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Kennisnemen van 
De voortgang van het project Reconstructie De Kanis. 
 
   
 
Inleiding 
Door de slappe veengrond zijn er in De Kanis verzakkingen ontstaan. Deze verzakkingen leveren problemen op zoals 
kuilen en scheuren in de weg, water op straat, blootliggende funderingen en afknappende leidingen. Daarom wordt De 
Kanis momenteel op een ingrijpende, innovatieve en duurzame manier aangepakt. Ophoging gebeurt door een 
toekomstbestendige techniek toe te passen: een betonvloer op palen. Deze werkwijze is een pilot binnen de gemeente. 
Graag informeren wij u over de voortgang van het project: planning, uitvoering, communicatie/omgeving.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Inmiddels is het project circa 2,5 jaar in uitvoering en we hebben nog een half jaar te gaan. Zowel voor de aannemer 
Bunnik Groep als de gemeente en de bewoners is het een intensief en leerzaam traject. Iedereen is zeer te spreken over 
het resultaat tot nu toe.  
 
Het project loopt volgens planning, we verwachten tegen de zomer 2021 klaar te zijn. De uitvoering is in volle gang. Elke 
fase heeft zijn eigen uitdagingen die we in het Bouwteam (IPM team gemeente/Bunnik Groep) samen oplossen. Het 
contact met de omgeving is over het algemeen positief. De inwoners weten ons goed te vinden. Onder het thema 
bodemdaling is De Kanis en de innovatieve techniek die we daar toepassen veel in het nieuws.  
 
   
 
Financiën 
Het project blijft binnen het geraamde budget. 
 
   
 
Vervolg 
Planning  



Volgens de huidige planning ronden wij tegen de zomer 2021 de reconstructie af. De werkzaamheden verliepen vlot en 
zouden sneller gereed zijn. Helaas heeft het project deels door de maatregelen als gevolg van COVID-19 enige 
vertraging opgelopen. De geplande opleverdatum komt overeen met wat wij in 2018 naar de omgeving hebben 
gecommuniceerd. Ook valt alles binnen het contract met de aannemer.  
 
De uitvoering is nog in volle gang. 60% van de straten zijn al bestraat en van een deel hebben bewoners hun tuintje al 
weer netjes ingericht. De betonconstructie zit er voor 85% in, eind november is de laatste paal geboord. In het voorjaar 
2021 leggen we het park aan.  
 
Uitvoering  
Uitdagingen:  
Tijdens de werkzaamheden worden we uiteraard geconfronteerd met verschillende uitdagingen op het gebied van 
logistiek, het beheersen van de omgeving en technische aspecten (doordat niet altijd duidelijk is hoe het in de ondergrond 
eruit ziet).  
 
Afstemming netbeheerders  
De afstemming met de netbeheerders en aannemers van kabels en leidingen blijft een uitdaging. We zitten vaak met hen 
om de tafel om grip te houden op het proces samen met de aannemer.  
 
Monitoring grondwaterstand  
Het thema bodemdaling heeft grote aandacht binnen (en buiten) de gemeente. De stand van het grondwater houden we 
nauwlettend in de gaten. Het is belangrijk dat de funderingspalen onder de woningen niet droog komen te staan. Via 
bijvoorbeeld retourbemaling houden we het water op de juiste hoogte.  
 
Fietspad en verlegging Oortjespad:  
De bouwroute voor dit project loopt over het Oortjespad. Ten behoeve van de veiligheid van de fietsers hebben we een 
vrijliggend fietspad langs het Oortjespad aangelegd. Hiermee ging direct een langgekoesterde wens van de omgeving in 
vervulling. Om de boerderij van Oortjespad 2 te ontzien en de kruising met de Van Teylingenweg overzichtelijker te 
maken, hebben we het Oortjespad verlegd.  
 
Bij aanvang van het project was er veel ophef vanuit de omgeving over de bouwroute in relatie tot de veiligheid van met 
name fietsers. We houden veel aandacht voor de hoeveelheid transporten en momenten waarop deze plaatsvinden. 
Tijdens de uitvoering hebben we geen negatieve meldingen over de bouwroute ontvangen.  
 
Momenteel zijn we aan het onderzoeken of het fietspad en de verlegging van het Oortjespad definitief kunnen worden 
gemaakt. Het wordt een uitdaging, maar het doel is om het fietspad en de verlegging langs het Oortjespad te behouden. 
Om dat te bereiken moeten we wel alle partijen op een lijn krijgen. Binnenkort volgt hier een aparte Raadsinformatiebrief 
over.  
 
Communicatie/omgeving  
Samenwerking met Bunnik Groep:  
Binnen het project werken we met een IPM-team: meerdere teamleden met een eigen expertise. Met de aannemer 
werken we in een bouwteam constructie. We sparren over zaken waar we tegenaan lopen, houden elkaar scherp en 
pakken problemen adequaat aan.  
 
Buurtgroep:  
De Buurtgroep speelt een actieve rol binnen De Kanis. Recent hebben zij een enquête afgenomen onder de inwoners om 
feedback te verzamelen rond de reconstructie. Samen met de Buurtgroep en de aannemer hebben we de resultaten 
doorgesproken. Er is regelmatig overleg met de Buurtgroep, bewoners weten de omgevingsmanagers en de keet goed te 
vinden. Meldingen worden direct opgepakt en spoedig opgelost. Gemeente en aannemer schakelen snel bij calamiteiten.  
 
In het nieuws:  
Het thema bodemdaling is veelvuldig in het nieuws. De Kanis wordt vaak als uitvalsbasis gebruikt om interviews te geven, 
te filmen of voor werkbezoeken. Niet al te lang geleden mochten wij een delegatie van Rijkswaterstaat rondleiden.  
 
De OmgevingsApp:  
De aannemer Bunnik Groep heeft een app ontwikkeld, speciaal voor de Reconstructie De Kanis. De app is 600 keer 
gedownload. Wekelijks wordt er een update over de werkzaamheden geplaatst op de app. Deze wordt minimaal door 150 
mensen gelezen.  
  
 
   
 



Bijlagen 
2020113 status werkzaamheden Reconstructie De Kanis D/21/006017 
Fotocollage Reconstructie De Kanis D/21/006017 





Bijlage: Fotocollage Reconstructie De Kanis 

Pastorielaantje 

Reigerstraat 

Wapening lage vloer Pastoor Schuurmanstraat  

Hoge betonvloer en beschoeiing met      

verankering Roerdompstraat 7 t/m 16 

       

     Leeuwerikstraat 

        Gruttostraat 

    Lage betonvloer Pastoor Schuurmanstraat 

   Hoge betonvloer Mijzijde 

          

 



Bijlage: Fotocollage Reconstructie De Kanis 

    Gaten tbv palen boren 

      Beton storten voor de vloer 

      Stratenmakers 

       Rondleiding Rijkswaterstaat 

         Boorstelling voor boren palen 

        Aanleg definitieve nutstracé  

           Leveren grond voor de voortuin 
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