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Zet jouw project in
de schijnwerpers!

Project: realisatie van de Rotterdamsebaan in 

Den Haag

“De Rotterdamsebaan is momenteel het grootste bouwproject van 

Den Haag. We deden mee met de Dag van de Bouw om mensen een 

kijkje achter de schermen te bieden. Veel mensen waren nieuwsgierig 

naar de tunnel en door die open te stellen, creëerden we ook meer 

begrip voor eventuele overlast. Mensen konden zelf een route over de 

bouwplaats volgen en overal waren collega’s aanwezig om vragen te 

beantwoorden. Op de bouwmarkt stond allerlei materieel opgesteld 

en kraampjes van de gespecialiseerde aannemers. Kinderen waren 

ook welkom en konden onder andere een bouwhelm knutselen. We 

hebben enkel positieve reacties gekregen en er heel wat ‘ambassa-

deurs’ voor ons werk bij gekregen!”  

Lia Bos-van Aalst

Senior communicatieadviseur, projectorganisatie Rotterdamsebaan

Gemeente Den Haag

Project: nieuwbouw Dorpshuis Hart van 

Zwanenburg in Zwanenburg 

“In 2019 hebben wij de bouwplaats tijdens de Dag van de Bouw 

opengesteld, omdat we merkten dat omwonenden en toekomstige 

gebruikers heel betrokken zijn bij de bouw van hun nieuwe dorpshuis. 

Het is dan leuk om te laten zien wat er achter de hekken gebeurt. 

Het weer zat niet mee, maar desondanks was het erg geslaagd. 

We hebben in de stromende regen rondleidingen gegeven aan zo’n 

honderd enthousiaste bezoekers. Bouwprojecten hebben een grote 

impact op een omgeving en haar bewoners. Het is belangrijk om de 

omgeving te blijven informeren over wat je doet en dit is een mooie 

effectieve manier. Houd het simpel en persoonlijk. Lekkere koffie en 

een mooie, veilige rondleiding zijn een goede basis voor een succes-

volle dag. Zo blijft de organisatie beheersbaar en kun je zelf ook een 

beetje genieten tijdens de Dag van de Bouw.”

Simone Fiselier-Jonker

Omgevingsmanager bij K_Dekker bouw & infra

Contactpersoon 

Angelina van Weerdenburg 

Communicatieadviseur 

a.vanweerdenburg@bouwendnederland.nl

Doe mee 

Meld jouw project zo snel mogelijk aan op www.dagvandebouw.nl/doemee 

Op zaterdag 20 juni 2020 organiseren we de vijftiende Dag van 

de Bouw. Dé dag waarop we bouwplaatsen in heel Nederland 

openstellen voor publiek om te laten zien hoe mooi onze sector 

is. Wil jij ook jouw project in de schijnwerpers zetten en bezoekers 

een kijkje achter de schermen geven? Doe dan mee! Jij stelt jouw 

bouwplaats open, wij helpen je met de promotie, tips voor de 

organisatie en zorgen voor zoveel mogelijk aandacht voor de Dag 

van de Bouw in de media. 

De Dag van de Bouw wordt georganiseerd door Bouwend 

Nederland, in samenwerking met Aannemersfederatie Bouw & 

infra Nederland, Techniek Nederland, VNconstructeurs en de Dag 

van de Architectuur.

Rotterdamsebaan
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