Utrecht, 26 april 2022

a.s.r. koopt zonnepark Pesse van GroenLeven
a.s.r. heeft het nieuw gerealiseerde zonnepark in Pesse gekocht van GroenLeven. Het zonnepark in
Drenthe met ruim 60.000 panelen heeft een vermogen van 32,6 megawatt en voorziet in de
stroombehoefte van circa 11.500 huishoudens. Na de recente aankopen van drie windparken wil a.s.r.
met de aankoop van haar eerste zonnepark opnieuw een positieve bijdrage leveren aan de
energietransitie en het behoud van een duurzame leefomgeving.
Het zonnepark is gelegen op 31,2 hectare en is ontwikkeld in samenwerking met lokale partijen. Boeren
hebben grond ter beschikking gesteld, waaronder 17,3 hectare grond in erfpacht bij het ASR Dutch Farmland
Fund, het landbouwfonds van a.s.r. real estate.
In het ontwerp van het zonnepark is een aantal maatregelen genomen om de natuurwaarden te bevorderen.
Zo is er rekening gehouden met voldoende afstand tussen de panelen en worden twee poelen aangelegd met
ecologische oevers. Daarnaast wordt rondom het zonnepark passende beplanting geplaatst die de panelen
voor een deel aan het zicht onttrekken en bijdraagt aan de biodiversiteit. 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 een bijdrage leveren aan de energietransitie om
klimaatverandering tegen te gaan. De aankopen van energieparken dragen hieraan bij. Ik ben er trots op dat
we, in vervolg op de aankoop van windpark Jaap Rodenburg, windpark de Nieuwe Hemweg en een deel van
het Prinses Ariane windpark, nu ons eerste zonnepark kopen. Hiermee vergroten we ons aandeel in
duurzame energieprojecten en kunnen we de CO₂ uitstoot in de beleggings- én verzekeringsportefeuille van
a.s.r. de komende jaren verder terugdringen.’
Het zonnepark is volledig in gebruik en Eneco neemt de stroom af.
Mediarelaties
Jordi van Baardewijk
T: +31 (0)6 51 26 63 59
E: jordi.van.baardewijk@asr.nl
www.asrnederland.nl

Investor Relations
T: +31 (0)30 – 257 8600
E: ir@asr.nl
www.asrnl.coml

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.

Over GroenLeven
GroenLeven is marktleider in Nederland in grootschalige zonne-energie en wil een substantiële bijdrage leveren aan de
energietransitie en aan een schonere en betere wereld. GroenLeven focust zich op dubbel ruimtegebruik, zoals zonneenergie op dak, water, boven fruit, als carport of op voormalige vuilstorten. Deze energieoplossingen heeft GroenLeven dit
jaar verbreed met onder andere windenergie, energieopslag, energielandschappen en waterstof. Afgelopen jaar
installeerde GroenLeven 10% van alle zonnepanelen in Nederland.
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