
  

 
 

 
 
 
 
 

 
Utrecht, 3 november 2022 

 
 
BPL Pensioen en DELA investeren in ASR Dutch Farmland Fund 
 
BPL Pensioen en DELA zijn per 1 oktober toegetreden tot het ASR Dutch Farmland Fund. Zij gaan, 
naast a.s.r, als eerste participanten investeren in dit niet-beursgenoteerde vastgoedfonds van a.s.r. 
real estate, voor een bedrag van in totaal € 310 miljoen. Het ASR Dutch Farmland Fund bestaat uit 
36.000 hectare Nederlandse landbouwgrond met een waarde van € 1,8 miljard. 
 
De landbouwportefeuille van het ASR Dutch Farmland Fund is in ruim een eeuw opgebouwd. Het fonds 
investeert in landbouwgrond in Nederland en heeft een sterke focus op lange termijn waarde creatie voor 
agrarische ondernemers, investeerders en de maatschappij. Het biedt institutionele investeerders een stabiel 
rendement in combinatie met een uniek diversificatie-effect.  
 
Dick van den Oever, fund director ASR Dutch Farmland Fund: ‘Het fonds heeft de ambitie om verder te 
groeien en landbouwgrond aan toekomstige generaties in een nog betere conditie door te geven. Zowel op het 
gebied van verduurzaming als de grondmobiliteit willen we samen met de agrarische ondernemers een 
vooruitstrevende rol spelen. Vanuit onze strategie ‘klimaat-slim boeren’ werken we samen met 
kennisinstellingen en ketenpartijen in de sector. Door de portefeuille open te stellen voor institutionele 
beleggers ontstaat er meer ruimte voor groei. We zijn blij dat we met BPL Pensioen en DELA gelijkgestemde 
en lange termijn partners aan het fonds hebben weten te binden.’ 
 
Mark Rosenberg, voorzitter van de beleggingscommissie BPL Pensioen: ‘Wij geloven erin dat een 
maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar 
pensioen. Maar uiteraard ook aan een betere, leefbare wereld. Investeren in het ASR Dutch Farmland Fund 
past heel goed in dit beleid. Met deze investering ondersteunen we onze achterban en de 
duurzaamheidstransitie in onze sector. We zijn niet voor niets het pensioenfonds voor de groene en 
agrarische sector.’ 
 
Frank Eizinga, Chief Investment Officer coöperatie DELA: ‘Wij zijn er vanuit overtuigd dat het halen van 
financieel rendement én een bijdrage leveren aan onze MVO-doelstellingen, hand in hand kunnen gaan. Het 
rendement dat we behalen, blijft van de coöperatie. We hebben geen aandeelhouders die de winst krijgen. De 
winst gebruiken we om te zorgen dat de verzekeringen dezelfde waarde houden en dat de premies betaalbaar 
blijven. Dat is het doel van onze beleggingen. ASR Dutch Farmland Fund past in die gedachte van rendement 
en MVO-doelstellingen. Daarnaast is het een goede diversificatie in onze portefeuille.’ 
 

Belonen van duurzame agrariërs 
De druk op de agrarische sector om te verduurzamen is de afgelopen jaren toegenomen en dat brengt kosten 
met zich mee. Samen met agrarische ondernemers zet a.s.r. al geruime tijd stappen om de bodemgezondheid 
te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen. Eind 2021 maakte a.s.r. bekend agrariërs te gaan belonen die 
zich inzetten voor duurzame bedrijfsvoering. a.s.r. is van mening dat niet alleen de agrariërs verantwoordelijk 
zijn voor de transitie naar een duurzame landbouwsector, maar dat alle partijen in de keten deze 
omschakeling samen moeten realiseren.  
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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. 
 
Over BPL Pensioen 
BPL Pensioen is hét pensioenfonds voor werknemers die werken bij een bedrijf in de agrarische en groene sector óf een 
daaraan gekoppelde onderneming. Onze primaire taak is ervoor zorgen dat iedere werknemer die begint met pensioen 
opbouwen, straks kan rekenen op een goed, waardevast pensioen. 
 
Over coöperatie DELA 
Vijfentachtig jaar geleden werd DELA opgericht om een persoonlijk en waardig afscheid mogelijk te maken voor haar 
leden.  Het bieden van zekerheid, zorg en continuïteit staat hierbij centraal. Wij bieden onze leden financiële zekerheid en 
zorg bij het afscheid nemen van een dierbare en helpen bij het doorgeven van herinneringen, ervaringen en waarden. Dat 
doen wij in Nederland voor 3 miljoen leden. Solidariteit is ons uitgangspunt: zo plukken we samen de vruchten en dragen 
we samen de lasten. Niet voor niets betekent DELA: Draagt Elkanders Lasten. 
 
 
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. 

http://www.asrnederland.nl/

