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‘ Verdere groei kan makkelijk, 
maar we gaan voor kwaliteit’

Directeur-eigenaar Peter Schreuter 
van vastgoedbeurs Provada denkt dat 
de Provada makkelijk met een hal 
zou kunnen groeien, maar stuurt 
heel bewust op kwaliteit en niet op 
kwantiteit. ‘Ons concept is niet direct 
gericht op producten en toeleveranciers, 
maar juist op het verbinden van publiek 
en privaat en het netwerken. Daarop 
proberen we ons echt te focussen, en 
dat doen we via de inhoud.’
Schreuter kijkt uit naar de beurs van 
dit jaar. Records gaan weer sneuvelen, 
denkt hij. ‘De drie hallen zijn weer 
volledig gevuld, en veel standhouders 
hebben bijgetekend voor drie jaar. Ook 
het aantal kaarten in de voorverkoop ligt 
boven het record van 2019.’
Het thema van dit jaar, Act now for a 

better tomorrow, 
sluit aan bij wat 
leeft in de markt 
en waar veel 
mensen in het vak 
mee bezig zijn. 
Inhoudelijk zijn 
dat duurzaamheid 
en de bouw- en 
ontwikkelingsop-
gave, met name 
op het gebied van woningen. 
Schreuter voelt zich persoonlijk betrok-
ken bij het thema. ‘Veel van onze klanten 
maken een circulaire reis om de foot-
print naar zero te brengen’, zegt hij, ‘en 
een positieve bijdrage te leveren aan het 
klimaat. Dan wil ik niet aan de zijkant 
staan, dan wil ik meedoen.’ 

Duizenden staan vandaag te trappelen voor de RAI 
om de eerdere bezoekersrecords van vastgoedbeurs 
Provada te laten sneuvelen. Wat is de onderliggende 
trend van de honderden bijeenkomsten? Provada 
zelf mikt op de aanpak van de klimaatcrisis met 
minder stikstof, meer hout en stro én meer focus 
op de eindgebruiker, zoals de baas van Tesla en 
de ervaringen van Philips. Met het vertrek van 
hoofdkantoren, waaronder onlangs DSM, is dat geen 

overbodige luxe voor het vastgoed. Maar toch denk 
ik dat partijen ‘Act Now’ vooral zullen relateren aan 
de woningbouwopgave. Zal het Chris Kuipers, de 
directeur generaal Volkshuisvesting en Bouwen, die 
de aftrap geeft voor Provada, lukken om die neuzen 

dezelfde richting op te krijgen? 

Wabe van Enk, directeur/hoofdredacteur 
van PropertyNL

De wereld volgens Provada

DE STAD IN 2120
met Wageningen University & Research
Ondanks de klimaatverandering is het ook over honderd jaar nog 
prettig wonen, werken en ontspannen in de stad. Voorwaarde is 
wel dat we nu nadenken en waar mogelijk anticiperen.

14 juni, 13.45-14.30 uur, 
Hal 10, stand 23

Peter Schreuter
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Met de verhitte slotgevechten tussen Trump en 
Biden, een nieuwe coronatoespraak van Rutte 
en een toenemende Europese terreurdreiging, is 
3 november een dag die we niet snel vergeten. 
Daarbij vergeleken is de start op deze datum van 
Provada Live vanuit de Werkspoorkathedraal een 
vastgoedkorrel op een wereldstrand. Wat geeft de 
zandkorrel inhoud? Door niet de onzekerheid aan 
te jagen met statements dat de retail er niet meer  

bovenop komt. Wel door te laten zien wat wel kan. 
Ontwikkelaar Enno Otten liet gisteren zien hoe hij 
Megastores in Denegmenten die anderen mijden, 
zoals retail en kantoren. 

Om 10 uur precies was het zover: 
directeur–eigenaar Peter Schreuter 
heette iedereen hartelijk welkom. 
Hij introduceerde meteen Marja 
Appelman, die de openingsbel van 
de 17de editie van Provada mocht 
luiden onder het motto: Act Now 
for a better tomorrow. Appelman, 
directeur Wonen bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, sprong 
in voor de geplande keynote spea-
ker Chris Kuijpers. Die had vol-
gens Schreuter ‘misschien te veel 
tijd doorgebracht met Mick Jagger’ 
en had afgezegd wegens corona. 
‘Dit is een feestelijk moment, maar 
het is wel crisis op de woningmarkt’, 
zei Appelman. Ze pakte meteen het 
motto van Provada erbij en paste dat 
toe op de woningmarkt: Act Now! 
Iedereen kent wel iemand die hard 

‘Laat u inspireren en ga aan de slag’

Op de openingsdag van Provada was er een 
overeenkomst tussen Provada-opener Chris Kuijpers, 
Provada-keynote Kim Liebregts en Mick Jagger. Zij 
kwamen niet. Corona. Marja Appelman verving 
Kuijpers. Zij verraste als directeur Woningbouw BZK 
met een persoonlijke noot: als dochter van aannemer 
Appelman nam ze de ambtenaren-sceptici voor zich 
in.  Ook Lennart Hoedemakers wist hoe hij Tesla-
topvrouw Liebregts moest vervangen: piepjong maar 

in zijn rugzak een cum laude studie, werkervaring 
in China, Soedan, Ierland en nu na ruim één jaar 
al ‘per ongeluk’ het gezicht van Tesla. Elon kan 
tevreden zijn. Mark van Wordragen van Croonwolter 
&dros adopteerde gretig Lennarts vertolking van 

Elons ideeën. Maar bij Mick houdt de 
overeenkomst op. Hij zorgt niet voor 
een opvolger.
Wabe van Enk

Leermoment Mick Jagger

15 juni, 13.30-14.15 uur, 
Hal 10, stand 23RUIMTELIJKE EFFICIËNTIE

met Linda Matser, Frank van der Sluys, Provincie Gelderland 
en gemeente Utrecht
Schaarste en stagnatie gaan in Nederland hand in hand. Ook ruimtelijk. Toch zijn er 
kansen om ruimtelijke efficiëntie te bewerkstelligen. Dit vraagt om samenwerking 
in plaats van strijd om de ruimte.
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Marja Appelman en 
Peter Schreuterop zoek is naar een geschikte woning, Appel-

man ook. Dat motiveert haar. Er moeten wo-
ningen komen, goede en betaalbare woningen. 
Volgens Appelman, die inspiratie haalt uit haar 
afkomst – haar vader was aannemer –, moeten 
gemeenten en private partijen samen de cri-
sis te lijf: ‘Toon daadkracht!’ De rijksoverheid 
moet daarnaast in alle regio’s helpen processen 
te versnellen en problemen – stikstof! – oplos-
sen. ‘Laat u inspireren en ga aan de slag.’

PropertyDAY 3
E E N  U I T G A V E  V A N  P R O P E R T Y N L    Donderdag 16 juni 2022

PROPERTYDAY |  NR. 3 -16 JUNI 2022

Stevan Manhave (Manhave Vast-
goed, links op de foto) en Daan van 
der Vorm (Vorm) hebben gisteren 
op Provada hun handtekening ge-
zet onder een nieuwe Rotterdamse 
woon–werk-icoon, Lumière geheten, 
van meer dan 200 meter hoog. In 
het complex van 60.000 m² komen 
416 appartementen, waarvan 30% in 
de middenhuur. Vorm en Manhave 
willen het complex bij oplevering in 
2025 niet verkopen, maar het zelf in 
portefeuille houden. ‘Dit kan alleen 
in Rotterdam’,  aldus de 010-onder-
nemers. 

Megaproject van 
Vorm en Manhave 

Trotse ontwikkelaars/beleggers voor 
de maquette van Lumière die gisteren 
groen licht kreeg.

ESG 
IMPACT HOUR
De vastgoedsector blijft toekomstbestendig door mee te 
bewegen. Gebouwen worden groener, werkplekken slimmer 
en flexibeler en bouwprojecten socialer. Hoe we dit doen? 
OOnnzzee  dduuuurrzzaaaammhheeiiddsseexxppeerrttss  ssttaaaann  vvoooorr  uu  kkllaaaarr  oomm  aallllee  
vvrraaggeenn  rroonnddoomm  EESSGG  ttee  bbeeaannttwwoooorrddeenn..  

16 juni, 12.00- 14.00 uur
Hal 10, stand 23
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Met de verhitte slotgevechten tussen Trump en 
Biden, een nieuwe coronatoespraak van Rutte 
en een toenemende Europese terreurdreiging, is 
3 november een dag die we niet snel vergeten. 
Daarbij vergeleken is de start op deze datum van 
Provada Live vanuit de Werkspoorkathedraal een 
vastgoedkorrel op een wereldstrand. Wat geeft de 
zandkorrel inhoud? Door niet de onzekerheid aan te 

jagen met statements dat de retail er niet meer  
bovenop komt. Wel door te laten zien wat wel kan. 
Ontwikkelaar Enno Otten liet gisteren zien hoe hij 
Megastores in Denegmenten die anderen mijden, 
zoals retail en kantoren. 

Terwijl het in Den Haag cadeautjes regent, neemt 
onderhuids de angst toe wie de rekening gaat 
betalen.  Dwong de oude Eerste Kamer eerst een 
compensatie af bij de AOW, gisteren bedacht 
de Tweede Kamer een solidariteitsheffing voor 
winstgevende bedrijven. Economen als Coen 
Teulings kunnen niet genoeg waarschuwen, dat de 
rekening van de Oekraïne-crisis niet straffeloos bij 

bedrijven kan worden gelegd. De vastgoedwereld  
ziet nu al het vestigingsklimaat verslechteren, maar 
in Rotterdam schijnt het licht: Vorm en Manhave 
steken op de Provada hun nek uit met Lumière.   

Wabe van Enk,  
directeur/hoofdredacteur PropertyNL  

Cadeaus met lichtpunt

PropertyDay, de nieuwskrant tijdens de Provada

Contactinformatie

De nieuwskrant PropertyDay verschijnt tijdens de Provada op 13, 14 en 15  
juni 2023 en wordt elke dag exclusief verspreid door PropertyNL onder alle  
beursbezoekers en standhouders.

Het formaat van PropertyDay is hetzelfde als het PropertyNL magazine.

Het ideale medium om gedurende 3 dagen op de beurs onder de aandacht te  
komen van vastgoedprofessionals

Tarieven in euro’s per plaatsing exclusief BTW
 1x 2x 3x
 1/1 pagina 2.950 2.500 2.000
 1/2 pagina 1.900 1.600 1.350
 1/3 pagina 1.200 1.075 950

 3X IM fc op de voorpagina totaal € 2.500
 3X IM fc binnenwerk totaal € 2.000

Formaten

 1/1  pagina 215 mm  x  280 mm
 1/2 pagina 185 mm  x  121 mm
 1/3 pagina 185 mm  x  80 mm
 IM voorpagina 53 mm  x  80 mm 
 IM voorpagina 135 mm  x  35 mm 
 IM binnenwerk 125 mm  x  80 mm

Voorop in vastgoed

Reinier Trel
trel@propertynl.com
06 21 21 34 23

Charles Truijen
truijen@propertynl.com
06 23 97 97 34


