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Castricum - Op zaterdag  28 mei van 10.00 
tot 16.00 uur neemt Scholz Bouw deel aan 
de Dag van de Bouw met het  bouwproject 
Ei-hof  in Castricum. De Ei-hof is een ont-
wikkeling  binnen het oude centrum van 
Castricum die bestaat uit acht startersap-
partementen, twaalf luxe appartementen, 
een penthouse, vijf woningen en twee win-
kels. Het project is ontworpen door Kersenss 
De Ruiter Architecten uit Alkmaar  en is 
een inpassing midden in het oude centrum 
bij winkeltjes en terrasjes met het strand 
op fi etsafstand. Een uniek, kleinschalig 
dorpshofje met een authentieke uitstraling. 
De woningtypen zijn gevarieerd in afme-
ting en van alle gemakken voorzien, zodat 

allerlei mensen er een plekje zullen vinden. 
Jong en oud, gezinnen, starters en arrivés. Al 
deze randvoorwaarden heeft de architect als 
instrument gebruikt om het gebied op een 
zorgvuldige en creatieve manier in te rich-
ten. Hierdoor is het een zeer bijzonder en 
kwalitatief mooi project geworden. Het pro-
ject onderscheidt zicht door het bijzondere 
gevelbeeld dat een monumentaal karakter 
heeft. Door de start van de bouw wordt de 
laatste rotte kies uit het oude centrum ver-
vangen door een bijzonder project dat de 
straat weer compleet maakt en in zijn oude 
staat hersteld. Tijdens de Dag van de Bouw 
wil Scholz Bouw iedereen de mogelijkheid 
bieden om dit unieke project te bezichtigen 
en de bouwplaats openstellen voor het pu-
bliek. Op deze manier wil Scholz Bouw laten 
zien wat het betekend om te bouwen mid-
den in een centrum, met beperkte toegang 
voor werkverkeer, specifi eke materialen en 
technieken zonder dat er schade ontstaat 
aan de omliggende panden!  Tijdens deze 
open dag zijn medewerkers aanwezig voor 
meer informatie en makelaar Hopman is van 
de partij. 
De bouwplaats is te vinden op de Dorps-
straat/Schoolstraat van Castricum. Deze 
dag wordt landelijk georganiseerd door 
Bouwend Nederland. Dit jaar met de slogan: 
De Bouw maakt het! In 2010 werden de ver-
schillende bouwplaatsen door ruim 120.000 
bezoekers bezocht. Dit waren gemiddeld 
350 bezoekers per locatie. Kijk voor meer 
informatie  op www.scholz.nl of 
www.hopman.nu

Ei-hof open op de 
Dag van de Bouw

Tijdens de Dag van de Bouw, op zater-
dag 28 mei, worden in totaal 220 bouw-
locaties opengesteld voor het publiek. 
Bouwend Nederland is meer dan tevre-
den over het aantal openstelde projec-
ten. De aangesloten bouwbedrijven zijn 
onverminderd enthousiast over de jaar-
lijkse open dag, die meer dan 100.000 
bezoekers per jaar telt. 

“Vorig jaar waren er wat meer openge-
stelde projecten, maar zoals iedereen 
weet is de bouw nog niet uit het eco-
nomische dal geklommen. Er wordt op 
dit moment beduidend minder gebouwd 
dus zijn er ook minder bouwlocaties die 
geschikt zijn voor een open dag”, aldus 
Bouwend Nederland-voorzitter Elco 
Brinkman voorzitter. “Toch zijn we zeer 
tevreden met 220 deelnemende projec-
ten. Wat nog belangrijker is, alle secto-
ren van de bouw zijn vertegenwoordigd. 
Nieuw- en verbouw, renovatie, infra, res-

tauratie en combinaties daarvan. Ook de 
regionale spreiding van de projecten ziet 
er goed uit. Met ruim 200 opengestelde 
bouwplaatsen gaan we er weer een ge-
slaagde open dag van maken. De Dag 
van de Bouw heeft tot doel om het grote 
publiek de vele positieve kanten van de 
bouw te laten zien. Voor Bouwend Ne-
derland is daarom de verscheidenheid 
van projecten en spreiding van de pro-
jecten over het land belangrijk. Ook het 
initiatief zelf draagt bij tot een positief 
beeld over de sector; de bouw zegt niet 
alleen open en transparant te zijn, maar 
voegt de daad bij het woord, op 220 
plaatsen in Nederland!”

De Dag van de Bouw is een initiatief van 
Bouwend Nederland en de aangesloten 
bouwbedrijven en maakt onderdeel uit 
van de campagne ‘De Bouw maakt het’. 
Dit jaar is het de zesde keer dat de Dag 
van de bouw plaatsvindt.

28 mei
Dag van de Bouw

Dag van de Bouw opent 
220 projecten voor publiek



Dag van de Bouw 28 mei00 maand 2011 pagina 0

Postadres: Bezoekadres:
Postbus 79 Havenstraat 3-7
1940 AB Beverwijk 1948 NP Beverwijk
www.lokhorst.nl  Tel.: 0251 265000

Castricum – Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 28 mei, kan iedereen 
een kijkje achter de schermen nemen in het raadhuis van Castricum. De lande-
lijke Dag van de Bouw wordt dit jaar voor de zesde maal georganiseerd vanuit 
de overkoepelende brancheorganisatie Bouwend Nederland. Op 28 mei wor-
den door heel Nederland zo’n 220 grotere en kleinere projecten opengesteld 
voor het publiek. Deze dag van de bouw is bedoeld om de bouwwereld en het 
belang van de bouwwereld voor de samenleving, in de breedste zin binnen de 
maatschappij uit te dragen.

Lokhorst werkt dit jaar weer mee aan de dag van de bouw met het project raadhuis 
Castricum. “Wij zijn trots op de projecten die wij met ons personeel realiseren en 
willen dat uitdragen aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. In Castricum stellen 
wij het raadhuis van Castricum open, omdat dit project aansprekend is en een maat-
schappelijk belang in zich heeft. In Castricum helpen Schot verticaal transport, en 
het SSPB mee om van 28 mei een mooie open dag te maken. Met betrokken partijen 
hebben wij een mooie en afwisselende open dag georganiseerd.” Iedereen die 
interesse heeft om eens te kijken is welkom. 

Kijk voor meer informatie op: www.dagvandebouw.nl

Lokhorst bouw en ontwikkeling 
stelt tijdens De Dag van Bouw raadhuis Castricum open

heeft u bouwplannen?
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