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‘Als mensen alleen maar digitaal communiceren ontstaat wantrouwen. Een
beurs als de Provada kan dat pareren’,
zegt Provada-baas Peter Schreuter vlak
voor de beurs na het corona-intermezzo weer van start gaat.
Directeur-eigenaar Peter Schreuter
van de grootste Nederlandse vastgoedbeurs Provada heeft niet stilgezeten in
de tijden dat de fysieke beurs niet kon
doorgaan. Hij organiseerde niet alleen
digitale beurzen, maar ook vertrouwelijke round tables met opinieleiders om
voeling te houden met wat er allemaal
speelt in het vastgoed.
Schreuter heeft een zwaar inhoudelijk
3:00:57 PM
programma van de grond gekregen,
met meer dan 250 sprekers. De topic op
deze Provada is het vlot trekken van de
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woningmarkt. In het publieke domein is
de discussie losgezongen van de mensen
in de markt. Er is sprake van een groeiende groep van woningwappies voor wie
de schaarste op de woningmarkt slechts
een mening is, terwijl de mensen uit de
praktijk – of ze nu uit de publieke of private sector zijn maakt niet uit – onvoldoende worden gehoord. De Provada is
bij uitstek een beurs om de argumenten
van de markt te laten horen.
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‘Eindelijk, na tweeënhalf jaar, kunnen
we weer een Provada houden’, zei Peter
Schreuter dinsdagochtend bij het welkom
heten van de bezoekers. ‘Officieel zijn
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we nu aan de 16de editie.’ De aanloop
daarheen was volgens Schreuter ‘een
rollercoaster’, want de organisatie had te
maken met ‘een onvoorspelbaar virus en
een onvoorspelbare overheid’. ‘Maar we
zijn er weer, met een volle beursvloer.’
Onno Hoes nam vervolgens het stokje
over. Hoes, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars, zei dat het
goed was om weer fysiek bij elkaar te
zijn. ‘Vastgoed is mensenwerk, dus we
willen elkaar recht in de ogen kijken en
niet via een schermpje.’ Hij memoreerde
dat het thema dit jaar is: Dare to Dream,
together we build a better environment.
Volgens Hoes duurt de kabinetsformatie
te lang, terwijl bij PropertyNL de minister
voor Wonen al bepaald is. ‘We kunnen de
komende dagen een heel Provada-kabinet
vormen’, voegde hij eraan toe.

wel goed gaan: mooie projecten in de middenhuur
met voor het eerst ook een award. Op de Provada
lonken in het commercieel vastgoed opkomende
markten zoals zorgvastgoed en logistiek. Of versterkt
hij de vibe van de goeroes met hun toenemende zorg
over de energieproblematiek?
Wabe van Enk, directeur/hoofdredacteur
van PropertyNL
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Theo Rook (Van
Wijnen), Fleur Spijker
(Verstedelijkingsalliantie), Tom van
‘t Hek, Bas Rutten
(ABN Amro) en
Rijksbouwmeester
Francesco Veenstra
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Geen miljardendeals of Chinees Evergrande-onheil: de nieuwe Rijksbouwmeester
Francesco Veenstra hield een pleidooi
voor vitaliteit op de tweede dag van Provada – waar op de congressen zachtere
onderwerpen de boventoon voerden. Moderator Tom van ’t Hek had moeite om
Veenstra te concretiseren, maar Bas Rutten van ABN Amro kwam met een prak-
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tijkvoorbeeld. In zijn oude hoofdkantoor
(dat op de Provada nog geen koper heeft
gevonden) stond de lift centraal. ‘In onze
nieuwe behuizing (in het wat goedkopere
Amsterdam-Zuidoost, red.) staat de trap
centraal. Dat bevordert toch de gezondheid en vitaliteit.’
Gezond in de stad is ook een paar parkeerplaatsen opofferen voor een terrasje,
oppert Theo Rook van Van Wijnen West.
‘Verbazingwekkend wat dat voor effect
heeft.’ Van de coronacrisis hebben we
volgens Spijker onder meer geleerd dat
de buitenruimte belangrijk is. ‘Misschien
wisten we dat al, maar er is meer aandacht voor gekomen’, aldus Spijker.
Gratis advies voor een nieuwe minister
voor Wonen: organiseer de mobiliteit beter, maak woningen voor iedereen betaalbaar en schaf die Verhuurderheffing af.
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PropertyDay, de nieuwskrant tijdens de Provada
PROPERTYDAY | NR. 1 - 26 OKTOBER 2021

Donderdag 28 oktober 2021

Rijksbouwmeester eist meer vitaliteit

Kop eraf

Provada D-Day-vibe

Honderden enthousiastelingen mogen vandaag
na anderhalf jaar weer op zeepkisten hun
vastgoedboodschap verkondigen aan duizenden
Provada-gangers. NVM-baas Onno Hoes mag de
openingsbel in de RAI luiden. Op andere feestjes
heeft hij het niet makkelijk. Zijn woningleden kampen
met een kwart lagere omzet bij meer werk door
een wildgroei aan bezichtigingen. Hoes zal zijn
boodschap dus breder moeten trekken naar zaken die
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Woensdag 27 oktober 2021

Een publiek geheim is dat de laatste dag van
de Provada het meest oplevert. Dag één: de
spanning. Lukt alles? Dag twee: de langgekoesterde
borrelwens. Vandaag: minder drukte. Tijd om een
deal af te ronden. Wel zijn er in de afgelopen dagen
politieke stappen gezet. Meesterinterviewer Frénk
van der Linden verbaasde zich. Hij dacht aan een
harde publiek–private-clash, maar ontdekte dat alle
partijen – of het nu de gemeente Amsterdam is

PROPERTYDAY | NR. 2 -27 OKTOBER 2021

of Intospace – roepen om regie en visie van een
nieuwe minister van Ruimte. Vandaag gaat
Frénk zijn karwei afmaken, zodat volgend jaar de
nieuwe minister de bel kan luiden voor een nieuwe
Provada.
Wabe van Enk, directeur/
hoofdredacteur
van PropertyNL
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De nieuwskrant PropertyDay verschijnt tijdens de Provada op 14, 15 en 16
juni 2022 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
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