St Jansdal opgewekt de zomer in
De 845 zonnepanelen op het dak van ziekenhuis St Jansdal zijn actief. De zonnepanelen, die onlangs
geplaatst zijn door groene energieleverancier Pure Energie, gaan naar verwachting 203.000 kWh
groene stroom per jaar opwekken. Samen met de WKK, de eigen duurzame energiecentrale van St
Jansdal, wordt het ziekenhuis vanaf nu grotendeels zelfvoorzienend. Het antwoord op de vraag uit
de titel is daarmee dus ‘nee, niet geheel zelfvoorzienend’. In welke mate het St Jansdal wel
‘zelfvoorzienend’ is of zal zijn, zal geen geheim blijven. Van Beek maakt als specialist
energiemonitoring energieprestaties inzichtelijk en zal deze informatie via beeldschermen in het
ziekenhuis continu delen met medewerkers en bezoekers.
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Door de opbrengst van duurzame opwek in relatie tot het energieverbruik optimaal in beeld te
brengen, kan het rendement worden gemaximaliseerd. St Jansdal werkt op deze transparante wijze
samen met alle stakeholders gemotiveerd aan een duurzame toekomst. Honderd procent
zelfvoorzienend worden door eigen opgewekte energie, is voor St Jansdal zeker geen onrealistisch
doel.
Energiemonitoring maakt energie zichtbaar
Van Beek verzorgt al langere tijd de energiemonitoring voor St Jansdal. Naast het hebben van

cijfermatig inzicht in de energieprestaties van het ziekenhuis wordt het rendement van de duurzame
energie nu ook met behulp van de innovatieve ErbisTV via energieschermen in beeld gebracht.
Pure Energie levert eigen groene stroom
Pure Energie is het groenste energiebedrijf van Nederland en levert groene stroom uit eigen winden zonprojecten. In 2015 werd Pure Energie marktleider op het gebied van zonne-energie in
Nederland, toen het bedrijf bekendmaakte 80.000 zonnepanelen te plaatsen op het dak van Tata
Steel in IJmuiden. Pure Energie levert zowel zakelijk als particulier groene stroom, opgewekt met
eigen windmolens en zonne-energieprojecten in Nederland.
Zorgen voor elkaar én voor het milieu
Ziekenhuis St Jansdal houdt zich bewust bezig met duurzame bedrijfsvoering. Het motto van St
Jansdal ‘Je zorgt voor elkaar’ houdt ook in: zorg goed voor het milieu. Het ziekenhuis produceerde
een groot deel van de benodigde energie al zelf. Met de komst van de zonnepanelen wordt het
ziekenhuis voor een groot deel zelfvoorzienend.

