
Nieuwsbrief 14 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief lichten wij de werkzaamheden voor de komende periode toe, maakt u 
kennis met grondwerker Paul en hebben we een primeur: een De Kanis woordzoeker!

We beginnen met een overzicht van de 
werkzaamheden die wij in de eerste maand van 
2020 hebben uitgevoerd. Op de Mijzijde en in de 
Meerkoetstraat zijn de palen geboord. 
Van Vulpen heeft gewerkt aan de aanleg van 
de tijdelijke nutsvoorziening in de Pastoor 
Schuurmanstraat. 
In de Reigerstraat hebben we EPS, een deel van 
het definitieve riool en een duiker aangelegd. Op 
onderstaande foto’s is goed te zien hoe we dit 
hebben gedaan. Eerst ontgraven we een sleuf en 
daarna plaatsen we de duiker erin. Vervolgens 
vullen we de sleuf weer aan met zand. 

Afbeelding 1 - De sleuf in de Reigerstraat zonder duiker Afbeelding 2 - De sleuf in de Reigerstraat met duiker

Komende periode
De komende periode richten we de Gruttostraat in 
voor het boren van de palen van de betonconstructie. 
In de Reigerstraat gaan we verder met de aanleg van 
het definitieve riool. Daarna leggen de nutsbedrijven 
de overige kabels en leidingen definitief aan. 

Op de Mijzijde gaan we verder met het 
ontgraven van de weg. Daarna leggen we hier de 
betonconstructie aan. 

Veiligheidsflits
In verband met de werkzaamheden is de Mijzijde afgesloten voor doorgaand verkeer. De Mijzijde 
wordt normaal gebruikt door fietsers, zodat ze niet tussen de auto’s op de drukke Van Teylingweg 
fietsen. Na de afsluiting van de Mijzijde ontvingen wij veel verzoeken om een extra brug te plaatsen, 
omdat veel fietsers zich niet veilig voelden. Hier hebben wij naar geluisterd. Vlak na het werkvak, 
aan de zuidkant van de Kanis, hebben wij een fietsbrug geplaatst. Fietsers kunnen nu weer snel de 
Mijizijde op. 



Wat vind je belangrijk tijdens dit project?
Netheid. Dat is voor elk werk en voor iedereen 
belangrijk, dus elke dag moeten we het netjes houden. 

Wat maakt de Kanis leuk of anders?
De afwisseling van de bezigheden is leuk. We moeten 
een hele woonwijk opknappen met riolen, sloten en 
straten. Daarom werk ik met verschillende materialen 
in verschillende situaties en steeds met andere mensen. 
En we werken hier met een leuk groepie. 

Afbeelding 3 - Grondwerker Paul

Het team van Bunnik Groep
In deze nieuwsbrief stellen wij Paul graag aan u 
voor. Hij is grondwerker en voert de grond- en 
graafwerkzaamheden uit op het project.

Wat zijn jouw hobby’s?
Fietsen, lekker met mijn vrouw naar de camping en 
wandelen in het weekend. En dingen opzoeken overal. 
Bijvoorbeeld informatie op internet over dingen die ik 
tegenkom. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren.

Waar word je blij van?
Van een goede sfeer. Die is hier goed.

Waar kunnen we jou voor wakker maken?
Lekker eten. Zuurkool, andijvie en boerenkool. In de 
zomer eet ik iets meer sla.

Is er nog iets anders dat je graag over jezelf wilt 
vertellen?
Ja ik heb vorig jaar een kleinkind gekregen. Die is net 
een jaar oud, dat is leuk. Mijn eigen kinderen gaan 
binnenkort de deur uit, dus ik kan nu met mijn vrouw 
overal heen. Daardoor krijg ik meer tijd voor collega’s, 
dat is ook weer leuk.

De Kanis woordzoeker
Maak met de overgebleven letters een leuke zin, 
mail deze voor vrijdag 7 februari naar dekanis@
bunnikgroep.nl en win een prijs! De winnaar maken 
we bekend in de app.

P

Legenda

Autoroutes in de wijk

Afgesloten wegen

Tijdelijke parkeerterreinen

Afsluiting in De Kanis
Halverwege week 5 sluiten wij de Gruttostraat af voor 
het boren van de palen. Aanwonenden ontvingen 
hierover een brief. 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. 

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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