
 

 

De Dag van de Bouw is een onderdeel van de imago campagne ‘De bouw maakt het’ en een initiatief  

van © Bouwend Nederland 2012-2022 

 

 

 

Persbericht 
 

<naam bouwbedrijf> stelt bouwplaats <naam project> open voor 

publiek tijdens de Dag van de Bouw 

 

<plaats, datum> - Op zaterdag 18 juni aanstaande kan iedereen een kijkje achter de schermen nemen bij <naam project> 

aan de <naam straat, wijk, etc.>. Doorgaans is de bouwplaats van <naam bouwbedrijf> verboden toegang, maar tijdens de 

Dag van de Bouw op zaterdag 18 juni 2022 is deze van 10.00 tot 16.00 uur opengesteld voor het publiek. De toegang is 

gratis en er valt een hoop te beleven voor jong en oud. 

 

<Informatie over het project, zoals: wat is het voor een project? Hoe ver is de bouw en wanneer staat de oplevering 

gepland?>. Meer informatie is te vinden op: <website project>. 

 

Innovatief en modern 

De jaarlijkse Dag van de Bouw is dé open dag van de Nederlandse bouwsector. Op deze dag kun je niet alleen zien hoe ver 

het project gevorderd is, maar krijg je ook uitleg over hoe de bouw in z’n werk gaat. Natuurlijk wordt er nog steeds veel 

handwerk door echte vakmensen verricht, maar achter de bouw gaat ook een wereld aan innovatie schuil, waar met de 

modernste technologieën en technieken wordt gewerkt. 

 

Daarnaast kun je <extra activiteiten die er die dag plaatsvinden, bijvoorbeeld dat het publiek zelf aan de slag kan met 

apparatuur of het bouwen van bepaalde zaken>. Speciaal voor de kinderen <extra activiteiten die plaatsvinden gericht op 

kinderen>. 

 

<naam directeur/projectleider>, <functie> van <bedrijfsnaam>: “Er valt bij ons een hoop te zien en mee te maken op 

zaterdag 18 juni. Iedereen die zich afvraagt wat er toch altijd op die bouwplaats gebeurt, is van harte uitgenodigd nodigen 

om een kijkje te komen nemen. Het wordt een leuke dag voor jong en oud!” 

 

De Dag van de Bouw 

De Dag van de Bouw is een onderdeel van de imago campagne ‘De bouw maakt het’ en een initiatief van © Bouwend 

Nederland 2012-2022. Tijdens deze dag stellen bouwlocaties door heel Nederland hun bouwhekken open om mensen 

kennis te laten maken met innovaties en het maatschappelijke belang van de bouw- en infrasector.  
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In 2019 bezochten ruim 77.000 mensen 140 projecten verspreid over heel Nederland. Na een pauze van twee jaar in 

verband met geldende coronamaatregelen, vindt de vijftiende Dag van de Bouw plaats op zaterdag 18 juni 2022. Kijk voor 

meer informatie over de Dag van de Bouw en de meer dan honderd andere opengestelde bouwplaatsen in heel Nederland 

op dagvandebouw.nl. 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE 

Meer informatie, interviews of beeldmateriaal kunt u opvragen bij: 

 

<contactpersoon> 

<functie contactpersoon> 

<email adres> 

<vast en/of mobiel telefoonnummer>  

http://www.dagvandebouw.nl/
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