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Beleef hoe uitdagend het is om
in de bouw te werken.
Op zaterdag 2 juni 2018 vieren wij de 13e editie van de Dag van de Bouw! In de
regio Food Valley organiseren de lidbedrijven van Bouwend Nederland afdelingen
Veenendaal en Zuid-West Veluwe en het Knooppunt Techniek het evenement
op een mini bouwplaats op parkeerterrein Coornhertpad (tussen de Wolweg en
Schrijverspark) in Veenendaal.

Wat houdt de dag van de bouw in?
De dag van de bouw is in de loop der jaren uitgebreid tot een
groot en bekend publieksevenement in Nederland. Op diverse
plekken in Nederland zijn er verschillende initiatieven om de
bezoekers kennis te laten maken met de bouw.
Er zijn veel dingen te beleven, zo zijn er activiteiten te doen op
het gebied van bouw-, elektra-, installatietechniek, grond- en of
straatwerk en riolering. Kinderen kunnen zelf aan het werk en zo een
kijkje nemen in het leven van een bouwvakker.
Diverse architecten en constructeurs geven
daarnaast presentaties op het gebied van
constructie, ontwerp, 3D printen en virtual reality.

Wat is er te doen?
Je maakt kennis met vakmensen en ontdekt hun vakmanschap! Van
architect tot constructeur en van bouwvakker tot kraanmachinist.
•

Ervaar de wereld door een VR- bril.

•
•

Neem een kijkje bij de boeiende demonstraties.
Ga zelf aan de slag als bijvoorbeeld ontwerper, timmerman, 		
graafmachinist, metselaar.
Doe mee aan de leuke wedstrijdelementen!

•

Waar is het?
Op het parkeerterrein Coornhertpad in Veenendaal
op de hoek van de Wolweg en Schrijverspark:
Parkeren kan bij:
1
Parkeerterrein Coornhertpad
Wolweg 1B
1901TB Veenendaal
2

Parkeergarage Tricotage
Wolweg 197

Meer informatie over het parkeren in Veenendaal
is te vinden op de website van de gemeente
Veenendaal: www.veenendaal.nl

Treintje
Op zaterdag 2 juni rijdt tussen 10.00 en 16.00 uur een treintje van de
Van Kreelpoort naar het Coornhertpad en terug.
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