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IN DEZE EDITIE: 

Deze buurtbrief is een uitgave van Shell Technology Centre Amsterdam voor de direct omwonenden.



Beste buurtbewoner, 

Jullie kennen me misschien van het 
voorwoord van deze buurtbrief, een 
ontmoeting in of om het Shell-gebouw 
of een tour door het laboratorium tijdens 
een open dag. Graag wil ik jullie via 
deze weg informeren dat mijn collega 
HP Calis mijn rol als site manager op 
interimbasis overneemt. Later dit jaar 
wordt een nieuwe definitieve site 
manager benoemd. HP zal, samen met 
de Shell-medewerkers in Amsterdam, zijn 
best doen om een goede buur te zijn en 
te blijven. Ook voor mijzelf, want ik blijf 
in de buurt wonen.

Bedankt en wellicht tot ziens,

Andreas Nowak

Beste buurtbewoner, 

2020 is in veel opzichten een bijzonder 
en uitdagend jaar geweest. Ik hoop dat 
u heeft kunnen genieten van de feest
dagen en wil u graag een voorspoedig 
en gezond 2021 toewensen. 

In deze buurtbrief blikken we terug 
op een aantal leuke gebeurtenissen. 
Bijvoorbeeld hoe de nieuwe overburen 
van STCA, basisschool Overhoeks, 
een labzaal maakte van ongebruikte 
werkbanken uit STCA. En hoe een 
virtuele kerstboom 100 kinderen uit de 
omgeving een moment van blijdschap 
heeft bezorgd.

Daarnaast kunt u lezen wat ons in 
2021 zoal bezighoudt. Wat doet STCA 
nou eigenlijk? De nieuwe website van 
STCA laat het zien. En het park aan de 
Bundlaan, natuurlijk. Denkt u mee over 
een geschikte naam?

HP Calis

Andreas Nowak

HP Calis

VOORWOORD

Gezocht: 
nieuwe naam 
voor ‘het park 
aan de Bundlaan’

Het park aan de Bundlaan is al even 
klaar. De buurt heeft erg meegeleefd 
tijdens de totstandkoming van het nieuwe 
park. Bedankt hiervoor. We kijken uit 
naar de lente en hopen dat de nieuwe 
bomen en planten mooi in bloei komen 
met veel kleurige bloemen. Samen een 
glaasje heffen ter ere van het nieuwe 
park laat voorlopig nog even op zich 
wachten. Wel kunnen we alvast 
nadenken over een geschikte naam. 

Denkt u mee?

Stuur uw ideeën voor 1 maart naar 
communications-stca@shell.com
Onder de inzendingen verloten we een 
aantal 3Dgeprintte flesopeners.
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Van zolder 
naar labzaal
Kasten, whiteboards en werk-
banken. STCA gebruikt er heel 
veel van. Soms belanden er ook 
wel eens wat spullen op zolder. 
Gelukkig zijn er dan mensen zoals 
bij Basisschool Overhoeks. Die 
willen een labzaal inrichten en 
komen daarvoor een kijkje nemen 
op zolder bij hun nieuwe buren. 
Shell is blij dat haar spullen bij 
een nieuwe generatie potentiele 
onderzoekers een tweede leven 
hebben gevonden. En dat de 
zogenoemde Barbapapa zitbank 
ook een plekje krijgt bij Basisschool 
Overhoeks is mooi meegenomen.

Grootschalige 
energieopslag 
in batterijen, 
kan dat?
De samenleving gaat steeds meer 
gebruik maken van groene stroom, 
opgewekt door bijvoorbeeld zon of wind. 
Windmolens of zonnepanelen wekken 
soms meer groene stroom op dan er op 
dat moment nodig is. Om deze groene 
energie niet te verspillen, is opslag 
nodig. Bijvoorbeeld in batterijen. In 
verschillende samenwerkings verbanden 
verkennen STCA-onderzoekers zoals 
Diana nieuwe materialen en concepten 
die grootschalige energieopslag in 
batterijen mogelijk maken. 

Op de foto houdt Diana een zogeheten 
elektrochemische flow cell vast. Dit is een 
kerncomponent van een zogenoemde 
redox flowbatterij. Vergeleken met 
conventionele lithium-ion batterijen, 
gebruiken redox flowbatterijen 
goedkopere materialen, kunnen ze 
grotere hoeveelheden energie opslaan 
en hebben ze een langere levensduur. 
Deze voordelen maken grootschalige 
energieopslag in batterijen mogelijk, 
waardoor batterijen een nog belangrijker 
rol kunnen spelen in de energietransitie. 
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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-10958

Opdrachtgever:
External Relations - STCA

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen in 
het Atrium van STCA: kerstbomen die volhangen 
met wensen van kinderen uit de buurt, 
geïnventariseerd door het Leefkringhuis, een 
stichting die kwetsbare mensen in Amsterdam-
Noord ondersteunt. Medewerkers kiezen een 
wens uit de boom, kopen het cadeau en de 
kinderen ontvangen hun wens tijdens een 
feestelijk evenement. Dat feestelijke zat er de 
afgelopen kerst helaas niet in. Om de traditie 
toch in stand te houden, konden medewerkers 
deze keer de wensen uit een virtuele kerstboom 
kiezen. De enthousiaste ondernemer Hubert van 
lokale speelgoedwinkel Het Ganzenbord heeft 
alle cadeaus zelf ingepakt en afgeleverd bij het 
Leefkringhuis. Zo zijn ondanks de maatregelen 
toch 100 kinderen uit de buurt blij gemaakt met 
een leuk cadeau. 

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.

Virtuele kerstwensen

Wist u dat..? 
… de zonnepanelen aan de gevel een vakprijs hebben gewonnen? 
De gevelpanelen aan de Bundlaan-zijde van STCA hebben de zogenoemde Fespa 
Nederland Innovatie Award gewonnen. Dit is een categorie van de sponsor van de 
Sign+ Awards, een tweejaarlijkse vakprijs voor de sign- en displaybranche. In deze 
categorie kijkt de jury vooral naar de innovatieve elementen in de genomineerde 
projecten. “Een nieuw ontwikkelde toepassing, gebaseerd op beschikbare technieken 
in de signwereld, die digitaal printen, architectuur en energieopwekking met elkaar 
verbindt. Gezien de klimaatopgave die voor ons ligt, een project met een enorme 
potentie voor de toekomst”, aldus Fespa Nederland.

… STCA een nieuwe website heeft?
Veel mensen kennen Shell vooral van de tankstations langs de weg. Maar wat doet 
Shell in zo’n groot onderzoekscentrum aan het IJ? Van onderzoek naar waterstof tot 
batterijen, van aardwarmte tot schonere transportbrandstoffen en van digitale 
technologieën tot grondstoffen voor alledaagse producten. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van de onderzoeksonderwerpen, die allemaal meewerken aan de 
energieoplossingen voor vandaag en morgen. Lees erover op de nieuwe website van 
STCA: www.shell.nl/stca
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