
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Utrecht, 23 november 2021 

 
 
a.s.r. gaat boeren belonen voor duurzame bedrijfsvoering 
 
a.s.r. gaat boeren belonen die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering. Boeren die 
landbouwgrond van a.s.r. in gebruik hebben kunnen een korting ontvangen van 5 tot 10% op de 
canon, wanneer zij hun grond duurzaam beheren. Om de agrarische sector te verduurzamen zet a.s.r. 
al geruime tijd samen met boeren stappen om de bodemgezondheid te verbeteren en biodiversiteit te 
bevorderen. Met deze nieuwe stap wil a.s.r. de duurzaamheidstransitie versnellen.  
 
In samenspraak met de agrarische sector heeft a.s.r. praktische duurzaamheidsrichtlijnen opgesteld, waaraan 
boeren moeten voldoen om aanspraak te maken op korting. De elementen bodem, biodiversiteit en het bedrijf 
staan hierin centraal. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande duurzaamheids-
certificeringen om extra werk voor boeren te voorkomen.   
 
Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed bij a.s.r. real estate: ‘De druk om de agrarische sector te 
verduurzamen is de afgelopen jaren toegenomen. a.s.r. is van mening dat alle partijen in de keten van de 
agrarische sector gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor deze transitie en niet alleen de boeren zelf. Wij zien 
dat verbeteringen voor een duurzame bedrijfsvoering investeringen voor boeren met zich meebrengen. 
Daarom wil a.s.r. boeren hierin tegemoet komen door hen financieel te compenseren met korting.  
 
Klimaat-slim boeren 
Het belonen van boeren valt onder de strategie klimaat-slim boeren van het ASR Dutch Farmland Fund, het 
fonds waar de landbouwgrond van a.s.r. in is ondergebracht. Met deze strategie zet het fonds zich in voor een 
sector waar vruchtbare grond ook voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Dit doet het fonds 
onder andere door het realiseren van een duurzaam inkomen met een duurzame productie, het 
klimaatbestendig maken van de agrarische sector en het reduceren van CO2 daar waar het kan. 
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en werkgevers. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl  
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Over a.s.r. real estate 
a.s.r. real estate beheert en investeert als vastgoedvermogensbeheerder namens haar opdrachtgevers al meer dan 125 
jaar in woningen, winkels, kantoren, agrarische grond en infrastructuur. Voor professionele beleggers beheert zij vijf 
Nederlandse vastgoedfondsen en individueel vermogensbeheermandaten voor (inter)nationaal vastgoed. a.s.r. real estate 
richt zich op de waardeontwikkeling van vastgoed op de lange termijn en is onderdeel van a.s.r., één van de grootste 
verzekeraars van Nederland. 
  
Over ASR Dutch Farmland Fund 
Het ASR Dutch Farmland Fund investeert in landbouwgronden in Nederland. Het fonds faciliteert agrarische ondernemers 
in grondzaken, focust op klimaat-slim boeren en biedt institutionele investeerders een stabiel rendement in combinatie met 
een uniek diversificatie-effect. De portefeuille van het ASR Dutch Farmland Fund is in meer dan een eeuw opgebouwd. 
Het fonds heeft een sterke focus op langetermijnwaardecreatie, voor zowel investeerders als agrarische ondernemers. De 
aankomende jaren groeit het fonds door, mede door verduurzaming en successie binnen de agrarische sector. 
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 


