Utrecht, 4 november 2022

a.s.r. koopt windpark Strekdammen van Pondera en Rebel
a.s.r. heeft windpark Strekdammen aangekocht van Pondera en Rebel. Het windpark, dat sinds medio
2022 in gebruik is, bestaat uit twee windturbines bij de strekdammen in de Eemshaven. Het is het
vierde 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 twee windturbines een gezamenlijk vermogen van 11 MW. Dit staat gelijk aan het
energieverbruik van circa 15.500 huishoudens. De turbines zijn speciaal ontworpen voor de zoute
omstandigheden en windsnelheden nabij de kust. Greenchoice zal 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 naast zonnepark Pesse inmiddels vier 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, de Nieuwe Hemweg in Amsterdam en een deel van Ariane
windpark in de Wieringermeer, hebben we straks vier operationele windparken in eigendom. Ook in de
toekomst blijven we ons richten op duurzame energiebronnen die bijdragen aan de energietransitie en een
duurzame leefomgeving.’
Hans Rijntalder, voorzitter van Pondera: ‘Ik ben ontzettend trots op dit project. Ondanks de technische
uitdagingen van het project, veroorzaakt door de lastige omstandigheden aan de kust, is de realisatie van het
windpark volgens plan en binnen het gegeven budget afgerond. Met de realisatie van het project kan er weer
meer duurzame stroom aan Nederland geleverd worden. We zijn blij in a.s.r. een partij gevonden te hebben
die het stokje van ons op een natuurlijk moment overneemt en de exploitatie verder oppakt. We hebben daar
alle vertrouwen in gezien de ervaring die a.s.r inmiddels heeft hiermee.’
Wout Korving, medeoprichter van Rebel: ‘Ook ik ben trots op dit project. Het project voldoet aan veel van onze
doelen: het is complex, het draagt bij aan maatschappelijke doelen waar we achter staan en is tot stand
gekomen in mooie samenwerking tussen de sleutelpartijen. Dat we het park nu mogen verkopen aan een
gerenommeerde en ambitieuze koper als a.s.r. maakt het plaatje voor ons compleet.’
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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 Pondera
Pondera is een advies- en ingenieursbureau dat zich richt op het plannen en ontwikkelen van duurzame energieprojecten.
Pondera is vooral bekend van wind- en zonne-energieprojecten, maar houdt zich tegenwoordig ook bezig met de integratie
van groene waterstof en batterijopslag. In sommige gevallen investeert Pondera mee in projecten.
Over Rebel
Rebel is een nauw samenwerkingsverband van meer dan 20 gespecialiseerde ondernemingen, die geleid wordt door de
werknemers zelf. Rebels zijn economen, investeerders, beleidsmakers, onderzoekers en adviseurs die focussen op één
ding: echte verandering tot stand brengen voor een betere wereld en samenleving. Dit komt tot uiting in het boeken van
tastbare vooruitgang op wereldwijde maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, transport, energie en
stadsvernieuwing, tot gezondheidszorg en de sociale sector. Rebels werken aan een breed scala aan onderwerpen,
variërend van bescherming tegen overstromingen, investeren in hernieuwbare energie, oplossingen bieden voor
biodiversiteit, afvalbeheer en transport; en het overzien en coachen van grote infrastructuurprojecten over de hele wereld.
Rebel is trots op zijn 300+ toegewijde collega's, elk gespecialiseerd in hun vakgebied en mede-eigenaar van het bedrijf.
De wereldwijde organisatie heeft vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Düsseldorf, Londen, Washington,
Californië, Toronto, Zuid-Afrika en Kenia, met projecten over de hele wereld.
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