Advertorial

Een nieuwe kijk
op groene
energie

Landmark Projecten:
voor duurzame vergisting

Landmark Projecten werkt aan

In ons werk onderscheiden we de volgende werkgebieden:

duurzame bio-energie uit biomassa

Projectontwikkeling:
uitvoeren locatiestudies, ontwerp logistieke organisatie, contracten met leveranciers technologie, begeleiden proefproducties, onderlinge samenwerking met
businesspartners, uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken, ontwikkelingsstudies,
energiemarkt, introductie nieuwe technologie, integrale doorrekening van installatie en businessconcept.

afkomstig uit landbouw, gemeenten,
waterschappen en food industrie.
Zij heeft haar werkgebied in
Nederland en daarbuiten en
beschikt over een internationaal
netwerk van ervaren specialisten
met sterke betrokkenheid met de
ondernemers in het veld.
Wij zijn door onze aanpak en nauwe
samenwerking met leveranciers en
investeerders in staat tot
ontwikkeling van projecten met
integrale toepassing van nieuwe
technologie. Reststoffen uit de
agrofood business en dierlijke mest

Projectorganisatie:
De projectleider is samen met opdrachtgever verantwoordelijk voor het projectresultaat en extern aanspreekpunt voor het aangaan, onderhouden en ontwikkelen van relaties met leveranciers, ontwikkelaars, locatiehouders, netbeheerders, aannemers en alle andere partijen die betrokken zijn en/of te maken hebben
met ontwikkelen en exploiteren van biovergistingsinstallaties met bijbehorende
voorzieningen.
Projectfinanciering:
vooronderzoek, ontwikkelingsplan, subsidies en groenfinanciering, businesspartners, juridische structuur, onderhouden netwerken met overheden, banken
en investeerders, opstellen businessplan incl. financiering.
Projectmanagement en engineering:
voorontwerp, aanvraag bouw- en milieuvergunningen, opleveren definitief technisch ontwerp vanuit samenwerking met toeleveranciers voor realiseren ontwikkelde businessconcept; voorbereiding en realisatie van de bouw i.s.m. aannemers,
bouwrealisatie, aanbesteding en gunning, uitvoeringsbegeleiding, projectplanning,
voortgangsbewaking en optimalisering biomassa-management.

als grondstof voor duurzame
energie uit biomassa en levering
van groene kunstmest.

r Landmark Projecten ontwikkelt bedrijfszekerheid
r Landmark Projecten zorgt voor meer rendement
r Landmark Projecten zorgt voor efficiënte organisatie

Landmark is ondermeer betrokken
bij de ontwikkeling van nieuwe
projecten in Salland, Brabant,
Twente, Flevoland en Veluwe,
waarbij samen met ondernemers en
investeerders succesvol wordt
gewerkt aan de weg naar groene
duurzame energie uit biomassa met
een schaalgrootte vanaf 2 MW.
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Projectontwikkeling
groene energie

Onderzoek – Ontwikkeling – Realisatie
Landmark werkt samen met energiebedrijven, inves teerders en
lokale ondernemers aan ontwikkeling van nieuwe duurzame concepten voor vergistingsinstallaties op regionale schaalgrootte in
Nederland en Duitsland.
Meer informatie: www.landmarkprojecten.nl of bel voor verder
kennismaking met ing. Johan Veldhuis 06 – 536 101 48.
Landmark Projecten
Rotersweg 34, Hengelo
T 074 – 278 17 09
I www.landmarkprojecten.nl

www.landmarkprojecten.nl
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