
Nieuwsbrief 25 - Reconstructie De Kanis
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de afgelopen periode, lichten wij de werkzaamheden 
voor de komende periode toe en vertellen wij iets over de bereikbaarheid van de wijk. 

Afgelopen periode
Inmiddels heeft aannemer Van Vulpen haar 
werkzaamheden in de wijk afgerond en wordt 
het depot van Van Vulpen verwijderd. Ook zijn de 
werkzaamheden aan de telecomkabels (KPN en 
Ziggo) zo goed als gereed. Deze week wordt door 
Ziggo de (laatste) kabel op de Mijzijde vervangen 
en worden de laatste puntjes afgerond. 

De bestratingswerkzaamheden in de Pastoor 
Schuurmanstraat schieten aardig op. De eerste helft 
is weer open, zodat u hier kunt parkeren. Daarnaast 
hebben wij in de Pastoor Schuurmanstraat en de 
Mijzijde het riool definitief aangesloten en hebben 
wij in beide straten de puinbaan aangebracht. De 
puinbaan dient als wegfundering.

Deze week hebben wij de beschoeiing geplaatst 
bij de speeltuin in de Roerdompstraat. Het hek 
langs de speeltuin, de prullenbak en het bankje 
worden later geplaatst. 

Komende periode
Aanstaande maandag gaan wij het asfalt 
aanbrengen op de Mijzijde. Wij brengen dan de 
onderlaag en tussenlaag aan. De deklaag brengen 
wij aan nadat het straatwerk op de Mijzijde gereed 
is. Na deze werkzaamheden stellen wij de Mijzijde 
weer open voor fietsverkeer. Onder het kopje 
bereikbaarheid vertellen wij hier meer over.

De komende week maken de stratenmakers de 
Pastoor Schuurmanstraat verder af. Vanaf week 
25 werken zij verder op de Mijzijde. Het is dan 
niet meer mogelijk om op de Mijzijde te parkeren. 
Ook gaan wij komende periode verder met de 
grondwerkzaamheden in het park.

Afgelopen week is de fundering voor de brug 
aangebracht. Over een paar weken plaatsen wij 
de brug. De brug gaat dan niet meteen open voor 

Afbeelding 1: Straatwerk in eerste deel Pastoor Schuurmanstraat is gereed.

gebruik. Wij moeten namelijk eerst de paden in 
het park afwerken. De speeltuin in het park wordt 
na de zomer geplaatst. Door Corona is er een 
lange levertijd ontstaan op de speeltoestellen. 

Bereikbaarheid
Komende periode verandert er veel qua 
bereikbaarheid in De Kanis. Onderstaand geven 
wij per onderdeel de veranderingen weer. Ook 
kunt u de nieuwe routes zien op de het kaartje in 
afbeelding 2.

Fietsverkeer: Vanaf dinsdag 15 juni is de Mijzijde 
weer open voor fietsverkeer en kunnen fietsers vanaf 
de fietsbrug bij het Oortjespad over de Mijzijde naar 
Kamerik fietsen. Daarom verwijderen wij aan het 
einde van volgende week, vrijdag 18 juni, de tijdelijk 
fietsbrug ter hoogte van Mijzijde 110. 

Autoverkeer: De Mijzijde stellen wij nog niet 
open voor doorgaand autoverkeer. Dit is niet 
mogelijk, omdat er nog gewerkt wordt op de 
Mijzijde. Vanaf dinsdag 15 juni is De Kanisbrug 
weer open voor verkeer. Op dinsdag 15 juni en 
woensdag 16 juni voeren wij werkzaamheden uit 
aan de bouwbrug en wordt de brug weer versmald 
naar de oorspronkelijke breedte. Tijdens deze 
werkzaamheden is de bouwbrug afgesloten. Graag 
het verzoek om vanaf 15 juni weer De Kanisbrug te 
gebruiken. 
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Afbeelding 2: De verkeerssituatie vanaf dinsdag 15 juni

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: juli 2021

Kavelpad: Binnenkort wordt het Kavelpad 
voor een uurtje afgesloten in verband met een 
inmeting voor het toekomstig wildrooster. U 
kunt dan via het Pastorielaantje de wijk in- 
en uitrijden. Wanneer de afsluiten precies 
is, vermelden wij via de app Reconstructie 
De Kanis. Bij een calamiteit wordt het 
Kavelpad direct opengesteld tijdens deze 
werkzaamheden. 
pril is de kruising Gruttostraat – 
Kievitstraat geopend. De bewoners van de 
Roerdompstraat kunnen vanaf woensdag 
via de Leeuwerikstraat – Reigerstraat – 
Gruttostraat – Kievitstraat de Roerdompstraat 
bereiken. Deze route hebben wij 
weergegeven op onderstaande afbeelding. 
Ook de route Wijk Uit loopt dan via de 
Gruttostraat - Reigerstraat - Leeuwerikstraat. 
Na circa drie weken is het straatwerk op de 
kruising Kievitstraat ook gereed en wordt de 
kruising opengesteld. Vanaf dan kunt u via de 
Kievitstraat - Kavelpad de wijk weer uitrijden.

Huisvuilophaallocatie
In afbeelding 2 ziet u een aantal blauwe stippen 
weergegeven. Hier komt een tegel waarmee 
wordt aangegeven dat u hier uw huisvuil kunt 
aanbieden. Vanaf nu kunt u op de locaties uw 
huisvuilcontainers (kliko’s) plaatsen.


