Building Holland 2020 verplaatst
vanwege coronavirus
AMSTERDAM, 11 maart 2020 – Het innovatie event Building Holland dat gepland stond op
24, 25 en 26 maart 2020 in RAI Amsterdam wordt verplaatst naar de laatste week van
oktober vanwege het coronavirus. Partners van Building Holland steunen en waarderen dit
besluit.
Hoewel de Nederlandse overheid nog géén beperkende maatregelen heeft opgelegd met
betrekking tot het organiseren van beurzen, kiest Easyfairs ervoor Building Holland te
verplaatsen. Dit heeft alles te maken met de onvoorspelbaarheid en onvermijdelijkheid van
het coronavirus dat buiten de controle van Easyfairs valt. Wereldwijd is er sprake van een
situatie van overmacht, die leidt tot onzekerheid onder deelnemers en bezoekers. De keuze
om het event te verplaatsen was onvermijdelijk. Bovendien wil Easyfairs op geen enkele
manier de gezondheid van bezoekers, deelnemers en eigen personeel in gevaar brengen en
bijdragen aan een verdere verspreiding van het virus.
Building Holland 2020 is een combinatie van een kwalitatief deelnemersveld en een
omvangrijk content programma met meer dan 150 sprekers, side-events en innovation
boulevards. Centraal staat het verduurzamen van Nederland tegen de achtergrond van de
klimaatdoelstellingen.
Ambassadeurs en partners van Building Holland hebben positief gereageerd op het besluit
om het event te verplaatsen. “De impact van corona treft ons land steeds forser. Dat vraagt
iets van ons allemaal. Ontzettend goed dat Building Holland verantwoordelijkheid neemt
voor onze volksgezondheid. Een zorgvuldig besluit dat getuigt van duurzaam handelen.
Uitstel is geen afstel, ik ben er in elk geval bij in oktober”, aldus Claudia Reiner, vicevoorzitter Techniek NL.

Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development, sluit zich hierbij aan. Hij spreekt van
een ‘verstandig besluit’. “Gezondheid gaat voor. In oktober ben ik zeker van de partij.”
John Lens, directeur TVVL, noemt de verplaatsing een logische stap: “De leden en
kennispartners van TVVL zijn elk jaar goed vertegenwoordigd op Building Holland en delen
daar actief kennis. Het besluit voor de verplaatsing naar oktober is voor ons een logische en
juiste beslissing in het kader van veiligheid en gezondheid. We zijn er graag weer bij in
oktober 2020!”
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