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Demolition Day: sloopsector opent haar deuren voor het publiek 

 

Leden van branchevereniging VERAS stellen op zaterdag 17 september 2022 - 

Demolition Day - hun sloop- en asbestverwijderingslocaties open om Nederland 

kennis te laten maken met het slopersvak. Het is de 3e editie van dit evenement.  

 

Hoe ziet slopen anno 2022 eruit? Wat gebeurt er met alle materialen die vrijkomen tijdens de 

sloop? Wat is circulair slopen en welke rol heeft de sloopaannemer in de circulaire 

bouweconomie? Hoe gaan sloopaannemers om met gevaarlijke stoffen als asbest en 

chroom-6? Hoe is het om te werken in de sloop- en asbestverwijderingsbranche en welke 

opleidings- en carrièremogelijkheden zijn er? Op 17 september 2022 – Demolition Day – is 

iedereen welkom op de slooplocatie om antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen. 

 

Waarom VERAS Demolition Day organiseert 

VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. Met 

ongeveer 100 leden en 20 donateurs vertegenwoordigt VERAS een belangrijk deel van de sloop- en 

asbestverwijderingsbranche. Op Demolition Day willen de leden van VERAS Nederland laten zien in 

wat voor geweldige branche zij dagelijks hun werk doen en hoe trots ze zijn op hun mooie vak. Ze 

laten de verschillende functies in het slopersvak en in de asbestverwijdering zien én vertellen over de 

opleidings- en carrièremogelijkheden, zoals ook de MBO opleiding Slopen.Tevens willen de leden van 

VERAS hun bijzondere rol laten zien als grondstoffenleverancier voor de circulaire bouweconomie en 

wat er gebeurt met alle materialen die vrijkomen tijdens sloopwerkzaamheden.  

 

Welke slooplocaties doen mee? 

Op de website www.demolitionday.nl staan de leden van VERAS die op 17 september 2022 hun 

projectlocatie(s) of hun eigen bedrijfslocatie openstellen voor publiek en waar deze locaties zich 

bevinden. De leden van VERAS geven ook alvast een voorproefje van wat men op Demolition Day op 

hun sloop- of bedrijfslocatie kan verwachten. 

 

Demolition Day is leuk en interessant voor iedereen! 

Of het slopersvak al bekend is of niet: Demolition Day is een dag voor iedereen, voor jong en oud. 

Leden van VERAS laten de bezoekers zien en ervaren dat slopen een prachtig en dynamisch vak is. 

Meer informatie is terug te vinden op www.demolitionday.nl. Daar is ook een impressie te vinden van 

Demolition Day 2018 en 2020.  
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Noot voor de redactie 

Contactpersoon: Arjan Hol (arjanhol@sloopaannemers.nl) 06-41483390 of 0345 – 471390. Zie voor meer 

informatie: www.demolitionday.nl / www.sloopaannemers.nl  / www.youtube.com/watch?v=w0n6Wjw1YKQ 

Over VERAS  

VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderaars. VERAS bestaat uit 100 leden en 

ruim 20 donateurs en bruist van activiteit! We nemen deel aan beurzen, zoals de BouwBeurs, en organiseren 

regelmatig interessante netwerkbijeenkomsten voor onze leden en donateurs. VERAS zet zich als 

belangenbehartiger in voor een gezonde marktstructuur voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven, werkbare 

wet- en regelgeving, normen en richtlijnen, het borgen van veilig en gezond werken en verantwoord 

opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. 

Meteren, 08 juli 2022 


