
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Utrecht, 4 april 2022 

 
 
a.s.r. zet verder in op energietransitie met aankoop windpark Nieuwe 
Hemweg 
 
a.s.r. heeft windpark Nieuwe Hemweg in het havengebied van Amsterdam aangekocht van Vattenfall. 
Het windpark is vorig jaar opgeleverd en heeft in totaal zes nieuwe windturbines. Windpark Nieuwe 
Hemweg is het derde windpark dat a.s.r. real estate aankoopt namens a.s.r. en hiermee versterkt a.s.r. 
haar bijdrage aan de energietransitie en een duurzame leefomgeving. 
 
In totaal hebben de zes windturbines een gezamenlijk vermogen van 13,2 MW. Dit staat gelijk aan het 
energieverbruik van circa 10.000 huishoudens en is aanzienlijk meer ten opzichte van de acht vervangen 
windturbines in het havengebied. Vattenfall zal na de verkoop de stroom blijven afnemen die de turbines 
produceren. Deze belegging valt binnen de doelstelling van a.s.r. om aan het eind van 2024 voor € 4,5 miljard 
in impact beleggingen te hebben geïnvesteerd. 
 
Dick Gort, CEO a.s.r. real estate: ‘a.s.r. wil toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen binnen de financiële 
sector. Ik ben er trots op dat we inmiddels drie windparken hebben aangekocht en daarmee ons aandeel 
vergroten in duurzame energieprojecten waarin we investeren namens a.s.r. Samen met windpark Jaap 
Rodenburg in Almere en een deel van Ariane windpark in de Wieringermeer, hebben we straks drie 
operationele windparken in eigendom. Ook naar de toekomst toe blijven we ons richten op duurzame 
energiebronnen die bijdragen aan de energietransitie en een duurzame leefomgeving.’   
 
Over windpark Nieuwe Hemweg 
Windpark Nieuwe Hemweg kenmerkt zich door de unieke locatie en samenwerking. NS is eigenaar van de 
grond waarop windmolens staan. Vattenfall bouwde het windpark en de grond daaromheen is van ProRail. 
Het is het eerste windpark in Nederland direct naast een opstelterrein voor treinen. Het windpark is op 7 juli 
2021 geopend. Vattenfall verving de acht oude turbines door zes krachtigere windturbines op het terrein van 
NS in de Amsterdamse haven. 
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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 AMX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl  
 
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. 
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Over Vattenfall 
Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert 
aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil een fossielvrij leven 
mogelijk maken binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met 
groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 
medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en 
Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf. 
 
 
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. 


