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ABP neemt belang in groot Nederlands windpark 

             

Amsterdam, 16 maart 2021. ABP neemt een belang van circa 25% in Windpark Krammer, een groot 

windpark op land. Het windpark bestaat uit 34 windmolens met een totaal vermogen van 102 MW, is 

in 2019 opgeleverd en is nu dus volledig operationeel. Het park is daarnaast eigendom van twee 

coöperaties met ruim 5.000 leden. Dit maakt het tot één van de grotere burgerinitiatieven van 

Nederland. 

 

Windpark Krammer is gelegen op en rond de Krammersluizen in de Philipsdam, zo’n 30 km ten zuidwesten 

van Rotterdam. Het park bestaat uit 34 turbines met een totaal vermogen van 102 MW. Tijdens de totale 

levensduur levert Windpark Krammer ongeveer 4 miljoen ton CO₂ besparing op.  

 

Mooie rendementen en schone, groene energie 

Menno Snel, bestuurslid ABP: “Deze belegging levert voor onze deelnemers zowel mooie, lange termijn 

rendementen op, als schone, groene energie voor heel Nederland. Het is ook mooi dat dit project eigendom 

is van de lokale gemeenschap in Zeeland en Goeree-Overflakkee. ABP belegt steeds meer in hernieuwbare 

en betaalbare energie. Zaten we in 2014 nog op €1,4 miljard, in 2019 was dit €6,5 miljard en in 2025 willen 

we €15 miljard belegd hebben in duurzame en betaalbare energie.” 
  
Windpark Krammer is geïnitieerd en ontwikkeld door de coöperaties Deltawind en Zeeuwind in 

samenwerking met ENERCON; een Duitse producent van windturbines. Deltawind en Zeeuwind zijn in 

handen van ruim 5.000 leden, waardoor het project één van de grotere burgerinitiatieven in Nederland is. De 

bouw van het project startte in februari 2017 en werd afgerond in 2019. Op 15 mei 2019 is het park officieel 

geopend door Koning Willem-Alexander.  

  

De belegging in Windpark Krammer is de tweede Nederlandse investering van het Kallista-platform. In 2019 
belegde ABP via dit platform in een windpark op Goeree-Overflakkee. Dit park grenst aan Windpark 
Krammer. Ook met deze belegging speelt ABP in op de noodzaak van de transitie naar nieuwe 
energieopwekking en duurzame energiebronnen. 

Duurzame energiebronnen 

Kallista is een bedrijf dat duurzame energieprojecten ontwikkelt en waarin ABP via haar 

vermogensbeheerder APG de grootste aandeelhouder is. Hiermee speelt ABP in op de noodzaak van de 

transitie naar nieuwe energieopwekking en duurzame energiebronnen. Kallista heeft een uitstekende staat 

van dienst in Frankrijk, waar het platform een windmolenparkportfolio van meer dan 200 MW beheert en de 

komende jaren nog eens 500 MW aan windparken ontwikkelt. 

 

 


