Te realiseren fietsbrug

Bypass Oortjespad

Nieuwsbrief Reconstructie De Kanis
Vanaf nu informeren wij u maandelijks over de voortgang van de werkzaamheden en kijken we samen met u vooruit
naar de komende periode op het project. In deze nieuwsbrief vertellen wij iets over de werkzaamheden rondom het
Oortjespad, de planning van de werkzaamheden na de bouwvak en stellen wij ons team buiten aan u voor.
Sinds 2 juli zijn wij gestart met onze werkzaamheden.
We zijn begonnen met de aanleg van de passeerplaatsen
op het Oortjespad. Deze werkzaamheden bestonden
onder andere uit het plaatsen van damwanden en het
realiseren van de fundering. Als laatste hebben we het
asfalt aangebracht. Tijdens de aanleg van de westelijke
passeerplaats hebben wij het fietsverkeer omgeleid via
een tijdelijke brug (afbeelding 1). Door de inzet van deze
brug heeft het fietsverkeer altijd doorgang gehad over
het Oortjespad.

bypass geasfalteerd. Het asfalteren van de bypass is op
dezelfde dagen als het asfalteren van het fietspad en de
passeerstroken uitgevoerd.

Parkeerverbod

Parkeerplaatsen

Naast het realiseren van de passeerplaatsen hebben
wij in deze periode ook de bypass
en het fietspad
DEPOT
naast het Oortjespad gemaakt. De werkzaamheden
van het fietspad bestonden uit het aanleggen van de
fundering met daaronder een folie en aanbrengen van
het asfalt. Ter hoogte van de bypass zijn we gestart
met ontgravingswerkzaamheden gevolgd door het
aanbrengen van EPS (piepschuim). Op het EPS hebben
we zand en puinfundering aangebracht. Als laatste is de

Afbeelding 1 - Tijdelijke brug ten behoeve van doorgang fietsers Oortjespad
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Afbeelding 2 - Tijdelijke voorzieningen in de wijk

Start in de wijk

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een groot deel
van de planning van onze werkzaamheden toegelicht.
Vanaf week 34 starten wij met het aanbrengen van de
tijdelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Welke
maatregelen worden aangebracht en waar deze worden
uitgevoerd hebben wij weergegeven in afbeelding 2.
Daarnaast worden vanaf week 34 de containers in de wijk
geplaatst waar de bewoners van fase 1A, Reigerstraat en
Leeuwerikstraat, hun tuinafval in kunnen deponeren.
Vanaf week 36 starten wij met het aanbrengen van
de dammen ter hoogte van de Reigerstraat en de
Leeuwerikstraat. Op deze dammen worden de tijdelijke
aansluitingen van het kavelpad op de woonwijk
gemaakt.

Onze uitvoerder tijdens dit project is Jeroen Verstoep.
Jeroen werkt sinds januari bij Bunnik Groep. In deze
nieuwsbrief stellen wij hem aan u voor.
Wat is je specialiteit?
Op het gebied van reconstructies ben ik een allrounder.
Ik heb op meerdere disciplines ervaring op gedaan die ik
nu op dit project goed kan toepassen.
Waar ben jij verantwoordelijk voor tijdens het project?
Op dit project zorg ik ervoor dat buiten alles in goede
banen verloopt en de planning wordt gehaald. Wanneer
we tijdens de uitvoering problemen tegen komen los ik
deze samen met het team op.
Afbeelding 3 - Het eindresultaat.

Speeltuin Reigerstraat

In augustus wordt door ons de tijdelijke speeltuin
ingericht. Deze speeltuin komt naast het voetbalveldje
aan de Reigerstraat. Hier zullen wij onder andere een
glijbaan, een klimrek en twee wipkippen neerzetten.
Ook wordt er een picknickbank en vuilnisbak geplaatst.

Meerkoetstraat
In augustus wordt er door de aannemer Van
Vulpen een gestuurde boring uitgevoerd. Deze
boring wordt uitgevoerd ten behoeve van de
middenspanningskabel. Van Vulpen informeert de
aanwonenden hierover.

Het team van Bunnik Groep

Misschien heeft u ons team buiten al gezien ter hoogte
van het Oortjespad? Vanaf 22 augustus zijn zij elke
werkdag in De Kanis aanwezig.

Wat vind jij tijdens dit project belangrijk?
Dat alles naar wens verloopt, voor zowel de bewoners
in de wijk als voor de gemeente. Het werk moet worden
uitgevoerd met weinig overlast voor de bewoners.
Tijdens mijn werk streef ik naar perfectie met zo weinig
mogelijk hinder.
Wat zijn je hobby’s?
Alles wat met water te maken heeft. Zwemmen, varen,
vissen, etc. Daarnaast doe ik aan fitness.
Waar mogen we je voor wakker maken?
Zelfgebakken appeltaart!

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van
de werkzaamheden? Dan kunt u
de werkzaamheden volgen via de
Omgevingsapp!
Download De Omgevingsapp gratis
in de Appstore of Playstore. De
omgevingsapp is herkenbaar
aan dit oranje logo.
Als u het project ‘De Kanis’
aanvinkt dan ontvangt u
berichten als wij nieuwe informatie
online zetten.

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
Volgende nieuwsbrief September
In de volgende nieuwsbrief vertellen wij iets over de
opening van het informatiecentrum en het inloopuur!
Afbeelding 4 - Het team van Bunnik Groep v.l.n.r.: Kevin Rosman
(uitzetter), Koos Verkleij (kraanmachinist), Jeroen Verstoep (uitvoerder)

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal? Geef uw
e-mailadres dan op via dekanis@bunnikgroep.nl

