
        
Persbericht  
 

Achmea en Ecodorp Boekel starten samenwerking op het gebied van 
duurzaam en klimaatadaptief wonen  
 
Zeist, 8 maart 2021 - Achmea gaat met Ecodorp Boekel (Noord-Brabant) samenwerken op het 
gebied van duurzaam en klimaatadaptief wonen. Hieronder valt onder andere het verzekeren van 
duurzame woningen waarbij de nieuwste innovatieve bouwmaterialen zijn gebruikt. Andere 
mogelijkheden binnen de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van gezond leven, worden de 
komende periode verder verkend. De samenwerking, die onlangs officieel is bekrachtigd, past in 
het streven van Achmea om de verzekerbaarheid van duurzame ontwikkelingen te testen en 
nieuwe, duurzame diensten en producten te ontwikkelen. 
  
Bijdragen aan een duurzame en veilige woon- en leefomgeving 
Als verzekeraar met een sterke coöperatieve identiteit wil Achmea, samen met partners, bijdragen 
aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Onderdeel daarvan is het vergroten 
van het bewustzijn rond klimaatverandering. Ecodorp Boekel is hiervan een mooi voorbeeld. Michiel 
Delfos, Schadedirecteur bij Achmea: “Wij kunnen leren van elkaars expertises. Wij willen in deze 
samenwerking kansen en mogelijkheden ontdekken voor nieuwe producten en diensten, die de 
klimaatweerbaarheid vergroten en bijdragen aan de energietransitie. En tegelijkertijd willen we 
kennis en ervaring opdoen van het verzekeren van nieuwe risico’s die het gebruik van de innovatieve 
materialen met zich meebrengt.“  
 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van sterke merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Het bedrijf biedt naast verzekeringen steeds meer diensten aan 
waarmee klanten worden geholpen om enerzijds klimaatgerelateerde schade te verminderen en 
anderzijds hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Om zo bij te dragen aan een duurzame en veilige 
woon- en leefomgeving. Voorbeelden daarvan zijn de groene daken van Interpolis voor particuliere 
klanten , de zonnepanelen- en isolatieservice van Centraal Beheer en BlueLabel waarmee gemeenten 
en woningcorporaties beter kunnen inspelen op toenemende wateroverlast en hittestress in steden.  
 
In Ecodorp Boekel is Centraal Beheer als verzekeringspartner in een vroeg stadium betrokken bij de 
ontwikkelfase van het project. Samen hebben zij oplossingen bedacht om het vastgoed van Ecodorp 
Boekel duurzaam te verzekeren.  
 
Ecodorp Boekel  
Ecodorp Boekel is een coöperatie waarvan elke bewoner lid is. Het is een 1,2 hectare groot terrein 
waar 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen gebouwd worden. De woningen 
worden gebouwd in drie cirkels van tien duurzame woningen waarvan 6 mantelzorgwoningen. De 
eerste woningen zijn opgeleverd. Verder komen er een buurthuis, kennis-  en educatiecentrum, 
werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor eigen voedselvoorziening, eigen 
energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen. 
 
 

   
 

 



Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste innovatieve bouwmaterialen. Het project wordt 
ondersteund door de Provincie Noord-Brabant en de Europese Unie. www.ecodorpboekel.nl 
 

 
Voor meer informatie: 
 
Viola Teepe 
06- 10 77 55 68 
viola.teepe@achmea.nl 
 
Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. 
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met ongeveer 14.000 medewerkers. Achmea heeft een 
sterke coöperatieve identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. 
Vanuit deze coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. 
Klanten van Achmea legden in 2019 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in schade- en 
zorgverzekeringen en groot in inkomens- en individuele levensverzekeringen. Centraal Beheer APF biedt 
pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €186 miljard aan beheerd 
vermogen. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken aan. Naast Nederland is Achmea ook 
internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. www.achmea.nl 
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