
Nieuwsbrief 16 - Reconstructie De Kanis
Onze vorige nieuwsbrief ontving u voordat de maatregelen tegen het Coronavirus in zijn 
gegaan. Inmiddels zijn we vijf weken verder en hebben een aantal wijzigingen zich voorgedaan. 
In deze nieuwsbrief lichten wij deze aan u toe.

Impact COVID-19
Ondanks de maatregelen die nu tegen COVID-19 
(het coronavirus) gelden kunnen wij veel van 
onze werkzaamheden uitvoeren. Helaas hebben 
de maatregelen wel impact op de kabel- en 
leidingwerkzaamheden die Van Vulpen in de wijk 
uitvoert. Van Vulpen mag door de maatregelen alleen 
onder zeer strikte voorwaarden in de woningen 
werken. Hierdoor kunnen een aantal werkzaamheden 
van Van Vulpen niet worden uitgevoerd.

Afbeelding 2 - Het beton is gestort in de Meerkoetstraat

De werkzaamheden aan de waterleiding ondervinden 
geen hinder van de maatregelen tegen COVID-19. Ook 
kunnen de woningen overgezet worden op de nieuwe 
gasleiding, maar is dit alleen mogelijk als de bewoners 
medewerking verlenen. De woning overzetten op de 
elektrakabel is niet mogelijk, omdat Van Vulpen in de 
woning van de bewoners moet werken. 
Met de aanleg van de kabels en leidingen gaat Van 
Vulpen zoveel als mogelijk door in de wijk. Echter moet 
Van Vulpen wachten op versoepelende maatregelen om 
alle woningen te kunnen overzetten op het tijdelijk- dan 
wel definitieve net.
In eerste instantie zouden we deze week starten op de 
Mijzijde vanaf de Kerk richting Pastoor Schuurmansstraat 
met de aanleg van het tijdelijk tracé voor kabels en 
leidingen. Dit is door de maatregelen tegen COVID-19 
niet mogelijk. Daarom hebben wij de werkzaamheden 
van de Mijzijde omgewisseld en is deze fase als laatste 
aan de beurt.

Nieuwe planning
De komende periode werken wij in de Meerkoetstraat 
en Roerdompstraat aan de betonconstructie. Sinds 
vorige week zijn we gestart op de Meerkoetstraat(tussen 
de Mijzijde en ingang tijdelijk parkeerterrein) met het 
ontgraven van de sleuf voor de lage betonvloer. Als 
hier de lage vloer gereed is starten we met de hoge 
betonvloer. Als dit gedeelte op de Meerkoetstraat gereed 
is, gaan wij verder op de Roerdompstraat ter hoogte van 
nr. 7 t/m 16. Ook hier ontgraven wij eerst de sleuf voor 
de lage betonvloer, gevolgd door de sleuf voor de hoge 
betonvloer. 

Na Roerdompstraat volgt de betonconstructie in de 
Meerkoetstraat ter hoogte van nr. 4 t/m nr. 10. Parallel 
aan de werkzaamheden van de betonconstructie voeren 
wij werkzaamheden uit aan het riool. In de Reigerstraat, 
tussen nr. 36 en kruising Gruttostraat volgende week 
starten wij hier met straten.  

Afbeelding1 - Wapening in de Meerkoetstraat



snel acteren wanneer er klachten zijn. Daarnaast 
zijn productie en voortgang ook belangrijk. Hier 
tussen moet balans zijn.

Wat maakt De Kanis leuk of anders?
Het is een UAV-gc contract, waardoor er meer 
verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer. 
Normaal is alles voorgekauwd en nu moeten 
we over veel meer dingen nadenken, 
oplossingen aandragen en kunnen we het werk 
optimaliseren.

Wat zijn jouw hobby’s?
Er lekker op uit gaan met de kinderen. In het 
weekend ben ik een echte ‘familyman’. 

Waar word je blij van?
Als wij het project met een goed eindresultaat 
afronden, zonder gemopper uit de omgeving 
en opdrachtgever.

Update werkzaamheden Van Vulpen
Wij, Van Vulpen, zijn bezig met de aanleg van gas 
en elektra vanuit de Meerkoetstraat naar de Van 
Teylingenweg. Ook zijn we gestart met de aanleg van het 
definitieve net aan de Mijzijde vanaf Meerkoetstraat naar 
de Pastoor schuurmanstraat. Zoals eerder aangegeven 
in deze nieuwsbrief zullen we het gas en water wel 
overzetten met medewerking van de bewoners, het 
overzetten van elektra gaan we uitvoeren zodra we 
hiervoor vanuit Stedin toestemming hebben.
In de Gruttostraat zijn de vloeren gestort en is 
het vak gereed gemaakt voor de aanleg van de 
nutsvoorzieningen. Binnenkort starten wij met de 
aanleg van de definitieve nutsvoorzieningen in het deel 
Roerdompstraat, Kievitstraat en Gruttostraat.

Afsluitingen in De Kanis
Op donderdag wordt er een rioolinspectie uitgevoerd 
waardoor de kruising Leeuwerikstraat – Kievitstraat en de 
Reigerstraat ter hoogte van het tijdelijk parkeerterrein enkele 
uren zijn afgesloten. 

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: mei 2020

Het team van Bunnik Groep
In deze nieuwsbrief stellen wij Arjan van der Giessen aan u 
voor. Arjan is hoofduitvoerder en werkt ruim 5 jaar bij Bunnik 
Groep. Op dit project ondersteunt Arjan op technisch vlak, 
planning en kabels en leiding. 

Wat vind je belangrijk tijdens dit project?
Dat wij een project realiseren met gewenst resultaat en 
waarbij wij de overlast naar omgeving zoveel mogelijk te 
beperken. Zorgen dat er weinig klachten binnenkomen en 

Afbeelding 4 - Onze collega Arjan van der Giessen.
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Afbeelding 3 - Op deze afbeelding ziet u de reguliere afsluiting in de wijk.


