
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-10317
Opdrachtgever:
Communications & PR, STCA

De buurt vraagt zich af..?

Familiedag 
op 7 september 

...iedereen zich als een vis in het water kan voelen? Naast uitrukken en ondersteuning 
van evenementen te water geeft de Amsterdamse Reddingsbrigade ook zwemlessen, 
onder andere in het Noorderparkbad. Veel van de deelnemers aan deze zwemlessen 
kunnen bij reguliere zwemverenigingen niet goed meekomen. Omdat ook wij geloven in 
veiligheid voor iedereen, ondersteunen wij de zwemlessen in Amsterdam-Noord.

...of de kunst in de tuin langs de Bundlaan aanwezig blijft? 
Ja. De man op de sokkel wordt iets naar achteren geplaatst. Een ander object wat zich 
nu in de tuin aan de IJ-zijde bevindt verhuist naar de openbare tuin.

…of er ook langs de Grasweg meer groen komt? 
Nee. Langs zowel het bestaande als het nieuw te plaatsen lage hekwerk langs de 
parkeerplaats is niet voldoende ruimte voor het plaatsen van extra groen. Er wordt nog 
gekeken naar de optie om hier klimplanten tegenaan te planten. Wel zal de Grasweg 
door het verplaatsen van het hoge hekwerk wat meer een open uitstraling krijgen.

...waar de waterstoftankstations van Shell in Nederland te vinden zijn? 
Wij werken momenteel hard aan drie waterstoftankstations. Een in Drenthe bij Shell Green 
Planet in Pesse, en twee in de regio Amsterdam. De verwachting is dat deze halverwege 
2020 opgeleverd worden. Het waterstofvulpunt op onze bezoekersparkeerplaats is 
bedoeld voor onze waterstof deelauto’s, waar u in de vorige editie over heeft kunnen lezen. 

Op zaterdag 7 september vieren wij STCA’s 10-jarige 
verjaardagsfeestje. Medewerkers van STCA kunnen familie 
en vrienden meenemen om dit mooie jubileum te vieren en 
alle boeiende activiteiten binnen ons onderzoekscentrum 
te laten zien.  De festiviteiten beginnen om half 10 en zijn 

rond 6 uur ‘s avonds weer afgelopen. Wij verwachten niet dat u hier hinder van zult 
ondervinden. U ziet wellicht wat meer gezelligheid rondom het Shell-gebouw dan 
normaal gesproken op een zaterdag het geval is.

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. 
Graag ontvangen wij uw feedback over de Buurtbrief. Ook als u 
onderwerpen heeft die u graag ziet in een 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..? 
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Beste buurtbewoner, 

Tijdens de open dag op 22 juni hebben we veel buurtbewoners mogen verwel komen. 
Bedankt aan iedereen die de tijd heeft genomen om deze dag langs te komen. 
Een aantal vragen die gesteld werden tijdens deze dag beantwoorden we onder het 
kopje “De buurt vraagt zich af..”. 

Amsterdam-Noord is nog steeds volop in ontwikkeling. STCA blijft niet achter. 
Binnenkort start Shell met de herinrichting van de tuin aan de Bundlaan, waarover u 
meer kunt lezen in deze editie van de buurtbrief. Ook meer over hoe een proefi  nstallatie 
op het buitenterrein via het IJ wordt afgevoerd en dat een taxideelbedrijf binnenkort 
volledig elektrische taxibusjes kan laden op de bezoekersparkeerplaats van STCA. 

Ook horen wij graag uw vragen en opmerkingen. In deze buurtbrief vindt u daarvoor 
de contactgegevens. STCA wil graag een ‘goede buur’ zijn en wij willen daarom graag 
het gesprek over de buurt blijven voeren.

Een proefi nstallatie op het buitenterrein 
van STCA wordt in september gedemon-
teerd en in drie modules via het IJ afge-
voerd. Buurtbewoners langs de Grasweg 
hebben wellicht al iets van de voorberei-
dende werkzaamheden meegekregen. 
Een van de grote schoorstenen is al ver-
wijderd en wij bereiden ons nu voor om 
de bouwmodules af te voeren. Een 80-
meter hoge hijskraan zorgt ervoor dat de 
modules netjes op het schip terechtkomen. 

De komende weken bereiken de 
werkzaam heden het hoogtepunt, wat 
mogelijk op enige momenten wat overlast 
in de vorm van extra vrachtverkeer kan 
veroorzaken. Hierbij een overzicht:

Andreas Nowak

■  9 - 11 september: De hijskraan wordt 
in delen aangevoerd en opgebouwd 
op ons buitenterrein. 

■  12 - 18 september: De bouwmodules 
worden op het schip gehesen en 
afgevoerd via het IJ. 

■  18 - 20 september: De hijskraan wordt 
weer afgebouwd en verlaat ons terrein 
via de openbare weg.

Wij werken binnen de verkregen ver-
gunningen en hebben eventuele risico’s 
zorgvuldig in kaart gebracht. De nodige 
maatregelen zijn genomen om de kans op 
incidenten tijdens transport en demontage 
te minimaliseren. Wij voorzien geen extra 
risico’s voor u als buurtbewoner.

VOORWOORD

Komen en gaan over het IJ Elektrische 
taxibusjes laden 
op bij STCA
Vanaf halverwege september gaan er 
volledig elektrische taxibusjes laden 
bij STCA. De busjes van taxideelbedrijf 
ViaVan kunnen gebruikmaken van 
Shell Recharge snelladers en laders van 
Shell’s dochterbedrijf NewMotion op de 
bezoekersparkeerplaats. Een opmerkelijk 
partnerschap? Het bruist in Amsterdam 
van de initiatieven op het gebied van 
elektrisch vervoer. Ook wij zetten ons 
graag in voor het stimuleren van elektrisch 
vervoer in de regio om zo de ambities van 
de gemeente Amsterdam op dit gebied te 
ondersteunen. 

Benieuwd hoe het werkt? ViaVan koppelt 
in een app passagiers met een vergelijk-
bare eindbestemming. Zij kunnen daar-
door hun rit delen. De technologie komt 
oorspronkelijk uit New York. Vorig jaar is 
ViaVan gestart in Amsterdam en ontwik-
kelt het delen van ritten hier nu verder met 
deze volledig elektrische taxidienst.

Gratis proberen? Download de ViaVan 
app, maak een account aan en voer 
promocode VVSHELL19 in voor €10 gratis 
ritkrediet*. Deel die rit!

* Alleen voor nieuwe gebruikers. 
Code verloopt 31-10-19. Max. €5 ritkrediet per rit.

Ontwikkelingen bij de Bundlaan en de Grasweg
In de vorige editie van de buurtbrief heb-
ben wij u geïnformeerd over de aanpas-
singen aan de tuin langs de Bundlaan en 
het hoge hek aan de Grasweg. Het is 
veel van u opgevallen dat de populieren 
in de tuin langs de Bundlaan ter voorbe-
reiding gekapt zijn. Dat was best even 
slikken. Gelukkig zijn er betere tijden op 
komst. Hierbij een kort overzichtje van 
de planning van de werkzaamheden.

Bundlaan: herinrichting tuin
■ September: Plaatsing van bouwhekken 

rondom de tuin om het werkgebied af 
te zetten. Ook worden er een keet en 
een paar opslag-en afvalcontainers 
geplaatst. De zijingang vanaf de 
Bundlaan richting de hoofdingang is 
ook afgesloten tijdens de werkzaam-
heden. Dit zal met name voor het Shell-
personeel extra stappen betekenen.

■ Oktober: Verwijderen van de haag.
■ Oktober en november:

Voornamelijk veel grond verplaatsen 
om glooiing in het terrein te krijgen.

■  November: Bestrating fi ets-en wandel-
pad. Hier horen ook wat asfalterings-
werkzaamheden bij wat wellicht op 
enige momenten wat extra geluid met 
zich meebrengt.

■ December: Aanleg van groen en 
meubilair. Hier horen ook verlichte 
zit elementen en verlichting bij. De basis 
van de boomgroepen zijn boomsoorten 
in de omgeving waardoor het Shell-ter-
rein met de omgeving wordt verbonden. 
Zoals de Iepen langs het IJ en de bomen-
rij langs de Grasweg. Ook worden 
klassieke parkbomen als de Eik en Haag-
beuk toegevoegd aan het assortiment.

■  Voorjaar: In het voorjaar ontstaan er 
bijzondere bollenvelden dankzij de 

185.000 meerjarige bloembollen 
die aangeplant worden.

Grasweg: uitbreiding parkeerterrein 
en verplaatsing hoog hekwerk
■  September: Voorbereidende werk-

zaamheden zoals inrichting van het 
werkgebied, aanvoer van materieel 
en opbreekwerk.

■ Oktober: Funderingswerkzaamheden 
op de nieuwe plaats van het hoge hek 
en bij de portiersloge. De heipalen 
worden middels een grote stelling de 
grond in geschroefd om zo eventuele 
geluidshinder te minimaliseren.

■  Oktober en november: Aanleg en 
inrichting van het parkeerterrein 
inclusief plaatsing van de hekwerken. 

■ December: Aanleg en inrichting 
van de poort bij de portiersloge.

Buurtbrief Shell Technology Centre Amsterdam | September 2019 Buurtbrief Shell Technology Centre Amsterdam | September 2019

NSR-R-10317-STCA Buurtbrief 2_v02.indd   3-4 02-09-19   13:24


