
Nieuwsbrief 7 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken we samen met u vooruit naar de werkzaamheden, hebben wij weer 
een veiligheidsflits en nieuws uit de wijk. 

Afgelopen periode
Sinds 14 januari zijn wij gestart in het Pastorielaantje 
en de Roerdompstraat. In de Roerdompstraat 
hebben wij het EPS richting de voordeur 
aangebracht. In het Pastorielaantje hebben wij het 
cunet ontgraven voor de betonconstructie. Sinds 
begin februari staat de boorstelling weer in De 
Kanis en is de stelling gestart in het Pastorielaantje 
met het boren van de betonpalen. 

Afbeelding 1 - Boorstelling

Komende periode
Deze week is de boorstelling nog bezig in het 
Pastorielaantje en gaat daarna aan de slag in de 
Leeuwerikstraat. Ook zijn wij gestart met het 
maken van de bekisting en het aanbrengen van 
het wapeningsstaal. Afgelopen vrijdag is het eerste 
deel van de betonnen vloer gestort. De komende 
twee weken worden de andere twee vloerdelen in 
het Pastorielaantje gestort.

Afbeelding 2 - Ontgravingswerkzaamheden in Leeuwerikstraat

In de Leeuwerikstraat zijn wij gestart met het 
ontgraven van het cunet, zodat de boorstelling 
vanuit het Pastorielaantje direct door kan in de 
Leeuwerikstraat.

Op 11 maart starten wij in de Meerkoetstraat 
met het aanbrengen van het EPS onder de 
huisaansluitingen. Aan de bewoners van de 
Meerkoetstraat het verzoek om de tuinen voor 11 
maart leeg te halen.

Tijdelijke brug Kamerikse 
Wetering
Begin maart starten wij met de aanleg van de 
tijdelijke brug over de Kamerikse Wetering. De 
bouw van deze brug duurt circa 2,5 week. De 
brug die wij aanleggen is een bouwbrug en alleen 
bestemd voor het bouwverkeer van het project 
Reconstructie De Kanis en voor Thuis in bouwen, de 

bouwer van Hof van Kanis. 



Veiligheidsflits
Vorige maand zijn de verkeersborden gemaakt 
door de kinderen uit de wijk geplaatst. Aan u 
het verzoek om u aan deze snelheid te houden. 

Komende periode gaan wij weer de 
snelheid van ons bouwverkeer meten op het 
Oortjespad. Uit de vorige meting bleek dat 
onze voertuigen zich keurig aan de snelheid 
hielden. In de volgende nieuwsbrief vermelden 
wij de resultaten van de nieuwe meting.

Vandalisme
Afgelopen periode gebeurt het weleens 
dat er in het weekend door anderen aan 
onze spullen wordt gezeten. Zo worden 
slangen uit bemalingspompen getrokken en 
verkeersborden in de sloot gegooid. Ziet u het 
vandalisme gebeuren? Meld het dan bij ons! 
In het weekend en avonduren kan dit via 
06 24 86 81 30

ijsbaan en het meedenken van de speeltuinen 
wel. Het was een geslaagde spreekbeurt, ze 
kreeg een 8,5!
Heeft u ook nieuws voor in de nieuwsbrief? stuur 
dit dan naar dekanis@bunnikgroep.nl  

Roerdompstraat
Aan de hand van de keukentafelgesprekken in de 
Roerdompstraat zijn een aantal punten naar voren 
gekomen ten opzichte van de parkeervakken. Veel 
bewoners uit de Roerdompstraat gaven de wens 
aan om de drie parkeervakken ter hoogte van de 
speeltuin te behouden. Wij hebben dit besproken 
met de gemeente Woerden en de buurtgroep. 
Met als uitslag dat deze drie parkeervakken 
terugkomen in de nieuwe situatie.

Nieuws uit de wijk
Een paar weken terug heeft Yfke van Dijk een 
spreekbeurt in haar klas gehouden over de 
Reconstructie De Kanis. Zo heeft ze uitgelegd 
wat veengrond is en wat het probleem is van 
bouwen en wonen op veengrond. Ook vertelde 
ze hoe Bunnik Groep te werk gaat en hoe zij 
de reconstructie beleeft. Vieze schoenen en 
afgesloten straten zijn wat minder leuk, maar de 

Afbeelding 3 - Spreekbeurt van Yfke over Reconstructie De 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.

Wij streven naar papierloze communicatie. 
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal? 
Geef uw e-mailadres dan op via dekanis@
bunnikgroep.nl

Volgende nieuwsbrief: maart 2019

Afbeelding 4 - De heistelling in de Leeuwerikstraat


