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Van ‘park aan 
de Bundlaan’ 
tot Graspark

Van Transitietuin tot Lispeltuutpark, van 
Bundpark tot Struggling Tree Park. Na de 
oproep in de vorige editie van de 
buurt brief in januari zijn er veel leuke, 
mooie en creatieve suggesties binnen-
gekomen, zowel van medewerkers als 
vanuit de buurt. Medewerkers hebben 
vervolgens gestemd op een top 5 met 
kanshebbers en de winnaar is zoals de 
titel al deed vermoeden: Graspark. Een 
makkelijk te onthouden naam die past bij 
het uiterlijk van het park en bij de 
straatnamen in de omgeving. De winnende 
naam is onder andere gebaseerd op de 
suggestie voor Bundgraspark van zowel 
Joke de Wit als Karel Boomsma. Een 
bordje in het Graspark met de nieuwe 
naam volgt.

Een kleinigheidje is inmiddels verstuurd 
naar de buurtbewoners die hebben 
meegedacht. Nogmaals hartelijk dank!

Een afgedankt mondkapje ligt verlaten 
langs de kant van de weg. Vergezeld 
door blikjes, gebruikte zakdoekjes en een 
variatie aan ander zwerfafval. Harry en 
Monique besluiten om, zoals vele 
medebuurtbewoners, gewapend met 
vuilgrijper en vuilniszak, wekelijks een 
rondje door de buurt te lopen in een 
bewonderenswaardige poging de 
hoeveelheid zwerfafval te verminderen. 

STCA-medewerkster Kirsten liep eind mei 
een rondje mee. Na een klein uur 
slingeren langs straten, parken en kades 
zijn twee vuilniszakken vol. Een openbare 
vuilnisbak met een beetje ruimte erin 
maakt een refill nog mogelijk. “Door er 
zelf iets aan te doen, ergeren wij ons niet 
meer zo aan het afval op straat” aldus 
Harry en Monique. 

Beste buurtbewoner,

Deze zomer is de tweede zomer die in 
het teken staat van versoepelingen en het 
mooie vooruitzicht dat er steeds meer 
kan, zeker met de hoge vaccinatiegraad 
in ons land. Toch blijft er onzekerheid 
over wat er gaat komen en over de 
economische gevolgen en het herstel in 
de nasleep van de pandemie.
Wel zeker is dat ik het stokje heb 
overgenomen van HP Calis als site 
manager van het STCA. Een nieuwe 
uitdaging waar ik erg veel zin in heb. 
Hiervoor heb ik bij Shell vooral gewerkt 
op het gebied van katalyseonderzoek. Ik 
zal me er uiteraard voor inzetten dat het Ferry Winter

VOORWOORD

STCA een goede buur is en blijft. 
In deze editie van de buurtbrief leest u 
onder andere wat de nieuwe naam is 
voor van het park aan de Bundlaan en 
hoe buurtbewoners zich inzetten voor 
een schonere buurt. Daarnaast kunt u 
lezen over STCA-onderzoekers die een 
wereldprestatie neerzetten door de 
eerste 500 liter duurzame synthetische 
kerosine te maken op basis van water, 
CO2 en groene stroom. 
Een hele fijne zomer toegewenst.

Ferry Winter
Site Manager STCA

Elke week een rondje
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Vliegen 
op water, 
CO2 en 
groene 
stroom

De buurt vraagt zich af… 
…of de buurtbewoners van STCA de elektrische laadpalen kunnen gebruiken?

Een weekje naar de zon of op 
familiebezoek in het buitenland. De 
luchtvaart begint langzaam weer op 
gang te komen, nadat covid-19 ons 
zo lang thuis hield. Ontwikkelingen 
op het gebied van duurzamere 
vliegtuigbrandstoffen hebben in de 
tussentijd niet stilgestaan. STCA maakte 

500 liter duurzame synthetische kerosine 
met de ingrediënten water, CO2 en 
groene stroom. KLM vloog op een 
mengsel met de duurzame kerosine begin 
2021 naar Madrid. Een wereldprimeur.
Het bloed ging bij menig STCA-
onderzoeker harder stromen toen 
vanuit het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat de vraag binnenkwam 
of Shell 500 liter synthetische 
vliegtuigbrandstof kan maken met behulp 
van water, CO2 en groene stroom. 
Jarenlange ervaring is ingezet om 
bestaande processen zo om te bouwen 
zodat deze, in plaats van fossiele 
aardgas, groene waterstof samen met 
CO2 kunnen gebruiken als grondstof. 
“Om dit mogelijk te maken hebben we 
allerlei verschillende processen aan 
elkaar gekoppeld en flink gesleuteld 
aan de laboratoriumapparatuur. Er is 
nog veel werk aan de winkel om dit op 
commerciële schaal te doen, maar het 
is een stapje in de goede richting. “zegt 
onderzoeker Marcel, op de foto te zien 
met de eerste liter duurzame synthetische 
kerosine.

De laadpalen van STCA zijn in de eerste 
instantie bedoeld om onderzoek te doen 
naar elektrisch vervoer en om het gebruik 
hiervan te stimuleren onder werknemers 
en leveranciers.
Naar aanleiding van meerdere 
verzoeken uit de buurt hebben wij 
onderzocht of laden voor buurtbewoners 
bij STCA mogelijk is. Het antwoord is 
dat dat helaas niet kan. Dat is zeker 
geen onwil, echter de vergunningen 
waar STCA onder opereert, maken dit 
simpelweg niet mogelijk. In het geval dat 

de laadpalen toegankelijk zijn voor de 
buurt, wordt STCA door de gemeente 
gezien als commercieel terrein. Naast 
het feit dat daar geen vergunning voor 
is, zijn ook de veiligheidsprotocollen en 
verzekeringen daar niet op ingericht. 
Het is begrijpelijk dat het teleurstellend 
kan zijn om vlakbij meerdere 
laadpalen te wonen, zonder die te 
kunnen gebruiken. We hopen dat het 
elektriciteitsnetwerk zo snel mogelijk 
uitgebreid wordt, zodat elektrisch 
rijden en laden ook in onze buurt 

makkelijker wordt. Tot die tijd zijn de 
dichtstbijzijnde Shell Recharge locaties te 
vinden bij de openbare tankstations op 
industrieterrein Westpoort en aan de Van 
Slingelandtstraat nabij het Westerpark.

Buurtbrief Shell Technology Centre Amsterdam | Juli 2021



Shell Technology Centre  
Amsterdam 

Algemene contactgegevens

Telefoon 
020 – 630 9111 
(24 uur per dag bereikbaar)

E-mail 
communications-stca@shell.com

Contactgegevens in geval  
van een calamiteit

Telefoon
 020 – 630 3300  
(24 uur per dag bereikbaar)

E-mail 
SecurityControlRoomAmsterdam@shell.com

Bezoekadres
Grasweg 31
1031 HW Amsterdam

Postadres 
Postbus 38000
1030 BN Amsterdam

Colofon

Design & Production:
NSR-R-11179

Opdrachtgever:
External Relations - STCA

STCA vraagt aan de buurt 
Een aantal jaren geleden gaf de buurt aan graag regelmatig 
geïnformeerd te willen worden over activiteiten en ontwikkelingen 
binnen STCA. Sinds 2012 verspreiden wij daarom een Buurtbrief. 
Uw feedback is welkom. Ook als u vragen heeft die u graag 
behandeld ziet in de volgende Buurtbrief. Wilt u uw mening geven?  
 
Stuur dan een e-mail naar communications-stca@shell.com. 
Alvast hartelijk dank voor uw feedback.

Wist u dat..? 
… het STCA met 64 extra zonnepanelen nu nog meer waterstof 
kan maken met zonne-energie?
De extra panelen kunnen onafhankelijk van de al eerder geplaatste 168 zonnepane-
len stroom leveren aan de zogeheten elektrolyser. Dit is een apparaat dat met behulp 
van groene stroom water splitst in waterstof en zuurstof. Door de extra zonnepanelen 
kan de productie van waterstof beter geoptimaliseerd worden, zodat de elektrolyser 
nu zowel sneller als meer waterstof kan maken. Daarnaast testen STCA-onderzoekers 
of deze opzet op grotere schaal toegepast kan worden. Twee waterstofdeelauto’s en 
een grote proefinstallatie gebruiken de waterstof.

… het STCA onlangs een hogere duurzaamheidscertificering 
heeft gekregen?
Het STCA heeft onlangs de zogenoemde LEED Gold-certificering gekregen. LEED 
staat voor Leadership in Energy and Environmental Design en is een wereldwijd 
erkend certificeringssysteem voor duurzaamheid van gebouwen. 
Shell heeft voor al haar kantoren in Nederland gekozen voor het 
gebruik van de LEED-certificering. Hierbij wordt niet alleen gekeken 
naar het gebouw zelf, maar ook naar de processen die in het 
gebouw plaatsvinden. Met deze certificering is het STCA een van 
de 4 gebouwen in Nederland die deze status heeft verkregen.
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