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OVER SHELL GTL FUEL
Shell GTL (gas-to-liquids) Fuel is een vloeibare brandstof, 
gemaakt van aardgas. Shell GTL Fuel verbrandt efficiënter 
dan conventionele standaarddiesel en produceert daardoor minder 
fijnstof. De brandstof heeft een hoog cetaangetal en bevat vrijwel 
geen zwavel of aromaten. Het kan direct zonder aanpassingen 
worden gebruikt in voertuigen en apparaten met een dieselmotor. 
De brandstof is sinds 1 april 2012 op de Nederlandse markt 
beschikbaar voor professionele dieselgebruikers.

Aggreko Nederland is al 50 jaar ’s werelds grootste verhuurder van 
aggregaten, koelmachines en klimaatbeheersingapparatuur. 
De Nederlandse tak van Aggreko maakt gebruik van Shell GTL Fuel, 
om deel uit te maken van het helpen met reduceren van lokale uitstoot. 
“De inzet van deze vooruitstrevende brandstof sluit volledig aan bij onze 
doelstellingen omtrent luchtkwaliteit en bij de doelstellingen van onze 
klanten”, zegt Sales Engineer Mark Reijnders van Aggreko Nederland. 

Waarom maakt Aggreko Nederland gebruik van 
Shell GTL Fuel van Shell?
“Samen met onze klanten willen we een positieve bijdrage leveren 
aan het helpen verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld 
op evenementen, waar onze producten veelvuldig worden ingezet. 
Wij geloven dat onze generatoren met Shell GTL Fuel minder lokale 
emissies, zoals stikstofoxiden, zwavel en roet uitstoten in vergelijking tot 
conventionele diesel. Bovendien is de brandstof nagenoeg geurloos en 
wordt het motorgeluid met Shell GTL Fuel gereduceerd. Dit is plezierig 
voor de evenementen bezoekers en daarnaast kan onze apparatuur 
direct helpen een bijdrage te leveren aan de lokale omgeving.”

Wat is het grootste voordeel van deze brandstof 
voor Aggreko?
“Natuurlijk het duurzaamheidsaspect; voor ons betekent het gebruik 
van Shell GTL Fuel, dat we een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de lokale luchtkwaliteit. Een ander groot voordeel is dat we Shell 
GTL Fuel kunnen gebruiken zonder dat we onze dieselapparaten 
hoeven aan te passen. Het is dus heel gemakkelijk om over te stappen 
op deze brandstof.” 

Hoe wordt Shell GTL Fuel ontvangen bij uw klanten?
“Uitsluitend positief, ik kan niet anders zeggen. Zo hebben 
verschillende klanten mede door het gebruik van Shell GTL Fuel een 
Green Key-certificering behaald. De Green Key is het internationale 
keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche en in de 
markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar 
bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Het is een extra aanleiding om voor Aggreko te kiezen.” 

Hoe geeft Aggreko invulling aan duurzaam ondernemen?
“Aggreko is toegewijd aan het werken op een veilige, ethische en 
verantwoorde manier. We hebben een uitgebreid assortiment van 
operationele procedures en processen om ervoor te zorgen dat we het 
risico op schade aan mensen of aan het milieu minimaliseren. Onze 
focus aangaande het milieu omvat vier belangrijke gebieden: energie 
gebruik, alternatieve brandstoffen, lucht-en bodemkwaliteit en geluid. 
Hier spelen we onder andere op in door Shell GTL Fuel in te zetten.”

OVER AGGREKO
Aggreko is in 1962 opgericht in Nederland als verhuurder van zelf-
gebouwde generatoren in de bouw en de industrie. In de afgelopen 
50 jaar is Aggreko steeds een stapje groter geworden en zijn er meer 
activiteiten bijgekomen. Tegenwoordig verhuurt Aggreko load banks, 
diesel- en gasgeneratoren, chillers, air handlers, airconditioners, 
koeltorens, warmtewisselaars en nog veel meer. De klantenkring van de 
onderneming is uitgebreid naar bijna alle industriële sectoren. Agrekko 
telt inmiddels circa 4.000 medewerkers, verspreid over 30 landen.

Mark Reijnders, Sales Engineer Aggreko Nederland

‘VERSCHILLENDE KLANTEN 
HEBBEN MEDE DOOR HET 
GEBRUIK VAN SHELL GTL FUEL EEN 
GREEN KEY-CERTIFICERING BEHAALD’ 
ALDUS MARK REIJNDERS



DB SCHENKER RAIL STAPT  
OVER OP SHELL GTL FUEL



OVER DB SCHENKER RAIL 
DB Schenker Rail Nederland N.V. is het grootste 
railtransportbedrijf van Nederland en maakt deel uit van 
de business unit Rail van DB Schenker. DB Schenker is de 
handelsnaam van de transport en logistiek divisie van DB 
Mobility and Logistics AG.

Willem Heijnders, Logistiek Manager DSM Europe (relatie van 
DB Schenker op Chemelot): “Milieuzorg staat bij DFI-Europe 
hoog in het vaandel. Wij waren dan ook blij verrast met het 
voorstel van DB Schenker om over te stappen op Shell GTL Fuel. 
Mede dankzij deze innovatieve brandstof helpen wij de lokale 
luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren, wat erg belangrijk is 
voor onze mensen die hier dagelijks aan het werk zijn en de 
bevolking in omliggende dorpen.“

DB Schenker verzorgt op het uitgestrekte bedrijventerrein van 
Chemelot in Geleen het bedrijfsinterne railvervoer. De locomotieven 
van de logistieke dienstverlener rijden op Shell GTL Fuel. “Wij zijn 
voortdurend op zoek naar manieren om ons railtransport minder 
milieubelastend te maken”, zegt algemeen directeur Aart Klompe 
van DB Schenker Rail in Nederland. “Door te kiezen voor Shell GTL 
Fuel investeren we direct in verbetering van de lokale luchtkwaliteit.”

 “Het grote voordeel van Shell GTL Fuel is dat het zichtbaar schoner 
verbrandt dan de diesel die we voorheen gebruikten”, stelt ingenieur 
Roel Wachelder van DB Schenker. “Met name de roetuitstoot is 
stukken minder. Samen met de bedrijven Bemorail en Van den 
Abeelen APK voerden we een negen uur durende test uit. De 
resultaten* liegen er niet om: in twee moderne motoren is een 
roetreductie gemeten tot wel 60% en in oudere motoren 
namen we een roetreductie waar tot zelfs 95%!“ 

Hoewel Shell GTL Fuel duurder is dan standaard diesel, 
levert deze schonere brandstof volgens Wachelder 
desondanks een behoorlijke kostenreductie op. 
“Dat zit ‘m met name in het onderhoud. Tot nu toe 
betekenden het gebruik en onderhoud van de roetfilters in de 
drie rangeerlocomotieven en drie rangeerinstallaties een enorme 
kostenpost en een operationele verstoring. We gebruikten altijd een 
reserve-locomotief als back up, wat natuurlijk niet efficiënt is. Maar 
dankzij de schonere verbranding van Shell GTL Fuel hebben we 
helemaal geen roetfilters meer nodig. Dit alles alleen al levert een 
kostenreductie op van zo’n €90.000 per jaar.

OVER SHELL GTL FUEL
Shell GTL (gas-to-liquids) Fuel is een vloeibare brandstof, gemaakt 
van aardgas. Het verbrandt efficiënter dan conventionele diesel 
en produceert hierdoor minder fijnstof en minder zichtbare 
zwarte rook. De brandstof is namelijk vrijwel vrij van zwavel en 
aromaten en het heeft een hoog cetaangetal. Shell GTL Fuel kan 
direct zonder aanpassingen** worden gebruikt in voertuigen 
en apparaten met een dieselmotor. De brandstof is sinds 1 april 
2012 op de Nederlandse markt beschikbaar voor professionele 
dieselgebruikers.

*  Het testprogramma werd uitgevoerd in het veld waar controle van de omgevingscondities van het testen moeilijk is.  
De nauwkeurigheid van de gegevens kan daarom niet worden gegarandeerd en deze dienen indicatief te worden beschouwd.

** Gebaseerd op Shell’s studies die tot op heden zijn uitgevoerd.

“IN TWEE MODERNE MOTOREN IS EEN 
ROETREDUCTIE GEMETEN TOT WEL 
60% EN IN OUDERE MOTOREN TOT 
ZELFS 95%!”

 
 ROEL WACHELDER



ROTEB LEASE WERKT
SCHONER MET BEHULP
VAN SHELL GTL FUEL



OVER ROTEB LEASE
Namens de Gemeente Rotterdam, beheert, repareert en 
onderhoudt Roteb Lease binnen en buiten de regio Rotterdam 
een groot aantal wagenparken van bestel- en personenwagens 
en talloze specialistische voertuigen, waaronder huisvuilwagens, 
veegmachines, zoutstrooier, sneeuwploegen, hoogwerkers, 
brandweervoertuigen en ambulances. 

Dagelijks rijden er tientallen voertuigen van Roteb door Rotterdam 
om de stad schoon en plezierig te houden. Roteb Lease biedt 
een totaalpakket aan voor het beheren, keuren, onderhouden en 
repareren van deze voertuigen. Door Shell GTL Fuel te tanken 
besteden ze ook aandacht aan de lokale luchtkwaliteit. 

WAAROM HEEFT ROTEB LEASE GEKOZEN VOOR  
SHELL GTL FUEL?
“De gemeente Rotterdam, waar Roteb Lease onderdeel van uitmaakt, 
zet zich intensief in voor de verbetering van de lokale luchtkwaliteit”, 
zegt Peter Witvliet, Hoofd Roteb Lease. “Er is in dit kader onder 
andere een Rotterdams Actieprogramma Luchtkwaliteit opgesteld (RAL) 
met als doel het terugdringen van de uitstoot van schadelijke deeltjes 
in de uitlaatgassen. We hebben een actief brandstoffenbeleid 
en het gebruik van Shell GTL Fuel past goed bij deze 
strategie. ”

WAT IS HET GROOTSTE VOORDEEL VAN DEZE  
BRANDSTOF VOOR ROTEB LEASE? 
“Veel van onze speciale voertuigen hebben stationaire, stedelijke 
toepassingen, waarbij voorbijgangers en personeel zich om en rond 
het voertuig bewegen. Wij gebruiken Shell GTL Fuel sinds november 
2012 in ruim 50 voertuigen – 25 vuilniswagens en 25 veegmachines 
en veegwagens. Omdat wij geloven dat Shell GTL Fuel een schonere 
brandstof is vergeleken met normale diesel, verwachten wij dat de 
mensen in de stad minder worden blootgesteld aan lokale emissies.”

Om een bijdrage te leveren aan het reduceren van lokale emissies, 
heeft Roteb Lease op brandstofgebied al de nodige proeven achter 
de rug met andere type brandstoffen zoals bioethanol, biodiesel , 
aardgas en LPG, waarbij de complicaties toch vooral lagen in de 
benodigde aanpassingen aan bestaande voertuigen en de verhoogde 
onderhoudsintervallen. Peter: “Het grote voordeel van Shell GTL Fuel 
is dat dit allemaal niet noodzakelijk is en dat deze brandstof direct 
toepasbaar is in onze voertuigen.”

“ HET GROTE VOORDEEL VAN SHELL  
GTL FUEL IS DAT DEZE BRANDSTOF  
DIRECT TOEPASBAAR IS IN ONZE  
VOERTUIGEN.” 
 PETER WITVLIET, HOOFD ROTEB

HOE ERVAREN DE WERKNEMERS SHELL GTL FUEL?
“Na een korte gewenning aan het reukloze en kleurloze aspect van 
Shell GTL Fuel is de reactie van onze werknemers uitermate positief te 
noemen. Ook is de ervaring dat het geluidsniveau van de 
motor lager is - met dezelfde motorprestaties zowel bij 
stationair gebruik als met verhoogd toerental.”

ZIJN ER BEPAALDE RESTRICTIES WAAR JULLIE REKENING MEE 
MOETEN HOUDEN OM IN DE BINNENSTAD TE WERKEN? 
“De gemeente Rotterdam werkt met zogenaamde milieuzones.  
Dit betekent dat binnen aangegeven zonegrenzen in de binnenstad 
uitsluitend schonere voertuigen mogen rijden. Het gebruik van Shell 
GTL Fuel in een voertuig draagt daar in positieve zin aan bij door een 
schonere uitstoot van onze bedrijfsvoertuigen in deze zones.”

OVER SHELL GTL FUEL
Shell GTL (gas-to-liquids) Fuel is een vloeibare brandstof, gemaakt 
van aardgas. Het verbrandt efficiënter dan conventionele diesel 
en produceert hierdoor minder fijnstof en minder zichtbare 
zwarte rook. De brandstof is namelijk vrijwel vrij van zwavel en 
aromaten en het heeft een hoog cetaangetal. Shell GTL Fuel kan 
direct zonder aanpassingen* worden gebruikt in voertuigen en 
apparaten met een dieselmotor. De brandstof is sinds 1 april 
2012 op de Nederlandse markt beschikbaar voor professionele 
dieselgebruikers.

*Gebaseerd op Shell’s studies die tot op heden zijn uitgevoerd



HitacHi stapt over 
op sHell Gtl Fuel na 
succesvolle testperiode



over HitacHi construction MacHinery europe
Hitachi Construction Machinery Europe is een 
dochteronderneming van Hitachi Construction Machinery en is 
verantwoordelijk voor de productie, verkoop en marketing van 
grondverzetmachines in Europa, Afrika en de onafhankelijke 
staten van het Midden-Oosten. Hitachi is wereldwijd de grootste 
producent van hydraulische graafmachines. Variërend van kleinere 
machines tot 780 ton wegende mijnbouw- graafmachines. Naast 
graafmachines, levert HCME ook wielladers, laad- en loswagens 
en andere bouwuitrusting voor speciale toepassingen.

Het Japanse technologieconcern Hitachi levert de in Amsterdam 
geproduceerde graafmachines en wielladers voortaan af met Shell GTL 
Fuel. Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) – het onderdeel 
van Hitachi in Amsterdam dat in heel Europa graafmachines en 
wielladers afzet – voorziet machines voor aflevering van brandstof; 
de zogenaamde first fill. Maar machines die in de zomermaanden 
van de band rolden en in de wintermaanden in koude gebieden in 
gebruik werden genomen, ondervonden problemen met opstarten. Ze 
waren gevuld met zomerdiesel, die niet geschikt is voor gebruik bij lage 
temperaturen. Dit kan leiden tot verstoppingen in de motor. 

Met Shell GTL Fuel is dit probleem opgelost. deze brandstof 
blijft het hele jaar door van goede kwaliteit, zelfs bij 
temperaturen van -20 graden celcius. Om dat te bewijzen 
voerde Shell samen met Hitachi een test uit in Noorwegen, bij een klant 
van Hitachi. Daar werd onder uitdagende omstandigheden gewerkt 
aan een nieuwe weg. “Wij wisten dat Shell GTL Fuel geschikt zou zijn 
voor de huidige diesel technologie- en tankinfrastructuur*. Dit maakt 
het gemakkelijk om over te stappen van standaard diesel naar Shell 
GTL Fuel. Het betekende dat we direct konden testen met de huidige 
machines zonder extra investeringen of enige aanpassingen aan het 
brandstofsysteem,” vertelt Igor de Liefde, verantwoordelijke voor de 
productwetgeving op HCME’s technische afdeling. 

WaaroM HeeFt HcMe testproeven Met sHell Gtl Fuel 
uitGevoerd?
De Liefde: “De Europese bouwindustrie legt steeds meer nadruk op het 
belang van het gebruik van nieuwe techniek om te voldoen aan de 
Stage IIIB motoremissie-eisen binnen de Europese Unie. Bovendien is 
de product kwaliteit van vitaal belang. We weten dat Shell GTL Fuel 
een synthetische vloeibare brandstof is, die schoner verbrandt dan 
standaard diesel. Wij wilden het voordeel van het gebruik van Shell 
GTL Fuel in onze uitrusting aantonen en ook hoe het helpt om de lokale 
luchtvervuiling aan te pakken.”

de proeven
HCME gebruikte een ZX210LC-5 medium graafmachine voor een 
opslagstabiliteitstest met Shell GTL Fuel voor acht maanden. De 
graafmachine werd blootgesteld aan uiterste condities, in de zomer en in 
de winter, met de motor slechts af en toe ingeschakeld om op te warmen. 

Bovendien voerde HCME ook een koud-klimaat bruikbaarheidstest 
uit gedurende drie wintermaanden in Noorwegen met twee Stage 
IIIB-geschikte ZX470LCH-5 graafmachines gevuld met Shell GTL 
Fuel. De aannemer en eigenaar Carl Fon voerde de proef uit op een 
wegenbouwproject in de regio Mysen: “Ik ben liever een leider dan een 
volger wat betreft nieuwe technologie. Dus toen de kans zich voordeed 
om een dergelijke test uit te voeren met zoiets innovatiefs als Shell GTL 
Fuel, heb ik deze met beide handen aangegrepen. We moesten de test 
uitproberen tijdens barre winteromstandigheden. Noorwegen en deze 
locatie in het bijzonder waren een ideale omgeving voor de proef.”

de uitslaG
“Nu de proeven zijn afgerond, durf ik te zeggen dat we alle vertrouwen 
hebben in Shell GTL Fuel. We hebben geen problemen ondervonden en 
gezien het gegeven, dat er geen voertuig-modificaties of investeringen 
vereist zijn, kan dit een kosteneffectieve brandstofoptie zijn. Wij zouden 
niet aarzelen permanent over te stappen op Shell GTL Fuel,” vertelt Fon.

Een van de ZX470LCH-5 operators, Peter Flåten, vult aan: “de 
operationele ervaring met de ZX470lcH-5 is uitstekend. 
ik zou absoluut niet het verschil kunnen kenmerken in de 
prestaties van shell Gtl Fuel, vergeleken met standaard 
diesel. Bovendien is Shell GTL Fuel bijna geurloos, ervaarden wij 
minder motor lawaai en merkten wij op dat de motor makkelijk start 
tijdens vries-condities.”

De proeven hebben aangetoond dat Shell GTL Fuel geschikt is voor de 
gebruiksdoeleinden en stabiel is gebleven tijdens de gehele duur van 
de proef. Dit heeft geholpen om verstoppingen in de brandstoffilters 
te voorkomen wanneer de machines werden opgestart, zelfs na lange 
opslagperiodes. Daarnaast is met de proeven aangetoond dat Shell 
GTL Fuel consistente prestaties levert tijdens lage temperaturen. Dit zou 
kunnen betekenen dat het product het gehele jaar door betrouwbaar zou 
kunnen worden ingezet, zodat HCME geen preventieve additieven meer 
zou hoeven toe te voegen.

over sHell Gtl Fuel
Shell GTL (gas-to-liquids) Fuel is een vloeibare brandstof, gemaakt 
van aardgas. Het verbrandt efficiënter dan conventionele diesel 
en produceert hierdoor minder fijnstof en minder zichtbare 
zwarte rook. De brandstof is namelijk vrijwel vrij van zwavel en 
aromaten en het heeft een hoog cetaangetal. Shell GTL Fuel kan 
direct zonder aanpassingen* worden gebruikt in voertuigen en 
apparaten met een dieselmotor. De brandstof is sinds 1 april 
2012 op de Nederlandse en Duitse markt beschikbaar voor 
professionele dieselgebruikers.

*Gebaseerd op Shell’s studies die tot op heden zijn uitgevoerd

de proeven Hebben aanGetoond  
dat sHell Gtl Fuel consistente en  
stabiele prestaties levert, ook  
tijdens laGe WeersteMperaturen.



Van Keulen Hout 
en Bouwmaterialen 
onderscheidt zich 
met shell Gtl Fuel



oVer Van Keulen Hout en Bouwmaterialen
Van Keulen is leverancier van hout en bouwmaterialen. Bij de 
onderneming werken ongeveer 60 mensen. Naast klantgerichtheid 
en een efficiënte bedrijfsvoering is de gezondheid en veiligheid 
van medewerkers een belangrijk speerpunt bij Van Keulen. Net 
zoals duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen. Van Keulen is in 
1909 opgericht en maakt sinds 2007 onderdeel uit van de Franse 
multinational Saint-Gobain.

oVer SHell Gtl Fuel
Shell GTL (gas-to-liquids) Fuel is een vloeibare brandstof, 
gemaakt van aardgas. Shell GTL Fuel verbrandt efficiënter dan 
conventionele standaarddiesel uit ruwe olie en produceert minder 
fijnstof. De brandstof kan direct zonder aanpassingen worden 
gebruikt in voertuigen en apparaten met een dieselmotor.  
Shell GTL Fuel is in hoge mate biologisch afbreekbaar, vrijwel 
vrij van zwavel en aromaten, kleurloos en bijna geurloos. 
De brandstof is sinds 1 april 2012 op de Nederlandse markt 
beschikbaar voor professionele dieselgebruikers.

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen is een toonaangevende 
leverancier voor hout en bouwmaterialen en levert op ruim 19.500 
adressen in de hoofdstad van Nederland. Zij trotseert onder meer 
de smalle straten en dicht bevolkte buurten van Amsterdam waar 
bewoners en historische gebouwen dagelijks worden blootgesteld 
aan emissies. 

Met al meer dan 100 jaar ervaring in de specialistische logistieke 
dienstverlening is Van Keulen een begrip in Amsterdam. Het bedrijf 
heeft een heldere toekomstvisie en heeft haar wagenpark van 16 
vrachtwagens (Euro III en Euro V) naar Shell GTL Fuel omgeschakeld. 
“We willen uitgroeien tot de meest duurzame en onderscheidende 
bouwmaterialenhandel van de Randstad”, verklaart directeur John 
Veerman.

waarom heeft Van Keulen voor Shell Gtl Fuel gekozen?
“We willen als onderneming een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de lokale luchtkwaliteit. We willen ons onder andere onderscheiden 
met een wagenpark, dat minder impact heeft op onze leefomgeving. 
Het gebruik van een brandstof die schoner verbrandt dan conventionele 
diesel, zoals Shell GTL Fuel, past bij deze strategie. Tevens was het 
gemakkelijk om over te stappen, aangezien dieselvoertuigen er niet 
voor hoeven te worden aangepast.”

wat is het grootste voordeel van deze brandstof voor 
Van Keulen?
“We weten dat Shell GTL Fuel minder lokale emissies produceert dan 
conventionele diesel. Dat betekent dus dat onze chauffeurs en andere 
mensen die rond het voertuig lopen, minder worden blootgesteld aan 
schadelijke stoffen. Op jaarbasis verbruiken we ongeveer 200.000 
liter brandstof. Door het gebruik van Shell GTL Fuel leveren we dus een 
bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de binnenstad. 
Daarnaast zijn wij van mening dat minder uitstoot van schadelijke stoffen 
tenslotte ook leidt tot lagere restauratiekosten aan historische panden.”

Hoe wordt Shell Gtl Fuel ontvangen bij uw stakeholders?
“Gemeentes leggen steeds meer nadruk op het belang van de 
luchtkwaliteit. Organisaties in het openbaar vervoer kiezen daarom 
vaker voor een nieuwe brandstof technologie die de uitstoot van 
fijnstofdeeltjes (roet) bij hun voertuigen reduceert. 
We krijgen uitsluitend positieve reacties. Van onze medewerkers, 
vanuit de branche en van gemeenten. Ik kan wel zeggen dat 
we nu aan tafel zitten bij partijen waar we voorheen niet 
gemakkelijk binnenkwamen. We staan in de spotlights bij onze 
brancheorganisaties en de overstap naar Shell GTL Fuel heeft geleid 
tot positieve media-aandacht voor ons bedrijf. ”

Van Keulen werkzaam in de binnenstad

John Veerman, directeur Van Keulen Hout en Bouwmaterialen

‘we willen ons onderscheiden met 
een waGenpark, dat minder impact 
heeFt op onze leeFomGevinG.’ 
aldus john veerman
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