thuis in Bouwen met zijn 
grondwerkzaamheden, gevolgd door de bouw van 
de woningen. 

De aanwonenden ontvangen nog een brief van Thuis 
in Bouwen met informatie over de werkzaamheden. 
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u 
deze stellen aan dhr. W. Gremmen via  0183 - 351334.

Informatiecentrum
We hebben de openingstijden van informatiecentrum 
aangepast. Vanaf nu bent u iedere woensdag van 16:00 
- 17:00 uur welkom op het inloopuur.
Heeft u buiten deze tijden vragen aan ons, dan kunt 
u deze stellen per mail, via de app of door telefonisch 
contact op te nemen.  Ook kunt u ons buiten altijd even 
aanspreken. 

Start bouw Hof van Kanis



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 half december

Veiligheidflits
Vorige week hebben wij met de kinderen in de wijk 
verkeersborden gemaakt. Binnenkort plaatsen wij 
deze borden in de wijk. Hierop wordt de snelheid 15 
km/u aangegeven. Aan u de vraag om u in de wijk aan 
deze snelheid te houden.

Op het Oortjespad en de Van Teylingenweg 
controleren wij regelmatig de snelheid van ons 
bouwverkeer. Dit doen wij onaangekondigd. Tot nu 
toe zijn de resultaten van de metingen positief en 
houdt ons bouwverkeer zich aan de snelheid.  

Fietsadviesroute
In de wijk hebben wij bordjes geplaatst waarop wij 
de veilige fietsroute adviseren. Op sommige plekken 
staan twee borden. De borden met de blauwe fietsen 
erop zijn bedoeld voor de fietsers die de wijk in gaan, 
de borden met groene fietsen erop voor fietsers die 
de wijk uit gaan. 

Afbeelding 2 -  Ard Hoogvorst
Afbeelding 3 - De blauwe fiets geeft de route wijk in aan. De groene 
fiets geeft de route wijk uit aan.

Het team van Bunnik Groep
Deze keer stellen wij Ard Hoogvorst aan u voor.  Tijdens 
dit project is hij onze uitvoerder fundering. Ard werkt 
sinds september 2018 bij Bunnik Groep.

Waar ligt jouw kracht?
In de bouw ben ik begonnen als betontimmerman en 
daarna veel andere dingen buiten uitgevoerd. Ook ben 
ik een paar jaar op kantoor werkvoorbereider geweest. 
Hierdoor heb ik binnen en buiten gezien, weet ik hoe 
beide kanten werken en kan ik dit goed op elkaar 
afstemmen.

Waar ben jij verantwoordelijk voor tijdens dit 
project? 
Op het project ben ik verantwoordelijk voor de beton-
constructie en aanbrengen van de funderingspalen. 
Daarnaast stuur ik ook de uitvoering aan voor een aantal 
voorzieningen zoals de tijdelijke brug over de Kamerikse 
Wetering. 

Wat vind jij tijdens dit project belangrijk? 
Het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Samen 
op de juiste manier een product maken dat aan de eisen 
voldoet.

It giet oan ‘Kanis on Ice’
In de voorbereidingsfase is vaak door de bewoners 
het idee geopperd om een schaatsbaan in de Kanis 
aan te leggen. Aan dit idee is gehoor gegeven! 
Vanaf 8 december tot 6 januari ligt er een kunststof 
schaatsbaan op het voetbalveld achter de 
Reigerstraat. 
Bunnik Groep en de gemeente zorgen voor 
de spullen, het buurtteam regelt het beheer 
en onderhoud. De openingstijden staan in de 
uitnodiging die het buurtteam ‘’Kanis on ice’’ heeft 
verstuurd en zijn straks ook te lezen in de app! 

Bij de ingang van de ijsbaan hangen wij een paneel
met de regels. Graag aandacht hiervoor.

Wat zijn je hobby’s?
In mijn vrije tijd beoefen ik 
Nunchaku. Dit is een vechtsport. 
Af en toe doe ik ook mee aan 
een wedstrijd. Daarnaast klus 
ik in mijn huis, lees ik graag en 
doe ik aan motorrijden. Maar ik 
ben wel een mooiweerrijder.

Waar mogen we je voor 
wakker maken?
Een verrassingsreis naar een 
exotisch bestemming. Lekker 
op het strand met een cocktail 
in mijn hand. 


