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windenergie op land windenergie op water zonne-energie & opslag

De Nederlandse windenergiesector biedt 
vele mogelijkheden voor de realisatie van 
(nieuwe) windenergieprojecten op land. 
Ventolines adviseert niet alleen in de ont-
wikkeling, bouw en het beheer van nieuwe 
projecten, maar tevens in de opschalings- 
en saneringssector.

Een offshore windproject kent grote 
verschillen met een project op land. Het 
werken vanaf het water stelt andere eisen 
aan projectmanagement en kent een 
ander soort risicoprofiel.Ons team heeft 
veel ervaring met offshore windprojecten 
in zowel binnen- als buitenland. Deze 
kennis is toegepast en uitgebreid met de 
ontwikkeling, de bouw en het operationele 
beheer van Westermeerwind en de bouw-
begeleiding van het windproject Block 
Island Wind Farm, het eerste offshore 
windpark in de Verenigde staten. We bren-
gen dat momenteel verder in praktijk met 
de ontwikkeling van Windpark Fryslân. U 
kunt Ventolines inschakelen voor overall 
projectmanagement van uw windproject 
of ons betrekken bij een of meerdere van 
de volgende projectstadia: ontwikkeling, 
tenderbegeleiding, contractering en finan-
ciering, bouw en beheer.

Zonne-energie is een jonge, dynamische 
en sterk groeiende markt in Nederland. 
Ventolines groeit mee in deze markt en is 
momenteel werkzaam in de projectont-
wikkelingsfase van een aantal landelijk 
verspreide grondgebonden zonne-ener-
gieprojecten, zonne-energieprojecten op 
water, zonne-energieprojecten in combina-
tie met windenergieprojecten, en ook 
zonne-energie- en windenergieprojecten in 
combinatie met opslag. Wij onderscheiden 
ons in de markt door de ruime ervaring 
van onze medewerkers in de (internationa-
le) zonne-energiesector, alsmede de ruime 
ervaring in de ontwikkeling, contractering 
en financiering, bouw, due diligence en het 
beheer van zowel klein- als (zeer) groot-
schalige windenergieprojecten.

Ventolines is net als de duurzame energiesector 
jong, ambitieus en snelgroeiend

Met onze expertise nemen wij onze klanten zorg en werk uit handen en 
versnellen wij het ontwikkelingsproces van duurzame energieprojec-
ten. Wij werken voor een breed scala van klanten, zoals nutsbedrijven, 
energiebedrijven en particuliere ontwikkelaars. Onze reikwijdte van 
projecten omvat offshore en onshore wind, zon en opslag

De benodigde competenties en ervaring voor 
duurzame energieprojecten

Ventolines levert diensten voor duurzame energieprojecten in alle 
stadia: ontwikkeling, contractering, financiering, bouw en beheer. Van 
advisering tot compleet projectmanagement, van juridische advisering 
tot communicatie en omgevingsmanagement. Voor kleine tot de groot-
ste duurzame energieprojecten van Nederland, zowel op land als in het 
water. Door onze kennis van alle projectfasen kunnen we een project 
van begin tot eind overzien. Dit leidt tot betere beslissingen in iedere 
individuele fase.

Al meer dan 20 jaar ervaring
Ventolines is al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een groot aantal duurzame energieprojecten, zowel op land als 
in het water. Dit heeft geresulteerd in diepgaande kennis en een schat aan ervaring die wij dagelijks inzetten voor onze opdrachtgevers.

Ventolines: Uw partner voor ontwikkeling, bouw 
en beheer van duurzame energieprojecten

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Maak een vrijblijvende afspraak.
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