
Nieuwsbrief 21 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de werkzaamheden van afgelopen periode, lichten wij 
de werkzaamheden en bereikbaarheid van de wijk voor de komende periode toe en bespreken 
wij de bereikbaarheid van de wijk.

Afgelopen periode
De afgelopen periode hebben we de palen 
geboord op de Mijzijde en op de Kievitstraat. Ook 
is in de Kievitstraat de hoge betonvloer gestort. 
In de Pastoor Schuurmanstraat is afgelopen twee 
weken hard gewerkt en het cunet gegraven voor de 
hoge betonvloer. Ook is de wapening gevlochten 
en aangebracht in de Pastoor Schuurmanstraat.

Feestelijke Mijlpaal
Op woensdag 25 november is de laatste paal 
geboord van het project. In het project zijn er in 
totaal 782 palen geboord. 

Komende periode
Aanstaande maandag wordt het beton gestort 
in de Pastoor Schuurmanstraat en op de kruising 
Pastoor Schuurmanstraat-Kievitstraat. Onder 
het kopje bereikbaarheid vertellen wij hier meer 
over. Na de betonstort vullen wij het cunet weer 
aan. Vanaf volgende week starten wij ook op de 
Mijzijde met het ontgraven van het cunet voor de 
lage betonvloer. Ons werkvak op de Mijzijde loopt 
vanaf de kruising Pastoor Schuurmanstraat tot aan 
de kruising Pastorielaantje.

Kerstvakantie en vooruitblik 2021
In principe werken wij tot 20 december door. 
Mochten wij het cunet in de Mijzijde niet op tijd 
aangevuld krijgen dan ziet u ons ook nog 21 
en 22 december werken. Op 11 januari 2021 
hervatten we onze werkzaamheden. We werken 
dan op de Mijzijde tussen de kruising Pastoor 
Schuurmanstraat en het Pastorielaantje. Daar 
ontgraven we het cunet voor de hoge betonvloer. 
Zodra deze werkzaamheden klaar zijn starten 
wij in het tweede gedeelte op de Mijzijde met 
de werkzaamheden voor de betonconstructie. 
Dit deel loopt vanaf de kruising Pastorielaantje 
tot en met de kerk. Deze werkzaamheden staan 
begin februari 2021 ingepland. Tijdens deze 
werkzaamheden is De Kanisbrug ± 3 maanden 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Voordat wij 
deze werkzaamheden uitvoeren zorgen wij ervoor 
dat de bouwbrug wordt verbreed. Hierdoor is de 
bouwbrug ook geschikt voor grotere voertuigen 
richting de noordkant van de Mijzijde.

Afbeelding 1: Wethouder Arthur Bolderdijk en directeur Frank 
Mollenhof boren de laatste paal van het 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.      
  
Volgende nieuwsbrief: januari 2021

Stappenplan bij Storing
Tijdens de werkzaamheden gebeurt het wel 
eens dat u geen internet of last van een storing 
heeft. Wij snappen dat dit voor u erg vervelend is. 
Wanneer u hiermee te maken heeft, dan kunt u 
het beste het volgende doen:
1. Bij ons checken of het aan onze werkzaamheden 

ligt.
2. Ligt het niet aan onze werkzaamheden, dan 

checken wij altijd bij aannemers Van Vulpen, 
CIAG of BAM of het aan hun werkzaamheden 
ligt.

3. Als dat niet het geval is, is de oorzaak niet 
bekend. Wij kunnen de storing dan niet voor u 
oplossen. U dient zelf de storing bij uw provider 
te melden. 

Enquête Buurtgroep
Van de zomer heeft de Buurtgroep een enquête 
afgenomen bij de bewoners in de wijk. Deze 
enquête is besproken met gemeente Woerden en 
Bunnik Groep. Het verslag hiervan en de enquête 
kunt u teruglezen via onze omgevingsapp 
‘Reconstructie De Kanis’ onder Buurtgroep. Ook 
staat de uitslag op de website van Bunnik Groep.  
U vindt de enquête onderaan op de volgende 
pagina: 
https://bunnikgroep.nl/projecten/reconstructie-de-
kanis/ 

Bereikbaarheid 
Aanstaande maandag wordt het beton gestort 
voor de Pastoor Schuurmanstraat. ’s Ochtends 
stelt de betonpomp zich eerst op in de Pastoor 
Schuurmanstraat. Na een paar uur verplaatst de 
betonpomp naar de Kievitstraat om hier het tweede 
deel te storten. Hierdoor is het parkeerterrein ter 
hoogte van de Kievitstraat tijdelijk afgesloten. 
Indien u maandagochtend (30 november) na 
10:00 uur de auto moet gebruiken dan kunt u 
beter hier niet parkeren. 

Bereikbaarheid van de wijk
Door vertraging in de werkzaamheden van de kabel- 
en leidingaannemers en het Coronavirus hebben 
wij de fasering van ons project moeten aanpassen. 
Hierdoor was de Pastoor Schuurmanstraat en het 
Pastorielaantje voor 1,5 week afgesloten. Met 
als gevolg dat een deel van de wijk alleen via het 
kavelpad thuis kon komen met de auto. Geen 
ideale situatie, maar gelukkig was dit slechts voor 
een korte periode.

Binnen het project houden wij in onze fasering 
van de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening 
met de bereikbaarheid van de wijk. We streven 
ernaar om twee toegangswegen tot de wijk te 
behouden, maar soms is dit niet mogelijk. Hierbij 
kijken wij extra kritisch naar de bereikbaarheid 
voor de nood- en hulpdiensten. Daarom ligt er nu 
bijvoorbeeld een tijdelijke weg van betonplaten in 
de Pastoor Schuurmanstraat.

Vanaf februari wordt het Pastorielaantje weer 
afgesloten en ook dan is het kavelpad de route 
om de wijk met de auto te bereiken. In de Pastoor 
Schuurmanstraat verlengen wij het pad voor de 
nood- en hulpdiensten. 

Daarnaast leggen wij de betonplaten in de wijk 
recht. Wij adviseren fietsers om met de fiets in 
de hand via de Pastoor Schuurmanstraat of de 
Meerkoetstraat de wijk te ontsluiten. Voetgangers 
kunnen via dezelfde route lopen.

Afbeelding 2: De wapeningstaal van het cunet in de Pastoor 
Schuurmanstraat

Afbeelding 3: Een van de privileges van het werken in de Kanis!


