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Definities en Disclaimer
Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves
of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange
Commission (“SEC”).
“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie
en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften
van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term
“resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.
Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede
bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse
Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en
het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.
De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten.
In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve
gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het
algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen
in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn.
Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende
maatschappij(en) gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shelldochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin
Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft. Maatschappijen waarin Shell
gedeelde overwegende zeggenschap heeft, worden als “entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap”
aangemerkt en maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen
overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht
worden entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap en geassocieerde deelnemingen tevens aangemerkt als
volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt
ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of
onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.
Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten
van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan historische feiten zijn of
kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen
geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames
van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor
de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze
mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen
behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan
marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties

en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen
zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”,
“doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel
stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”,
“zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn
op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van
die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder
(maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar
de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen;
(f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s;
(h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle
onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden
en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke
ontwikkelingen waaronder maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en
financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s
van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of
versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en
(m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt
of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de
toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op
de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de
toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December,
2014 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een
uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te
worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van de
desbetreffende persberichten. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige
verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien
naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze
risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op
de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.
Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik
door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse
beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F,
File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov.
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Procestechniek is leuk!
24/01/2013
De vierde week van januari staat ook dit jaar weer in het teken van procestechniek.
Leerlingen in de tweede klas van het VMBO staan op het punt om hun vakkenpakket
te kiezen, hét moment dus om ze te laten zien dat er in de Procestechniek veel
interessante carrièremogelijkheden zijn. Zowel Shell Pernis als Shell Moerdijk opende
dan ook hun poorten om deze leerlingen een goed beeld te geven van (werken in)
de procestechniek.
In de regio Rotterdam namen in totaal meer dan vijfhonderd leerlingen deel aan de ‘Week van de
Procestechniek’. Alle deelnemers bezochten het Educatief Informatie Centrum Mainport, waar ze de
tentoonstelling over werken in de haven bezochten met onder andere een heuse ‘mini-raffinaderij’.
Hier was Shell de gehele week aanwezig met een stand om extra informatie te geven. Leerlingen van
‘adoptieschool’ CSG Calvijn brachten op 21 januari een bezoek aan Shell Pernis waar ze onder andere een
rondleiding over de site kregen.
Op Shell Moerdijk bezochten zo’n vijftig leerlingen de site op 24 januari. Naast een rondleiding gingen
de leerlingen zelf aan de slag met het maken van haargel. Ook een speeddate met jonge operators en
onderhoudsmedewerkers stond op het programma, waar ze al hun vragen aan konden stellen.
“De Week van de Procestechniek is altijd een goed moment om de leerlingen een beeld te geven van
de procestechniek en ze te enthousiasmeren om een technisch pakket te kiezen. Dit zijn immers onze
medewerkers van de toekomst”, aldus Harry van Hal, Learning Advisor Pernis.
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Testen alarmeersysteem Shell Moerdijk
30/01/2013
Woensdag 30 januari a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur zullen diverse alarmmeldingen
en systemen worden getest.
Hierdoor is het mogelijk dat verschillende alarmsignalen hoorbaar zijn rondom het Shell-terrein.
Het doel van de test is het upgraden van een alarmeringssysteem.
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Werkzaamheden Shell Moerdijk
05/03/2013
Deze week wordt er gestart met onderhoudswerkzaamheden aan onze fabrieken.
Tijdens deze zes jaarlijkse stop worden er onderhoud- en inspectiewerkzaamheden
uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de tweede helft van
april afgerond.
Er wordt alles aan gedaan om overlast te voorkomen, maar de kans blijft aanwezig dat de omgeving enige
hinder ondervindt.
Zo bestaat de mogelijkheid dat er uit veiligheidsoverwegingen moet worden gefakkeld. Dit zal zijn bij het
veilig uit bedrijf nemen van de fabrieken aan het begin van de werkzaamheden en het weer opstarten van
de fabrieken na afronding van de werkzaamheden.
Daarnaast kunnen bepaalde werkzaamheden tot geluidsoverlast leiden.
Gedurende de werkzaamheden zullen er zo’n 1250 extra medewerkers op ons terrein aanwezig zijn,
hierdoor zal er ook extra verkeer rondom het terrein zijn.
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Chocolate Challenge gelanceerd
25/03/2013
Op maandag 25 maart werd de Chocolate Challenge, in aanwezigheid van
belangrijke relaties en scholen, officieel en groots geopend tijdens een feestelijke
bijeenkomst op de RDM Campus in Rotterdam.

Leerlingen van het vmbo bekijken de proeffabiek van de Chocolate Challenge

Om de leerlingen op een speelse en spannende manier te laten kennismaken met het vak van procesoperator
of onderhoudstechnicus, krijgen zij op hun school tijdens een blokuur een les van honderd minuten.
In dat blokuur krijgen de leerlingen eerst een theorieles van een jonge procesoperator die hiervoor speciaal is
uitgezocht en getraind, zoals bijvoorbeeld Ramon den Haan (operator bij de oplosmiddelen fabriek in Pernis)
en Wendel van Dijk (operator bij de ethyleen oxiden fabriek in Moerdijk).
In de stemming gekomen door deze enthousiaste ervaringen en verhalen, mogen ze daarna zelf aan de
slag in de ‘proeffabriek’. De uitdaging is om zo snel en nauwkeurig mogelijk een grote hoeveelheid van
verschillende kleuren chocolaatjes te scheiden. En dat lijkt gemakkelijker dan het is…
Kostenloos beschikbaar
De Chocolate Challenge roadshow is kostenloos beschikbaar voor VMBO-scholen. Voor informatie en
inschrijving: www.shell.nl/chocolatechallenge
De Chocolate Challenge is door iedereen te bewonderen en te testen tijdens de Shell Ecomarathon in het
Ahoy-complex in Rotterdam van 15 tot 19 mei a.s.
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Update werkzaamheden Shell Moerdijk
16/04/2013
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het uitvoeren van groot
onderhouden aan onze fabrieken. Dat is goed verlopen met minimale hinder voor
onze omwonenden.
De werkzaamheden worden nu afgerond en de fabrieken worden in de komende weken weer opgestart.
Het in bedrijf nemen van de fabrieken verloopt stapsgewijs en volgens gedetailleerde procedures.
In de procedures zijn diverse operationele maatregelen genomen om de hinder voor de omgeving te
beperken. Er zal echter wel uit veiligheidsoverwegingen moeten worden gefakkeld, waarbij een vlam
zichtbaar is. Daarnaast bestaat er een kans op geluidsoverlast.
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Girlsday op Moerdijk
25/04/2013
Voor de vierde keer werd Girlsday landelijk georganiseerd. Op deze dag worden
meiden uitgenodigd bij bedrijven om kennis te maken met bèta, techniek en ICT.
Ook Shell Moerdijk nam hier weer aan deel en ontving 84 meiden voor een
leuk programma.

Het animo om deel te nemen aan Girlsday op Shell Moerdijk is groot, daarom worden er ieder jaar twee
andere scholen uitgenodigd. Op dinsdag 23 april kwamen er 35 meiden uit de eerste klas van het Markland
College uit Oudenbosch. Vandaag, 25 april, op de officiële Girlsday kwam het Markland College uit
Zevenbergen met 49 meiden uit twee HAVO.
Op beide dagen kregen de meiden eerst een algemene introductie waarna ze een korte tour over de site
maakten. Een zeer succesvol onderdeel van het programma volgde aansluitend en was mogelijk door de
medewerking van enthousiaste collega’s van verschillende Shell locaties: speed daten. In kleine groepjes
praten ze 10 minuten met de collega’s over hun ervaringen en kregen ze antwoord op alle vragen.
Na de lunch was het tijd om de handen uit te mouwen te steken. Alle meiden hebben hun eigen parfum
gemaakt die ze vervolgens mee naar huis namen.
Shell Moerdijk neemt deel aan Girlsday van het het JetNet (Jongeren en Techniek Netwerk Nederland)
programma. Vanuit dit programma proberen we jongeren kennis te laten maken met techniek.
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Stank overlast Shell Moerdijk
05/05/2013
Vanmorgen zijn wij op de hoogte gesteld van verschillende stankklachten. We
zijn op zoek gegaan naar de oorzaak. Deze hebben we gevonden en vervolgens
ook weggenomen.
Vanwege de huidige weersomstandigheden met geringe wind, is het echter mogelijk dat de geur wel nog
blijft hangen.
Op dit moment zijn wij een fabriek in bedrijf aan het nemen. Hierbij kan het uit veiligheidsoverwegingen ook
nodig zijn om te fakkelen.
Onze excuses voor de mogelijke overlast.
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Mogelijk hinder door ingebruikname installaties
Shell Moerdijk
06/05/2013
Op dit moment zijn wij bij Shell Moerdijk - na groot onderhoud - bezig met het weer in
gebruik nemen van een deel van onze installaties. In verband met het opstarten is het
mogelijk dat wij meer gas dan normaal naar de fakkel moeten leiden waardoor een
grotere vlam dan gebruikelijk zichtbaar kan zijn.
Ook kan het opstarten mogelijk leiden tot extra geluid- en/of geurhinder. De autoriteiten zijn op de hoogte
van het weer opstarten en de eventuele externe effecten die dat met zich mee kan brengen.
Wij werken hard om de eventuele effecten die samenhangen met deze werkzaamheden tot een minimum te
beperken.
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Storing fabriek Shell Moerdijk - bericht 1
15/05/2013
Op woensdag 15 mei heeft zich rond 8.15 uur een storing voorgedaan in een van
onze fabrieken waardoor wij genoodzaakt zijn gas naar de fakkel te leiden om veilig
af te voeren.
Dit leidt tot een zichtbare vlam. De storing is inmiddels verholpen. De verwachting is dat de situatie in de
loop van de ochtend weer gestabiliseerd is.
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Verhoogd fakkelaanbod
16/05/2013
Op woensdag 15 mei heeft zich rond 8.15 uur een storing voorgedaan in een van
onze fabrieken waardoor wij genoodzaakt zijn gas naar de fakkel te leiden om veilig
af te voeren.
Dit leidt tot een zichtbare vlam. De storing is inmiddels verholpen. De verwachting is dat de situatie in de
loop van de ochtend weer gestabiliseerd is.
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Storing in compressor
23/05/2013
In de nacht van 23 mei is er bij Shell Moerdijk een storing opgetreden
in een compressor van een van onze fabrieken. Dat heeft geleid tot een
verhoogd fakkelaanbod.
De fakkel is een onderdeel van ons veiligheidssysteem waar gasvormig product uit voorzorg naar toe wordt
geleid en verbrand bij een dergelijke verstoring. Gedurende de nacht hebben wij enkele keren incidenteel
moeten fakkelen. De fakkel is inmiddels wat kleiner.
Het proces in de fabriek is inmiddels weer stabiel en wij zijn bezig de processen te normaliseren. Daarbij zal
een verhoogde vlam zichtbaar zijn op onze fakkel.
Van het voorval is melding gemaakt bij de autoriteiten.
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Stabiele operatie nadat storing is verholpen
23/05/2013
Het weer in gebruik nemen van een deel van onze installaties bij Shell Moerdijk na
een storing in een compressor afgelopen nacht is goed verlopen.
Alle installaties draaien weer normaal en sinds vanochtend (23 mei) en is de verhoogde fakkel verdwenen.

16 | Archief Nieuws- en Media berichten Shell Moerdijk 2013

Naar inhoudsopgave

Buren en partners aanwezig bij
Shell Eco‑marathon
25/05/2013

Rondleiding met partners door het
energy lab

Voor de tweede keer vond de Shell
Eco-marathon (SEM) plaats in en rond
Ahoy Rotterdam. De SEM is een jaarlijkse,
wereldwijde wedstrijd voor studententeams
van middelbare scholen, hogescholen en
universiteiten. Winnaars zijn de teams die
met de minste hoeveelheid energie, de
grootste afstand afleggen. Het evenement
wist in vijf dagen ruim 50.000 bezoekers
te trekken.
Maar behalve dat er (zo zuinig mogelijk) geracet

werd, gebeurde er nog veel meer tijdens de Eco-marathon. Zo grepen Shell Pernis en Shell Moerdijk de
gelegenheid aan om op vrijdag 17 mei hun ‘buren en partners’ voor dit feestelijke event te inviteren.
Uitgenodigd door General Managers Joke Driessen (Moerdijk) en Bart Voet (Pernis) begon het event voor
de buren van de locaties Moerdijk en Pernis met een informele en informatieve lunch. Tijdens de lunch sprak
Paul Schnabel (socioloog en tot 1 mei jongstleden directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) over de
factoren die bepalen hoe mensen de kwaliteit van leven ervaren.
Na de officiële openingsceremonie van de Shell
Eco-marathon door Downstream Director en toekomstig
CEO van Shell, Ben van Beurden en President-directeur
Shell Nederland Dick Benschop, was het tijd voor de
ontvangst van contractors en suppliers. Tijdens dit hospitality
event ging Van Beurden dieper in op het belang van goed
leider- en partnerschap en was er volop gelegenheid om
onder het genot van een drankje met elkaar van gedachten
te wisselen en de goede banden verder aan te halen.

Downstream Director en toekomstig CEO
Shell Ben van Beurden (l) en Presidentdirecteur Shell Nederland Dick Benschop
openen gezamenlijk de SEM
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Shell Moerdijk levert unieke bijdrage aan
Braderie Klundert
22/06/2013
Op 22 juni vond de Braderie Klundert plaats. Hier leverde Shell Moerdijk een bijdrage
met de theatervoorstelling “De Shellies en de verdwenen labformule”. Per en Moer
Shellie zijn een 1-eiige tweeling die na de scheiding van hun ouders ook van elkaar
zijn gescheiden. De een woont in Moerdijk en de ander in Pernis.

Na jaren zijn ze elkaar tegengekomen op de markt op Rotterdam-Zuid. Per wil graag de wereld redden.
Moer wil alleen beroemd en rijk worden. De Shellies en de verdwenen labformule is een show met
geheimen, zusterliefde die alles overwint, nieuwsgierigmakende technologie, knettersnoep allergieën
en live chemie proeven. Met deze voorstelling wil Shell 6-12 jarigen kinderen interesseren voor chemie
en technologie.
Bij Shell Moerdijk nemen wij maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Een goed en open contact met
de buren vinden we erg belangrijk. Daarom willen wij graag een steentje bijdragen door het steunen van
sociale, culturele en sportieve activiteiten. We doen dit vanuit de overtuiging, dat ze in onze omgeving een
belangrijke rol kunnen en een goede buur willen zijn.
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Ontpoppen in Klundert
21/09/2013
Ondersteund door het Jongerenwerk Moerdijk vond op 21 september in Klundert
een nieuw jongerenfestival plaats: Ontpop! Het festival heeft als hoofddoel
“Talentontwikkeling van jongeren door middel van kunst, cultuur en educatie”.
Geholpen door een grote groep vrijwilligers konden de jongeren zichzelf op het podium uitleven, maar
daarnaast kregen ze ook de mogelijkheid om hun eigen ‘nieuwe’ talenten te ontdekken. Zij konden op het
festival deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten, zoals muziek, dans, theater, fotografie, sport
en nog veel meer. En natuurlijk waren er optredens van verschillende artiesten.
Shell Moerdijk voelt zich als groot bedrijf mede verantwoordelijk voor de regio. Daarom werken wij
graag samen met dit soort initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de sociale cohesie en lokale
ontwikkeling. Talentontwikkeling, één van de doelen van dit festival is voor onze omwonenden net zo
belangrijk als voor Shell, wij kunnen immers vrijwel altijd goede mensen gebruiken.
Shell Moerdijk heeft dit initiatief financieel gesponsord en bijgedragen aan de EHBO trainingen voor
vrijwilligers die actief zijn tijdens jongerenwerk activiteiten. Als partner zijn we zeer verheugd dat het festival
een groot succes is geworden en feliciteren de organisatie met het resultaat.
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Duizend buren op de koffie bij Shell Moerdijk
07/10/2013
Op zaterdag 5 oktober heeft Shell Moerdijk haar deuren wijd opengezet voor
haar buren. Een kleine 1000 bezoekers hadden zich aangemeld voor een nadere
kennismaking met het grote bedrijf en haar medewerkers. Het evenement vond
plaats in het kader van de Dag van de Chemie, een nationale activiteit waaraan 36
chemiebedrijven en instellingen in het hele land mee hebben gedaan om te laten zien
hoe spannend, belangrijk en interessant chemie is voor ons dagelijks bestaan. Een
buren koffiebezoek dus in de beste Brabantse tradities.
General Manager Joke Driessen was verguld met de grote aandacht voor haar bedrijf. “Het is logistiek een
uitdaging om op een dag 1000 bezoekers te ontvangen op een site waar de fabrieken vol in bedrijf zijn.
Want zoals bij al onze activiteiten staat ook hier veiligheid voorop. Maar we hebben een goed verhaal te
vertellen en dat doen we graag. Samen met mijn 120 enthousiaste collega die vandaag vrijwillig in touw
zijn, vind ik het fantastisch dat we vandaag zoveel van onze buren beter kunnen leren kennen.”
Het centrale thema van de landelijke Open Dag was dit jaar veiligheid, het onderwerp dat alom flink in de
belangstelling staat. Shell Moerdijk had zich enthousiast op dit thema gestort. In nauwe samenwerking met
de aannemers die bij Shell Moerdijk actief zijn, was er op de locatie een ‘veiligheidsplein’ ingericht waar de
bezoekers van nabij konden zien en ervaren wat er binnen het hek allemaal gebeurt om de fabrieken veilig
te laten draaien.
Het bezoekprogramma duurde zo’n 3 uur waaronder
een rondrit over het terrein met een bezoek
aan een van de controlekamers van waaruit de
fabrieken worden bediend. Ook andere afdelingen
presenteerden zich zoals bijvoorbeeld de afdeling
rekrutering. Tegen de economische trend in, is bij Shell
Moerdijk de komende tientallen jaren veel werk te
vergeven en daarom is het bedrijf als een van grootste
werkgevers in de regio, actief aan het werven. De
Open Dag werd aangegrepen om te laten zien wat
voor loopbaankansen Shell Moerdijk heeft.
Dat viel in goede aarde bij sommige bezoekers die concreet belangstelling hadden voor een loopbaan bij
Shell. Voor de jongste bezoekers was er de gelegenheid om aan de hand van chemieproefjes voor de eerste
keer kennis te maken met de intrigerende wereld van chemie. Spectaculair tintje werd geleverd door de
aanwezigheid van de hoogste hoogwerker ter wereld die de dapperste onder de bezoekers naar 103 meter
hoogte bracht. Een trip die beloond werd met een adembenemend uitzicht over het West Brabantse land.
Om zes uur ’s middag namen de laatste bezoekers afscheid.

20 | Archief Nieuws- en Media berichten Shell Moerdijk 2013

Naar inhoudsopgave

Gaslekkage op Shell Moerdijk
16/10/2013
Op 15 oktober om 22:45 uur is er in de buurt van een meetstation op het terrein van
Shell Moerdijk een lekkage ontstaan in een pijpleiding met gasproduct. Er is direct
alarm gemaakt en de autoriteiten zijn geïnformeerd. De gezamenlijke brandweer
Haven Moerdijk is ter plaatse gekomen maar hoefde geen assistentie te verlenen.
De toevoer naar de leiding is stopgezet en de leiding is afgesloten waardoor de
gaslekkage is gestopt.
Er zijn luchtmetingen uitgevoerd zowel op het terrein van Shell Moerdijk als bij de terreingrens. Bij een
noordelijke zachte wind is alleen propeen gemeten in de directe omgeving van het lek. Bij de metingen
aan de terreingrens is geen gas gemeten. Op basis daarvan kan de conclusie worden getrokken dat er
geen gevaar is geweest voor de omgeving. Er hebben zich bij het incident geen persoonlijke ongevallen
voorgedaan.
De oorzaak van het incident is nog niet bekend, daarnaar zal een onderzoek worden gestart. Er is niet
gefakkeld als gevolg van het incident en er zijn voor zover bekend geen klachten binnen gekomen.
Om 00:45 uur is er einde alarm gegeven.
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Verhoogd fakkelaanbod
19/10/2013
Op zaterdag 19 oktober heeft zich rond 12.00 uur een storing voorgedaan in een van
onze fabrieken. De fabriek is hierbij uit bedrijf genomen waardoor wij genoodzaakt
zijn om de gasproducten uit de fabriek naar de fakkel te leiden om deze veilig af te
voeren. Dit zorgt voor een zichtbare vlam en gaat gepaard met roet. Op dit moment
doen wij er alles aan om de storing te verhelpen en de verwachting is dat deze in de
loop van de middag is opgelost.
Na het verhelpen van de storing zullen wij de fabriek weer in bedrijf nemen waarbij we naar verwachting
ook genoodzaakt zijn om te fakkelen.
Onze excuses voor de mogelijke overlast.
UPDATE: Rond 14.30 uur was de storing verholpen en daarmee was het fakkelen ook gestopt.
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Project Better World Shell Moerdijk
24/10/2013
Eind 2012 hebben twee collega’s, Martin Döring en Sander van der Sluis, de
vrijwilligersorganisatie Project Better World Shell Moerdijk (PBW) opgericht. Martin
Döring ging in 2007 en 2011 als vrijwilliger namens het wereldwijde PBW al op
natuurexpeditie naar Canada en Borneo. Met de oprichting van PBW Moerdijk wil hij
zijn opgedane leerervaringen en enthousiasme graag delen.
PBW Moerdijk richt zich op natuurgebieden binnen een
cirkel van zo’n 35 kilometer rondom de productielocatie
waar collega’s op vrijwillige basis op een zaterdag
werkzaamheden verrichten.
De eerste activiteit werd georganiseerd in november 2012.
“Met een clubje enthousiaste collega’s zijn we in het
natuurgebied ‘Visdonk’ bij Roosendaal onderhoud gaan plegen
aan houtwallen” vertelt Sander van der Sluis. “Houtwallen zijn
karakteristiek voor dit gebied en door deze in het landschap
terug te brengen, genereert dit plaats aan verschillende plantenen diersoorten. De boswachter wist dit interessant te vertellen dus je steekt er ook nog iets van op.
Natuurmonumenten beheert het gebied en was maar wat blij met onze extra handjes.”
In 2013 zijn er al twee geslaagde PBW activiteiten geweest. De eerste vond dicht bij huis plaats in maart:
“Op deze dag zijn we aan de slag gegaan in het natuurgebied dat op het eigen Shell Moerdijk terrein ligt.”
Aldus Martin Döring. “We hebben hier paden aangelegd en het takkenhopen gecreëerd zodat het gebied
beter begaanbaar is en vogels goede nestplekken kunnen vinden”.
In september ging PBW weer de regio in met natuurmonumenten. De
vrijwilligers gingen onder begeleiding van de boswachter aan de slag op
de heide van De Reten in Zundert. Hier hebben ze de jonge boompjes
uit de heide verwijderd, zodat de heide de ruimte krijgt om te blijven
voortbestaan. Specifieke heideflora en –fauna, zoals de gladde slang, het
heideblauwtje en de nachtzwaluw, gedijen hier wel bij.
Het laatste project van dit jaar staat in november gepland: “Deze keer zijn
we weer dichtbij huis aangezien we aan het werk gaan op de Sassenplaat,
gelegen in het Hollandsch Diep ter hoogte van Shell Moerdijk. Onder
Martin Döring en
leiding van staatbosbeheer willen we op 9 november werkzaamheden
Sander van der Sluis
verrichten op de plaat, de werkzaamheden omvatten onder meer wilgen
knotten en het opruimen van zwerfvuil. Een unieke ervaring voor onze vrijwilligers om dit stuk natuurgebied te
bezoeken!” Aldus Martin Döring.
Met deze eerste succesvolle projecten groeit het enthousiasme onder de collega’s van Shell Moerdijk.
“Ook in 2014 hopen we weer drie of vier leuke maar vooral ook nuttige PBW activiteiten te
organiseren.” Besluit Sander van der Sluis.
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Vrolijk kerstfeest voor Voedselbanken Moerdijk
en Etten-Leur
23/12/2013
Op woensdag 18 december heeft Shell Moerdijk kinderen van gezinnen aangesloten
bij de Voedselbanken Moerdijk en Etten-Leur uitgenodigd om op het Shell Moerdijk
kantoor kerst te vieren.
Op het progamma stond een voorstelling
in kerstsfeer van de Shellies, twee
hilarische zussen die door middel van
proeven, liedjes, sketches en verhalen, de
kinderen enthousiast hebben uitgelegd hoe
leuk techniek wel niet kan zijn.
Daarna overhandigde de Kerstman een
cadeau aan elk kind. Tevens kregen de
Voedselbanken een donatie. Voedselbank
Moerdijk kreeg een donatie van 5000
euro. Deze Voedselbank deelt per maand
110 voedselpakketten uit. De donatie van
Voedselbank Etten-Leur bedroeg 2500
euro. Bij deze Voedselbank gaat het om
60 voedselpakketten per maand.

Kinderen komen aan bij Shell Moerdijk (Foto Peter van
Es)

Als bedrijf willen we graag een
belangrijke rol spelen in onze omgeving
en handelen als goede buur.

Cheque uitreiking Joke Driessen - directeur Shell
Moerdijk, Hilde Roemers - Voedselbank Moerdijk,
Ronnie van der Kar - Voedselbank Etten-Leur, Jan
Musters - Operator Shell Moerdijk en voorzitter Goede
Doelen Commissie (Foto Peter van Es)
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