
Nieuwsbrief 12 - Reconstructie De Kanis
In veel straten van De Kanis wordt gewerkt. In deze nieuwsbrief lichten wij de werkzaamheden 
voor de komende periode toe, maakt u kennis met kraanmachinist Pieter en geven wij u weer 
een veiligheidsflits.

Afgelopen maand hebben wij weer hard gewerkt in De 
Kanis. In de Kievitstraat is het lage deel van de betonvloer 
aangelegd. In het zuidelijke deel van de Reigerstraat is het 
tijdelijke kabel- en leidingtracé aangebracht en zijn de palen 
van de betonconstructie geboord. In het noordelijke deel 
van de Reigerstraat zijn de tuinen weer aangevuld en in de 
Roerdompstraat (t.h.v. nr. 17 t/m 23) hebben we de hoge 
betonvloer gemaakt. 

Ook zijn we op de Mijzijde gestart en is hier het tijdelijk riool 
aangelegd. Op dit moment is Van Vulpen daar bezig met 
het aanleggen van de tijdelijke water- en gasleiding en de 
elektrakabel. 

Afbeelding 1 - Ontgraving in Kievitstraat ten behoeve van betonvloer.

Afbeelding 2 - De hoge betonvloer in de Roerdompstraat is gestort.

Komende periode
De komende periode wordt in de Gruttostraat het tijdelijk 
kabel- en leidingtracé aangelegd. In de Roerdompstraat (ter 
hoogte van nr. 6 t/m 16) zijn we deze week gestart met het 
boren van de palen. Op 11 november starten wij in de Pastoor 
Schuurmanstraat in de tuinen van de bewoners en leggen we 
het tijdelijke riool aan. 

Bedankt Gruttostraat! 
Wij willen onze complimenten uitbrengen naar 
alle bewoners met een voor- of zijtuin aan de 
Gruttostraat. Alle tuinen waren door de bewoners 
netjes op tijd leeggehaald waren. Bedankt 
Gruttostraat!

Afsluiting in De Kanis
Aanstaande donderdag 7 november is de Mijzijde tussen 
nr. 110 en nr. 114 afgesloten wegens werkzaamheden aan 
de KPN kabel door aannemer BAM. Ook sluit de BAM op 7 
november de halve rijbaan in de Meerkoetstraat af. 
Vanaf maandag 11 november (week 46) wordt de 
Mijzijde op twee locaties door Van Vulpen afgesloten, zie 
kaart achterzijde nieuwsbrief. Het doorgaande verkeer 
kan via de Van Teylingenweg richting Kamerik rijden. 
Bestemmingsverkeer kan tijdens deze afsluiting via het 
Pastorielaantje – Kievitstraat – Pastoor Schuurmanstraat - 
Mijzijde naar de Meerkoetstraat rijden. Nadat Van Vulpen 
klaar is op de Mijzijde starten wij met onze werkzaamheden 
aan de betonconstructie op de Mijzijde. Dit is ter hoogte 
van nr. 116 t/m 122. Daarnaast zijn de Reigerstraat (zuid) 
en Roerdompstraat komende weken nog steeds afgesloten 
vanwege onze werkzaamheden aan de betonconstructie. 
Tip: Houd onze omgevingsapp in de gaten om op de 
hoogte te blijven van de afsluitingen in de wijk.



Wat maakt de Kanis leuk of anders?
Ik heb vaker met veengrond gewerkt, maar nog niet waar 
zo’n betonvloer wordt gemaakt dus dat is nieuw voor mij. 
Daarnaast werk ik hier met toffe gasten, dus dat maakt 
het alleen maar leuker!

Wat zijn jouw hobby’s?
Ja, barbecueën! Als ZZP’er doe ik ook veel barbecue-
klussen in het weekend. Ook doe ik mee aan wedstrijden 
in heel Europa en zelfs de VS. Vorig jaar ben ik Nederlands 
kampioen geworden met de beste steak, daar ben ik echt 
heel trots op!

Doe je dit je vooral in de zomer?
Wij kennen geen seizoen, want we BBQ’en het hele jaar 
door!

Waar word je blij van?
Als mensen kunnen genieten van lekker eten wat ik voor 
ze gemaakt heb. En dat iedereen om me heen gezond is. 
Ook word ik er blij van als mensen plezier hebben in hun 
werk. 

Waar kunnen we jou voor wakker maken?
Ik heb liever dat je me laat slapen, maar als je me wakker 
maakt dan heb ik vast wel zin in een échte Aziatische 
ramensoep. Veiligheidsflits

De Leeuwerikstraat is weer open en u kunt hier parkeren. 
Vaak wordt er nu toch op de rijbaan geparkeerd. 
Hierdoor wordt de doorgang voor nood- en hulpdiensten 
gestremd. Graag alleen in de parkeervakken parkeren en 
niet op de rijbaan. 

Afbeelding 3 - Kraanmachinist Pieter

Afbeelding 4 - De boorstelling is klaar op de Reigerstraat en staat 
inmiddels op de Roerdompstraat.
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Mijzijde afgesloten 
vanaf 11 nov.

Mijzijde afgesloten op 7 
nov. en vanaf 11 nov.

Op 7 nov. halve 
rijbaan afgesloten

Afgesloten
vanaf week 47
t/m week 51

Het team van Bunnik Groep
Pieter de Hon werkt als ZZP’er regelmatig voor Bunnik 
Groep. Als kraanmachinist is hij vooral bezig met 
grondwerkzaamheden. 

Wat vind je belangrijk tijdens dit project?
Dat we goed presteren en dat we het naar ons zin hebben. 
Het is belangrijk dat de sfeer goed is, en dat lukt aardig bij 
dit project.

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.
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Legenda

Autoroutes in de wijk

Afgesloten wegen

Tijdelijke parkeerterreinen

Op deze kaart hebben wij de routes weergegeven die u met 
de auto kunt gebruiken. Aan deze routes kunt u ook het 
beste uw huisvuilcontainer plaatsen. 


