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Beste relatie,

Een aantal lezers zal mij kennen, maar de meesten van u zullen 
een nieuw gezicht zien naast deze introductie. Daarom stel ik mij 
graag eerst aan u voor. Mijn naam is Fedde Wielenga. Ik ben begin 
2017 gestart bij Commercial Fleet. 

Het is mij een genoegen om deze nieuwe uitgave van Refuel 
magazine in te leiden. Een nieuw én een vernieuwd magazine. De 
designers van onze studio hebben de vormgeving van het magazine 
geheel herzien, om Refuel een eigentijdse look-and-feel te geven.

 
Wat mag u inhoudelijk verwachten?

Een onderwerp waar veel over geschreven wordt en aanzet tot 
levendige discussies, is de energietransitie. Hoe voorzien we in de 
wereldwijd groeiende vraag naar energie, terwijl we de uitstoot van 
CO ² verminderen? Een hele uitdaging. Op enkele landen na, is er 
wereldwijd concensus dat het roer om moet. Op de klimaattop van 
Parijs, eind 2015, is afgesproken de temperatuurstijging te beperken 
tot ruim onder 2 graden Celsius in 2050.

Samen met de andere participanten van de Energietafel - behalve 
Shell zijn dat Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Siemens en Van 
Oord - zijn wij van mening dat er vaart gemaakt mag worden met 
de verduurzaming. Ondubbelzinnig kiezen we voor versnelling van 
de energietransitie. Omwille van het klimaat en de economie. De 
energietranistie is een kans om in Nederland meer groene welvaart 
te creëren.

Wat is de visie en het beleid van bedrijven ten aanzien 
van verduurzaming en de energietransitie? 

We vroegen taxi-organisatieTCA (Taxicentrale Amsterdam) en 
de H&S Group wat zij zien als oplossingen van de duurzaam-
heidspuzzle.

Uiteraard zijn we bij Shell ook heel actief bezig met de energie-
transitie en bieden we oplossingen die u kunnen helpen om 
duurzamer te opereren. In Refuel leest u meer over ons nieuwe 
CO² -compensatieprogramma en onze verbeterde en schonere brand-
stoffen, zoals FuelSave Diesel, GTL en LNG.

Ik wens u veel leesplezier en we nodigen u graag uit om met ons 
van gedachten te wisselen over slimme duurzaamheidsoplossingen 
voor uw bedrijf.  

Fedde Wielenga
Sales Manager Nederland

Refuel magazine staat stil bij 
wat u en ons beweegt

De nieuwe Shell  
CHIP & PIN Card 

SHELL CARDS

Begin september is de nieuwe Shell 
CHIP & PIN Card geïntroduceerd. Deze 
nieuwe kaart wordt toegezonden wanneer 
er een nieuwe of vervangende kaart 
nodig is en/of wordt aangevraagd. De 
functionaliteit van de kaart is verbeterd 
en de kaart is met een Chip uitgevoerd, 
wat een betere bescherming tegen fraude 
biedt. Dankzij deze vernieuwing zijn uw 
tankpassen nog beter beschermd tegen 
misbruik. Daarnaast heeft Shell een team 
beschikbaar dat 24/7 standby is om 
ongebruikelijke transacties te signaleren.

Introductie  
Shell 
Business 
pakket

SMS Alerts

Shell Card 
Online App

Via SMS Alerts heeft u de mogelijk-
heid is om een sms te ontvangen bij 
ongebruikelijke transacties via ons real 
time fraude-detectiesysteem. Neemt u 
hiervoor contact met ons op.

Met uw Apple of Android telefoon 
en/of tablet kunt u de Shell Card Online 
App downloaden en zo 24 uur per dag, 
7 dagen in de week nieuwe kaarten 
bestellen, kaarten blokkeren of uw  
transacties inzien.

Medio 2017 heeft Shell het 
Business pakket geïntroduceerd 
voor zakelijke relaties.  
Hier zijn onder andere de 
volgende services en diensten 
bij inbegrepen:

 ■ Professionele services voor online 
wagenparkbeheer: Shell Card Online 

 ■ Uitgebreid netwerk met acceptatie bij 
alle Shell Stations in Nederland

 ■ Professionele diensten op het gebied van 
fraude preventie

 ■ Professionele brandstofinnovatie, 
waardoor u toegang heeft tot een breed 
aanbod van kwaliteitsbrandstoffen

 ■ En nog veel meer waaronder optionele 
services als fraude SMS alerts en CO² 
compensatie. Voor meer informatie over 
het Business pakket kunt u contact met 
ons opnemen

DIGITAL

BUSINESS
Ontvang een SMS 
Alert bij ongebruike-
lijke transacties.

ReFuel 32 ReFuel 

VOORWOORD

Vormgeving:
NS+R b.v., Rotterdam

Voorbehoud:
Aan de totstandkoming van REFUEL 
is met veel zorg en aandacht gewerkt 
om ervoor te zorgen dat de artikelen 
en andere informatie in dit magazine 
zo actueel en accuraat mogelijk 
zijn. Ondanks deze grote mate van 
zorgvuldigheid accepteert Shell geen 
aansprakelijkheid voor fouten of 
omissies in deze uitgave.

Refuel Magazine is het relatiemagazine 
van Shell Commercial Fleet waarin we 
onze klanten een podium bieden om 
hun business en relatie met Shell te 
belichten. Ook stippen wij de laatste 
ontwikkelingen aan.

MEER INFORMATIE:

E-mail:
info@refuel.shell.com
Website:
www.shell.nl/refuel

Informatie:
Heeft u vragen of wenst u meer informatie 
over Shell producten en diensten, 
neemt u dan contact op met uw account-
manager of ons Customer Service Centre. 
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PARTNERSCHAP

TCA biedt haar chauffeurs de voordelen van de Shell Card*  

Amsterdamse  
taxichauffeurs
stoppen vaker bij  
Shell stations

Amsterdam is de grootste en drukste stad van 
ons land. Vanwege de vele toeristen, zakelijke 
bezoekers en de nabijheid van Schiphol Airport 
is er een grote vraag naar taxi’s. De grootste 
taxi-organisatie van de hoofdstad is TCA, 
Taxicentrale Amsterdam. TCA is actief in een 
uiterst competitieve markt met veel uitdagingen 
en kansen. Dat vereist onder meer alertheid 
op het gebied van digitale oplossingen. 
Maar werken aan duurzaamheid is evenzeer 
belangrijk. In Amsterdam is hiermee zelfs de 
‘license to operate’ in het geding.

V
orig jaar sloot TCA een contract 
met Shell Commercial Fleet, om 
tegen gunstige voorwaarden de 
Shell Card*) aan te bieden aan 

de bij TCA aangesloten taxichauffeurs. 
Het is interessant om hier wat dieper op 
in te gaan, omdat de chauffeurs niet in 
dienst zijn van TCA maar opereren als 
zelfstandige ondernemers. Te gast bij 
TCA, informeren we bij Tom Uitendaal, 
Service Developer van TCA, naar de 
achtergronden van de samenwerking.  
Hij kent alle ‘ins en outs’, want aan de 
kant van TCA gaf hij leiding aan de tot-
standkoming van de overeenkomst. “Eén 
van onze taxichauffeurs, Mehmet Bozaci 
bracht het balletje aan het rollen”, zegt 
Uitendaal. “De meeste bedrijven die een 
contract met een brandstofleverancier van 
een bepaalde leverancier en de kaart 
verplicht opleggen aan medewerkers. 
Mehmet en de andere chauffeurs zijn 
klant bij ons. Wij leveren producten en 
diensten, maar de zelfstandige chauffeurs 
beslissen of ze gebruik willen maken van 
een service zoals de Shell Card.” 



Chauffeurs profiteren 
van circa 50% korting 
op de carwash bij 
drie Shell-stations.
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Voorafgaand aan het besluit om voor 
Shell te kiezen, heeft TCA zich breed 
georiënteerd. Uitendaal: 

“De chauffeurs waren nauw betrokken 
bij de keuze. In onze nieuwsbrief hebben 
we een poll geplaatst, met de vraag 
waar zij het liefst willen tanken. Dat is 
een onderwerp dat blijkbaar leeft, want 
in vergelijking met eerdere polls die we 
hebben georganiseerd, kregen we op 
deze poll de hoogste respons. En er kwam 
uit naar voren dat Shell het meest in trek 
is bij chauffeurs. Shell had ook onze 
voorkeur. De aanbieding was goed en 
Shell biedt een goede netwerkdekking.”

25% kiest voor Shell V-Power
Het contract met Shell biedt aange-

sloten chauffeurs een aantal voordelen, 
legt Tom Uitendaal uit: “Als je onderhan-
delt namens 1.500 chauffeurs heb je een 
betere onderhandelingspositie dan indivi-
duele chauffeurs. Wij hebben een aantrek-
kelijke korting op de brandstof kunnen 
afspreken met extra korting bij Shell-sta-
tions in Amsterdam en de mogelijkheid om 
te profiteren van circa 50% korting op de 
carwash bij drie Shell-stations bij gebruik-
making van de Shell Card. Voordeel van 
de Shell Card voor chauffeurs is verder 
de administratieve verlichting. Ze krijgen 
maandelijks een factuur waarin alle 
vertankingen zijn opgenomen. Dat werkt 
natuurlijk veel beter dan een schoenen-
doos met pinbonnetjes overhandigen aan 

de boekhouder die bonnetje voor bonnetje 
de gegevens moet overtypen om ze in de 
administratie op te nemen.” Onderdeel 
van het contract is ook dat chauffeurs de 
vrijheid hebben om zelf te bepalen of ze 
Shell FuelSave tanken of Shell V-Power, 
de onlangs vernieuwde premiumbrandstof 
van Shell. De auto is voor taxichauffeurs 
heel belangrijk, die ‘koesteren’ ze. Dat zal 
ook de reden zijn dat maar liefst vijfen-
twintig procent hiervoor kiest, omdat Shell 
V-Power zorgt voor een schonere en een 
efficiëntere motor.

Maar liefst 25 procent van  
de chauffeurs kiest voor  
Shell  V-Power.

App en website
TCA is, zoals eerder aangestipt, 

een dienstverlenende organisatie. “De 
zelfstandige chauffeurs die zijn aange-
sloten bij ons betalen een maandelijkse 
contributie”, vertelt Uitendaal. “Je zou het 
kunnen zien als een soort franchiseformule 
die hen toegang geeft tot onze producten 
en diensten. Ze profiteren tevens van onze 
merknaam en marketingactiviteiten. Ze 
mogen 56 uur per week onderweg zijn 
onder onze naam en gedurende die tijd 
krijgen ze ritten toebedeeld door ons. 
Verder zien we erop toe dat de chauffeurs 

voldoen aan wet- en regelgeving, zorgen 
we voor de juiste betaalapparatuur en 
systemen zoals de TCA Autobooker, een 
tool voor de horeca, de TCA Klanten-
kaart, de TCA-app, de TCA website en de 
taxicentrale.” Het belang van de telefoon-
centrale neemt langzaam maar gestaag 
af. “Veel aanvragen komen binnen via de 
app en onze website. We hebben veel 
klanten met een Klantenkaart en via de 
TCA Autobooker komen één of meer taxi’s 
met een druk op de knop naar het hotel, 
restaurant of bedrijf.”

Alleen uitstootvrije  
(elektrische) taxi’s

De gemeente reguleert de taximarkt in 
Amsterdam. Elke taxichauffeur op die markt 
moet zich aansluiten bij een TTO (Toege-
laten Taxiorganisatie). Naast TCA telt 
Amsterdam nog zeven andere TTO’s.TCA 
is marktleider, maar heeft wel te maken 
met een heel competitieve markt. Het is 
belangrijk om voorop te lopen met geavan-
ceerde apps en andere digitale systemen. 
Een andere ontwikkeling die een steeds 
belangrijkere rol speelt in de markt, is de 
noodzaak tot verduurzaming. De gemeente 
houdt druk op de ketel door aanpassing 
van de regelgeving. Schone taxi’s krijgen 
privileges. Zo mogen vanaf 1 januari 
2025 alleen uitstootvrije (elektrische) 
taxi’s gebruikmaken van de Amsterdamse 
taxistandplaatsen. Ook bedrijven dagen de 
taxibranche uit om de uitstoot te vermin-
deren. Uitendaal: “Veel zakelijke klanten, 
hotels en ook meer en meer bedrijven, 
vragen om schonere taxi’s. Dat zijn veelal 
organisaties die zich willen onderscheiden 
met een duurzaamheidslabel, om daaraan 
te voldoen stellen ze ook eisen aan leveran-
ciers zoals taxi-ondernemers.” 

CO²-neutrale brandstof
TCA houdt de vinger aan de pols wat 

betreft duurzaamheidsontwikkelingen 
en ondersteunt aangesloten chauffeurs 
hierin waar mogelijk. Shell Commer-
cial Fleet biedt ook oplossingen op dit 
gebied. Bijvoorbeeld met Shell GTL Fuel 

(GTL is een afkorting van Gas-To-Liquids), 
een vloeibare brandstof gemaakt van 
aardgas. Shell GTL Fuel is een vervan-
gende brandstof voor diesel en verbrandt 
schoner dan conventionele diesel uit 
aardolie en produceert daardoor minder 
lokale uitstoot (fijnstof, stikstofoxiden, 
NOx; zwaveloxiden, SOx) en ook minder 
zichtbare zwarte rook. Een andere optie is 
CO²-neutrale brandstof. Shell Commercial 
Fleet biedt de mogelijkheid om de CO²-uit-
stoot van de verbranding van brandstof 
te compenseren. Als een hotel om een 
aantal schone taxi’s vraagt en er zijn 
onvoldoende schone taxi’s beschikbaar, 
dan kunnen er ook taxi’s met een conventi-
onele dieselmotor gestuurd worden als de 
CO²-emissie gecompenseerd wordt. Tom 
Uitendaal is daar wel in geïnteresseerd 
en wil daarover met Karel Doest, Account 
Manager van Shell Commercial Fleet, 
verder praten. Een agendapunt voor een 
volgende afspraak. 

Lees meer over de CO²-compensatie van Shell  
op pagina 11.

Gemeente en bedrijven  
dagen de taxibranche uit om 
de uitstoot te verminderen.

*) Met ingang van september 
2017 is de nieuwe Shell 
Card, voluit Shell CHIP & PIN 
Card, uitgerold. Deze kaart 
vervangt de huidige euroShell 
Card. De vervanging gaat 
geleidelijk. Als u een nieuwe 
of vervangende kaart 
aanvraagt, ontvangt u de 
nieuwe Shell Card. In eerste 
instantie worden alle nationale 
kaarten vervangen. In 2018 
zullen wij de Shell Card ook 
uitrollen voor de internationale 
kaarten. De nieuwe Shell 
CHIP & PIN Card is voorzien 
van een Chip, waardoor de 
kaart beter beschermd is.

Tom Uitendaal,  
Service Developer 
van TCA, Taxicentrale 
Amsterdam.
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ENERGIETRANSITIE

Vijftig procent minder CO² in 2025

Opening energie-efficiënt 
Shell-station Peulwijk-Oost

S hell heeft aan de A4 afgelopen juli station  
Peulwijk-Oost geopend. Een groot station met 
tal van voorzieningen, zoals een Starbucks 

Store, een deli2go en een 2theloo. Peulwijk-Oost is 
niet alleen een prachtig, modern station, maar ook 
een uniek tankstation omdat door diverse energie- 
efficiënte maatregelen de CO²-uitstoot afneemt. Een 
uitstoot die het gevolg is van het energieverbruik  
van Shell-stations vanwege hun activiteiten. Shell 
Retail heeft de ambitie de uitstoot in 2025 te hebben 
verlaagd met vijftig procent.
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     Shell 
CO²-compensatie

ENERGIETRANSITIE

Op 9 november heeft Shell tijdens het Nationaal Sustainability 
Congres haar CO²-compensatie programma voor zakelijke klanten 
geïntroduceerd. Marjan van Loon, President-Directeur van Shell 
Nederland, heeft daar de rol die Shell op zich neemt toegelicht. 
De doelstelling is tweeledig: de relaties helpen hun CO²-uitstoot te 
verminderen en de overgebleven uitstoot te compenseren.

VOORDELIG EN 
EFFICIËNT WASSEN  

MET SHELL TRUCKWASH

Compenseer de CO²-uitstoot van uw wagenpark 
met Shell en bereid uw onderneming voor op  
de toekomst

BEREKEN UW VOORDEEL HIER
www.shell.nl/klanten/shell-tankpas-voor-bedrijven/ 
wagenparkbeheer/shell-truckwash.html

S
hell zet zich in om haar klanten te helpen hun CO²-uitstoot te verlagen. Shell’s 
brandstoffen zoals Liquified-Natural-Gas (LNG) bieden een alternatief voor reguliere 
diesel om uw uitstoot te verminderen. Ook zijn waterstof en het elektrisch opladen 
van auto’s ontwikkelingen om CO²-reductie te realiseren. Compenseer uw resterende 

CO²-uitstoot Wellicht kunt u op dit moment nog niet overstappen op een alternatieve brand-
stof, maar wilt u toch de impact van uw CO²-emissies verminderen. Shell biedt u nu een 
nieuwe service aan om de CO²-uitstoot van uw wagenpark te compenseren. Na aanmelding 
wordt deze service eenvoudig gekoppeld aan uw Shell card. Na elke tankbeurt berekent 
Shell uw CO²-uitstoot en compenseert deze vervolgens. Tenslotte wordt u zoals gebruikelijk 
gefactureerd. Hierdoor kunt u als onderdeel van de huidige werkwijze uw onderneming bij 
laten dragen aan CO²- compensatieprojecten verspreid over de wereld.



ENERGIETRANSITIE
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De rol van CO²-compensatie
Voordat u besluit uw CO²--uitstoot te 

compenseren, is het belangrijk om eerst 
de CO²-uitstoot van uw onderneming 
zoveel mogelijk te voorkomen dan wel 
te verlagen. Dit kan voor uw wagenpark 
allereerst door zo min mogelijk brandstof 
te gebruiken, bijvoorbeeld door middel 
van efficiëntere auto’s en het verbeteren 
van rijgedrag. De resterende brandstof-
behoefte zou, waar mogelijk, kunnen 
bestaan uit alternatieve energiebronnen 
zoals auto’s die rijden op elektriciteit,  
dan wel uit fossiele brandstoffen met de 
laagst mogelijke CO²-uitstoot. 

Op dit moment kan het moeilijk zijn  
om CO²-uitstoot volledig te verlagen  
of te voorkomen. Daarom biedt Shell  
de mogelijkheid om de resterende  
CO²-uitstoot te compenseren door te  
investeren in CO²-compensatieprojecten. 

Hoe werkt het?
   

Uw chauffeurs  
gebruiken de Shell Card  
op de gebruikelijke wijze.

Shell houdt het totale  
brandstofverbruik van uw 
wagenpark bij en berekent  
de bijbehorende CO²-uitstoot.
   

Er wordt een CO²-  
compensatieproject gekozen  
uit Shell’s wereldwijde portfolio.
   

Aan het eind van iedere  
maand kent Shell uw onder-   
neming CO²-credits toe  
om uw CO²- emissies te 
compenseren.

Onze certificeringsnormen
CO²-compensatieprojecten waarin 

Shell investeert zijn gecertificeerd 
door de VCS en CCB Standard. VCS 
is op dit moment wereldwijd de meest 
gebuikte standaard voor CO²-compen-
satieprojecten en heeft een uitgebreide, 
openbare projectdatabase die gedetail-
leerde informatie over alle projecten 
bevat. De projecten zijn eveneens 
gecertificeerd conform de CCB Standard, 
hetgeen waarborgt dat projecten naast het 
aanpakken van klimaatverandering ook 
lokale gemeenschappen ondersteunen en 
de biodiversiteit behouden of verbeteren.

Wat wordt er  
gecompenseerd?

Shell compenseert de CO²-uitstoot die 
voortkomt uit de verbranding van brand-
stof in de motor van uw auto. Het gebruik 
van de brandstof is verantwoordelijk 
voor circa 80% van de “well-to-wheel” 
CO²-uitstoot van de brandstof (Europese 
Commissie, JRC). De “well-to-wheel” 
uitstoot bevat alle CO²-emissies vanaf de 
winning van ruwe olie tot het gebruik van 

Een van de 
50.000 nieuwe 
bomen die zijn 
aangeplant.

Dankzij het project 
zijn er nieuwe klas-
lokalen gefinancierd

Een ranger kijkt uit 
over de Kasigau 
Corridor

Het project helpt boeren 
over te stappen op 
duurzame landbouw 
waardoor alternatieve 
inkomstenbronnen 
worden gecreëerd

Shell’s complete aanbod van 
op maat gemaakte producten 
en services kunnen u helpen 
om elke reis efficienter te 
maken. Neem contact op met 
uw Account Manager over 
deze service en de daaraan 
verbonden kosten of om uit 
te vinden wat wij nog meer 
voor u kunnen betekenen. Ook 
kunt u kijken op www.shell.nl/
opwegnaarCO²neutraal

de brandstof in uw motor. De winning 
van ruwe olie, het raffineren en de  
distributie ervan zijn verantwoordelijk 
voor de overige 20% van de uitstoot. 
Shell’s CO² berekeningen zijn gebaseerd 
op de emissiefactoren zoals vermeld op 
www.CO² emissiefactoren.nl

PRIJSWINNEND  
CO²-COMPENSATIEPROJECT

Een voorbeeld van project dat Shell steunt, is het Kasigau 
Corridor-project in Kenia. Dit project, opgezet door Wildlife 
Works (www.wildlifeworks.com), is onder meer gericht op de 
bescherming van ruim 200.000 hectare bedreigd bosgebied. 
Dit is een essentieel gebied voor bedreigde planten en dieren, 
zoals leeuwen, jachtluipaarden en meer dan 2.000 olifanten. 
Verder zijn er dankzij het project 300 banen gecreëerd, meer 
dan 50.000 bomen geplant, nieuwe klaslokalen en studie-
beurzen voor lokale studenten gefinancierd en is de toegang  
tot drinkwater van meer dan 10.000 mensen verbeterd. 

De site Environmental Finance heeft het project in Kenia een 
eerste prijs toegekend in de categorie ‘Best Offsetting Project’. 
Het klassement komt tot stand op basis van een enquête. 
Environmental Finance is een online nieuws- en analysedienst-
verlener op het gebied van duurzame investering.

Shell integreert deze service in uw bestaande  
processen en facturen, zodat u uw Shell Cards en 
facturen zoals gebruikelijk kunt blijven beheren.



In de supermarkt vinden we goedgevulde 
schappen met voedingswaren. ‘Achter’ deze 
vanzelfsprekendheid gaat een wereld aan 
logistiek vernuft schuil. Eén van de logistieke 
dienstverleners die hier verantwoordelijk voor zijn, 
is de H&S Group. Een grote speler in de sector, 
gespecialiseerd in het transport van vloeibare 
levensmiddelen, die er mede voor zorgt dat 
we niet misgrijpen als we in de supermarkt ons 
mandje of winkelwagentje vullen.

H&S is een leidende 
multimodale dienst-
verlener in vloeibare 
levensmiddelen.
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Logistiek specialist

H&S zet vol in op 
duurzaamheid

“ Dat LNG er 
gaat komen  
is een ding 
dat zeker is”

O ver H&S en de visie van het 
bedrijf op duurzaamheid in het 
bijzonder, spreken we Ubbo 

Hempenius, CEO van H&S Group, en 
Jos van den Hurk, de Manager Fleet 
& Equipment van het bedrijf. H&S is 
actief in Nederland, de buurlanden en 
diverse andere Europese landen. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Barneveld. 
De band met Shell bestaat al heel lang. 
“Met gemak dertig jaar”, schat Ubbo 
Hempenius. Geen kwaad woord over de 
samenwerking: “Shell is een innovatieve 
en voortvarende partner, dat spreekt 
ons aan. Een bedrijf met een degelijke 
reputatie. Als ik aan klanten vertel dat 
wij zakendoen met Shell, komt dat altijd 
goed over.”

Groeispurts
H&S is een familiebedrijf, opgericht in 

1946. De ‘roots’ van het bedrijf liggen 
niet in Barneveld, maar in Friesland. In 
deze noordelijke provincie begon het 
bedrijf met het vervoer van melk van 
de boer naar de fabriek. Ook in deze 
tijd is H&S nog actief op dit terrein. 
“Melk en zuivelproducten vervoeren we 
nog steeds", aldus Hempenius. In de 
jaren zeventig verhuisde de vervoerder 
naar het centraler gelegen Barneveld, 
vanwaaruit de expansie begon naar 
omringende landen. Geholpen door een 
drietal belangrijke stappen, maakte H&S 

evenzoveel groeispurts. Een keerpunt 
begin jaren nul was de overname van 
een bedrijf in intermodaal goederenver-
voer, waardoor ook transport per spoor 
en boot mogelijk werd. Hempenius: “Ik 
zag in 2000 dat het langeafstandver-
voer over de weg eindig is.” Na 2005 
vond de volgende versnelling plaats. “In 
dat jaar namen we Koelhuis Beneden-
Leeuwen over, waardoor we een beter 
en geïntegreerder dienstverleningspakket 
konden aanbieden.” Van den Hurk: “We 
verzorgden het voor- en natraject, dus 
vervoer van grondstoffen en eindpro-
ducten. Met de overname konden we ook 
het stukje ertussenin verzorgen, wat ons 
aanbod als ‘totaalontzorger’ versterkte.” 
Ruim tien jaar geleden investeerde 
H&S ook fors in automatisering, een 
derde belangrijke stap. Mede door de 
drie verandermomenten kon H&S kon 
uitgroeien tot de leidende multimodale 
dienstverlener in vloeibare levensmiddelen 
die we nu kennen.

Kernpunten
Het voedingsmiddelensegment waarin 

H&S actief is, vereist een grote mate van 
aandacht voor specifieke aspecten. In dit 
kader legt het bedrijf de focus op drie 
kernpunten: voedselveiligheid, kwaliteits-
borging en duurzaamheid. “Voedselvei-
ligheid is cruciaal”, zegt Van den Hurk. 
“De producten die wij vervoeren komen 



H&S legt de focus 
op drie kernpunten: 
voedselveiligheid, 
kwaliteitsborging en 
duurzaamheid.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over Shell GTL 
Fuel, neemt u dan contact op met 
uw Account Manager en/of bekijk 
de informatie op onze website:  
www.shell.nl/klanten/
commercialfuels/gtl.html 

Uw Account Manager kan u 
eveneens meer vertellen over LNG. 
U kunt ook alvast een kijkje nemen 
op deze pagina van onze website:  
www.shell.nl/klanten/
commercialfuels/ 
liquefied-natural-gas.html.

“ Chauffeurs zijn tevreden over 
Shell GTL Fuel en merken ook 
dat de rook en het geluid dat 
de motor maakt afneemt”

H&S volgt altijd met 
belangstelling de 
ontwikkelingen op het 
gebied van LNG.
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in het schap van de supermarkt. Of we 
nu grondstof of eindproduct vervoeren, 
het moet veilig zijn. We moeten ervoor 
zorgen dat we de gehele keten waar wij 
verantwoordelijk voor zijn goed onder 
controle hebben. Een noodzaak die 
sterk gekoppeld is aan onze kwaliteits-
zorg, ondersteund door borging en alle 
relevante certificeringen.”

Shell GTL Fuel
Duurzaamheid is het derde focuspunt. 

Multimodaal vervoer draagt bij aan 
verduurzaming van het transport. De 
verschuiving van de vervoersmodaliteit is 
nog steeds in ontwikkeling, stelt Hempe-
nius: “In toenemende mate vervangen we 
kilometers over de weg door kilometers op 
het spoor en via het water, zeker op lange 
afstanden. Verder zijn wij ook nadrukke-
lijk bezig met de inzet van technologie 
en ICT. Hiermee optimaliseren we het 
netwerk en realiseren we een stijging van 
de beladingsgraad, wat de uitstoot van 
CO² vermindert. Deze netwerkoptima-
lisering doen we in samenwerking met 
onze klanten. Met als resultaat, kortweg: 
minder ‘lege kilometers’.” Van den Hurk: 

“Duurzaamheidbevorderend is ook onze 
investering in nieuwe trucks met Euro 
VI-motoren. En mede door Shell geïniti-
eerd rijden een aantal van onze trucks op 
Shell GTL Fuel. Sinds een half jaar hebben 
we op onze home base een pomp met 
Shell GTL Fuel. Deze brandstof, gemaakt 
van aardgas, kan zonder aanpassingen 
conventionele diesel vervangen en produ-
ceert minder lokale uitstoot zoals stiksto-
foxiden, Nox, zwaveloxiden en fijnstof 
dat bij gebruik van diesel zichtbaar is als 
zwarte rook. Als geheel verbeter je dus 
hiermee de luchtkwaliteit. Chauffeurs zijn 
tevreden over de brandstof en merken dat 
niet alleen de rook, maar ook het geluid 
dat de motor maakt afneemt. Wij consta-
teren dat trucks die rijden op Shell GTL 
Fuel wat voordeliger zijn in het gebruik.” 
Hempenius: “Het besluit om deels over 
te stappen op Shell GTL Fuel hebben we 
gedaan in nauwe samenwerking met 
FrieslandCampina die ook nadrukkelijk 
een duurzaamheidsagenda heeft. Voor 
FrieslandCampina vervoeren we grote 
volumes melk en zuivelproducten van de 
ene naar de andere fabriek. De trucks die 
we hiervoor gebruiken, rijden op Shell 
GTL Fuel.”

LNG komt meer in beeld
H&S is ook in gesprek met Shell over 

de toepassing van LNG (Liquid Natural 
Gas). “LNG komt voor ons meer in 
beeld dan in het verleden”, laat Van den 
Hurk weten. “Dat heeft te maken met de 
motorvermogens. Tot voor kort waren de 
vermogens van LNG-motoren maximaal 
330 tot 350 pk. Voor FrieslandCampina 
verzorgen we nagenoeg volle vrachten, 
dat is zo'n 50 ton. Dan is een truck met 
330 pk aan de lage kant en praktisch 
gezien niet voldoende. Nu zijn er 
LNG-motoren op de markt gebracht met 
een vermogen van 400 pk. Door deze 
ontwikkeling wordt LNG zeker een interes-
sante case voor ons. Daarbij moeten 
we een aantal aspecten in overweging 
nemen, zoals de mogelijke gewichtstoe-
name - afhankelijk van de configuratie 
- die een LNG-truck met zich meebrengt. 
Dat is nog een lastig aspect. Hoe lager 
het eigen gewicht van een voertuig, hoe 
hoger het laadvermogen. Een hoger 
laadvermogen is financieel gezien 
gunstiger, maar biedt ook een milieuvoor-
deel: meer meenemen, betekent minder 
ritten. Desondanks zie ik, door de voort-
schrijdende ontwikkeling van LNG-mo-
toren en het aantal locaties waar je LNG 
kunt tanken, mogelijkheden voor LNG.” 
Ubbo Hemperius bevestigt deze verwach-
ting: “Wij volgen altijd met belangstelling 
de ontwikkelingen op het gebied van 
LNG. Dankzij sterkere motoren en een 
dichter voorzieningsnetwerk, voorzie ik 
dat het niet lang meer duurt tot wij LNG 
hebben. Oók om aan de duurzaamheids-
vraag van klanten te voldoen. Dat het er 
gaat komen is een ding dat zeker is.”



Onze nieuwe 
DYNAFLEX-formules 
zijn gebaseerd 
op onze ervaring 
en inzichten in de 
vereisten van zowel 
oudere als moderne 
motoren. 
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S
hell FuelSave Diesel is de zuinige 
diesel van Shell. De brandstof is 
ontwikkeld om een dieselauto die 
op FuelSave Diesel rijdt vanaf de 

eerste tankbeurt zuiniger te laten rijden. 
In mei van dit jaar is de vernieuwde Shell 
FuelSave Diesel met DYNAFLEX-techno-
logie geïntroduceerd. 

Shell FuelSave Diesel is ontwikkeld 
om sneller te ontsteken dan standaard 
diesel. Zo wordt meer energie uit elke 
druppel brandstof gehaald. Tevens helpt 
Shell FuelSave Diesel de motor schoner te 
houden dankzij actief reinigende toevoe-
gingen die de vorming van vuilafzettingen 
op injectoren helpt voorkomen. Hierdoor 
kan een verbeterd rendement van de 
verbranding verkregen worden. Zowel  
de snelle ontsteking als de actief reini-
gende bestanddelen dragen bij aan een 
lager brandstofverbruik, en dit vanaf de 
eerste tankbeurt.

Een schonere injector
Wetenschappers van Shell hebben 

DYNAFLEX-formules op maat ontwikkeld 
voor diesel- en benzinemotoren.  
Autofabrikanten wereldwijd streven naar 
verbeterde motorefficiëntie. Onze nieuwe 
DYNAFLEX-formules zijn gebaseerd  

op onze ervaring en inzichten in de 
vereisten van zowel oudere als moderne 
motoren. Moderne motoren worden 
kleiner maar met behoud van een 
hoge vermogensafgifte en maken vaak 
gebruik van nieuwe technologieën (zoals 
directe brandstofinspuiting en turbo) om 
prestaties en efficiëntie te realiseren. In 
dieselmotoren kunnen vuile injectoren 
bijdragen aan inefficiënte verbranding. 
DYNAFLEX-technologie in Shell FuelSave 
Diesel bevat krachtige nieuwe en verbe-
terde reinigingsmoleculen die zorgen 
voor een schonere injector¹.

Vernieuwde Shell FuelSave Diesel met DYNAFLEX-technologie

Betere prestaties  
en meer efficiëntie
Shell FuelSave Diesel is de zuinige diesel van Shell. De 
brandstof is ontwikkeld om een dieselauto die op FuelSave 
Diesel rijdt vanaf de eerste tankbeurt zuiniger te laten 
rijden. In mei van dit jaar is de vernieuwde Shell FuelSave 
Diesel met DYNAFLEX-technologie geïntroduceerd.

¹ Tests hebben uitgewezen dat 
motoren met Shell FuelSave 
Diesel met DYNAFLEX-technologie 
aanzienlijk minder te kampen 
hebben met vermogensverlies 
door afzettingen. Ook hebben 
deze motoren schonere 
brandstofinjectoren die 
de motorefficiëntie helpen 
garanderen.

WAT HOUDT DYNAFLEX-TECH-
NOLOGIE IN?

 ■ DYNAFLEX-technologie is de naam voor 
onze nieuwste generatie geavanceerde for-
mules voor benzine- en dieselbrandstoffen.

 ■ Al onze nieuwste generatie brandstoffen 
zijn samengesteld met onze nieuwe DYN-
AFLEX-technologie.

 ■ Aangezien benzine en diesel van elkaar 
verschillen, hebben we voor elk brand-
stoftype unieke DYNAFLEX-formules 
ontwikkeld.

 ■ Moderne motoren worden steeds effici-
enter. Daardoor worden brandstoffen 
blootgesteld aan zwaardere omstandig-
heden (zoals hogere temperaturen en druk) 
waardoor zich verontreinigingen kunnen 
vormen op essentiële onderdelen van het 
brandstofsysteem, zoals inlaatkleppen en 
brandstofinjectoren.

 ■ Alle DYNAFLEX-formules zijn complexe 
mixen die speciaal zijn ontwikkeld om de 
door de fabrikant ontwikkelde motoreffici-
entie te behouden. DYNAFLEX-technologie 
wordt verrijkt door krachtige reinigings-
middelen die essentiële onderdelen van 
het brandstofsysteem schoon houden en 
deze beschermen tegen afzettingen die de 
prestaties negatief beïnvloeden.1
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