Persbericht
Triodos Vastgoedfonds verkoopt Huis van de Sport
Zeist, 6 juni 2017 – Triodos Vastgoedfonds verkoopt een van haar panden in de portefeuille. Het
gaat om het Huis van de Sport aan de Wattbaan 31 in Nieuwegein.
Het Huis van de Sport werd geopend in 2006, door toenmalig kroonprins Willem-Alexander. De
gedachte achter het Huis van de Sport was het vergroten van efficiency en delen van expertise
door huisvesting van verschillende sportbonden onder één dak.
Triodos Vastgoedfonds heeft het pand verkocht aan ArthurArmstrong, welke het voornemen heeft
om het pand te transformeren tot loftwoningen. Het huidige huurcontract voor het Huis van de
Sport loopt per 1 december af, waarna de transformatie van start zal gaan.
Triodos Vastgoedfonds wil zich meer wil richten op duurzame panden in binnenstedelijke
gebieden.
Arthur-Armstrong is een vastgoed ontwikkelaar, die zich onder meer bezig houdt met
risicodragend projectontwikkeling. Zij realiseert op dit moment onder andere een supermarkt in
Arnhem en het naast het Huis van de Sport gelegen gebouw, Wattbaan 27. Duurzaamheid en
maatschappelijke betrokkenheid zijn haar speerpunten.
Over Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds belegt sinds de oprichting in 2004 in innovatieve en duurzame kantoren in
Nederland en investeert tevens in duurzame renovatie en beheer van bestaande panden en
monumenten. Het fonds, met een omvang van circa EUR 70 miljoen, is het eerste CO²-neutrale
beursgenoteerde vastgoedfonds van Nederland.
Meer informatie over Triodos Vastgoedfonds is te vinden op www.triodos.nl/vastgoedfonds.
Over Triodos Investment Management
Triodos Investment Management brengt beleggers die hun geld in willen zetten voor blijvende,
positieve verandering samen met innovatieve ondernemers en duurzame bedrijven die precies
daarmee bezig zijn. Op deze manier dienen wij als katalysator in die sectoren die een sleutelrol
spelen in de transitie naar een eerlijkere, duurzamere en menselijkere wereld.
Onze professionele beleggingsteams hebben in de 25 jaren waarin wij actief zijn als
impactbelegger een enorme kennis opgebouwd over sectoren als Energie & Klimaat, inclusieve
financiering in opkomende markten, Duurzame Voeding en Landbouw, Kunst & Cultuur en
Duurzaam Vastgoed. Wij beleggen ook in beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld
scoren op sociaal een milieugebied. Per ultimo 2016 bedroeg het vermogen onder beheer van
Triodos Investment Management EUR 3,3 miljard.
Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en is een volledige
dochteronderneming van Triodos Bank NV.
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