
NOVE  Visie   |   nummer 4  |   2017

23

BE
DR

IJ
F 

IN
 B

EE
LD

 

22

BE
DR

IJ
F 

IN
 B

EE
LD

 

Omdat er nagenoeg het hele brandstofspectrum kan worden getankt, 
van oud fossiel en transitiefossiel tot de eeuwigduurzame renewables, 
zou de term omnifuel ook bijna mogen. Diesel, benzine, AdBlue, CNG, 
LNG, waterstof en elektriciteit. 

Zelf spreken Carola en Freddy Berkel van E-hub (Energy Hubs). De twee 
eigenaars/directeuren van DCB Energy gebruiken dit als werktitel voor 
het netwerk van grote onbemande stations - voor trucks, bedrijfs-
wagens, personenauto’s en autobussen - dat zij willen uitrollen. Hub 
(middelpunt) slaat erop dat de vijftien stations op strategische locaties 
in Nederland komen: dicht bij de mainports en bij steden langs snel-
wegen richting het Europese achterland. 
Hub betekent ook dat je er terecht kunt voor alle mobiliteitsbrandstoffen 
van nu en later. Corridor proof wil zeggen dat ze deel zullen uitmaken 
van het Blue Corridor project om binnen vastgelegde maximale afstanden 
een tankmogelijkheid te bieden voor de verschillende transitiebrand-
stoffen in Europa. 
Terwijl hun bestaande netwerk van bijna veertig traditionele ‘fossiele’ 
stations op de rails staat, ligt nagenoeg alle focus van de Berkels nu 
op de E-hubs. Wanneer NOVE Visie hen opzoekt, blijkt hoe dit ambi-
tieuze project hun scope domineert. Dat is niet zo gek, aangezien de 
derde E-hub al begin 2018 wordt opgeleverd, terwijl voor numero vier, 
Schiphol, de vergunningsaanvraag inmiddels de deur uit is. De eerste 
drie zijn:

•  Den Hoorn (Harnaschpolder), bij het Westland en Royal Flora Holland.  
Geopend juni 2016, LNG en hoogcalorisch CNG vanaf december 2017.

•   Venlo, op het nieuwe bedrijventerrein Venlo Trade Port Noord. 
Geopend juli 2017, LNG, hoogcalorisch CNG vanaf januari 2018.  
Reeds voor elektriciteit en waterstof voorbereid. 

•  Roosendaal. Bestaand DCB Truck Easy station. LNG vanaf februari 
2018.

“Voor de volgende vier E-hubs, dus de nummers vijf tot en met acht, 
gaan we in 2018 de vergunningsaanvragen indienen en bij voorkeur 
bouwen. De locaties hebben we namelijk al, en die voor de laatste 
zeven stations liggen eveneens vast. Commitment dus.”

 Hulp van IenW
“Omdat we met ons concept in geen enkel bestemmingsplan passen, 
nergens, hebben we overal de wil en hulp van de provincie nodig voor 
een wijziging van het bestemmingsplan. Ook zonder bezwaren zullen 
we met onze unieke mix overal met het bevoegd gezag moeten dealen. 
Op provinciaal en lokaal niveau krijgen we gelukkig belangrijke steun 
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; de overheid heeft 
immers haar duurzaamheidsdoelstellingen. We praten regelmatig op 
het ministerie en de mensen van het team daar staan er goed in. Die 
hebben de transitie hoog in het vaandel staan.”

Dat durven Carola en Freddy Berkel ook van zichzelf te zeggen. 
“Wij zijn al sinds 2007/2008  bezig met voorsorteren op het transitie-
model. Het gaat anders en het moet anders. Daarom zijn we destijds 
ook in het Rotterdam Climate Initiative project van het Havenbedrijf 
Rotterdam gestapt met een TruckEasy station voor B20, B30, AdBlue et 
cetera op Distripark Eemhaven. 

Acquisitie
De Berkels zien in hun E-hub, met nagenoeg alle motorbrandstoffen, de 
veilige oplossing in dat kip en ei verhaal te doorbreken. De investering 
wordt aanvankelijk vrijwel geheel gedragen door de traditionele brand-
stoffen, waarna de balans allengs verschuift naar de nieuwe brandstoffen, 
totdat de inkomstenmix ooit omgekeerd zal liggen. Transitiemodel, maar 
dan in de stationsexploitatie. “We denken dat het zo met ons E-hub 
concept moet. Dat wil zeggen: een diversiteit aan brandstoffen waar-
door we iedereen in staat stellen om op zijn eigen manier de transitie 
mee te maken en een bijdrage te leveren aan een duurzame, mobiele 
toekomst.” De vijftien E-hubs van DCB Energy komen zoals gezegd op 
strategische locaties in Nederland. Dat slaat niet alleen op hun positie 

in de Europese Blue Corridor, maar zeker ook op de locatie en rijroutes 
van de klanten, nieuwe en bestaande. 
“We hebben op alle vijftien geplande locaties al voldoende basisvolume 
toegezegd gekregen van onze klanten. Wij gaan het gewoon doen. De 
acquisitie richt zich nu sterk op lokaal opererende vlooteigenaren die 
zij met de kip en ei benadering willen stimuleren richting LNG, CNG 
en waterstof, de afvaldiensten en andere overheidswagenparken, 
OV-bedrijven, taxibedrijven, koeriers et cetera. Ze proberen daarbij deze 
wagenparken vooral te laten overstappen op duurzame brandstoffen. 
‘We zijn een onafhankelijk familiebedrijf en doen zaken op onze eigen 
manier’, staat er in het bedrijfsprofiel dat ze bij zulke pitches presen-
teren. Daar staat verder onder andere in: ’Klantgericht, persoonlijk, 
betrouwbaar. Rebels, eigenzinnig, energiek’ ‘We onderscheiden ons van 
de grijze muizen en dagen de gevestigde orde uit. Rock it, f*ck it, we 
willen vooruit, zijn ondernemend, nemen risico’s en tonen lef.’

Brand image
Schiphol wordt de vierde E-hub, maar zal de eerste locatie zijn volgens 
de formule zoals die nu voor alle volgende stations in het E-hub concept 
is vastgelegd. Dat betreft niet alleen de uiterlijke kant van de brand 
image, de look, maar ook het fysieke gedeelte: de infrastructuur van 
opstelplaatsen voor personen en vrachtvervoer, de afmetingen, facili-
teiten et cetera. Dat loopt van de afmetingen van de opstelplaatsen, 
namelijk allemaal geschikt voor LZV’s, net als in Venlo, Den Hoorn en 

Vol Energy naar multifuel keten 

Artist’s impression van een E-hub

E-hub als breekijzer in kip en ei cirkel transitie 

“ We onderscheiden ons van de grijze  
muizen en dagen de gevestigde orde  
uit. Rock it, f*ck it, we willen vooruit.”

Na het Papa en Mama station hebben we nu ook de Broer en Zus trein. Verder houdt elke gelijkenis op. Staat de 

eerste voor boemeltje, kleinschalig, praten we bij Carola Berkel en haar broer Freddy over een intercity. Meer 

vaart en groter. Volgende station: Schiphol. Eindbestemming: 15 Blue Corridor-proof multifuel tankstations. 

Aankomsttijd: ergens voor 2021. 

Carola en Freddy Berkel

Een E-hub
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DCB Energy in cijfers
DCB Energy heeft (eind 2017) 36 eigen tankstations. Het gaat 
om DCB Tank - drie bemande servicestation met wasstraat op 
Voorne-Putten; Tank Easy - 11 onbemande stations voor per-
sonenauto’s en bedrijfswagens en Truck Easy - 22 onbemande 
truckstations. Ondanks de nadruk op Zuid-Holland komen we 
ook stations tegen in Noord-Holland, de noordelijke provincies, 
Brabant en Limburg. Met de DCB card kan worden getankt bij 
nog eens ruim 200 stations in Nederland, België, Luxemburg 
en Duitsland. In eigen land wordt er samengewerkt met veel 
andere NOVE-leden. Het familiebedrijf heeft ongeveer 50 
mensen in dienst voor ongeveer 40 FTE. Chauffeurs zitten daar 
niet bij, want alle tanktransport wordt voor heel Nederland 
uitgevoerd - in DCB-kleuren - door Boere Transport B.V. uit 
Hellevoetsluis.

“We zijn trots op wat er in de afgelopen 22 jaar gebeurd is, 
maar kunnen het niet delen met senior”, zegt Carola Berkel 
tijdens het interview. Grondlegger Dirk Cornelis Berkel (D.C.) 
is in augustus 1995 overleden. Zijn bronzen borstbeeld ver-
welkomt de bezoekers in de ontvangsthal. D.C. Berkel is in 
1961 in Bleiswijk zijn gelijknamige oliehandel gestart, vanuit 
een baan bij een handelaar. In 1975 maakte hij de sprong over 
de Maas om zijn bedrijf in Spijkenisse voort te zetten aan de 
Randweg. Daarna is de nieuwbouw aan de Maaswijkweg 
in 1994 gestart. Berkel sr. heeft de oplevering daarvan niet 
mogen meemaken, omdat hij in augustus 1995 overleed. 
Hij was 59 en zou op zijn 60e de dagelijkse leiding overdragen 
aan zijn twee kinderen. Carola (1965) en Freddy (1968) 
kwamen er zodoende iets vroeger dan gepland voor te staan. 
De uitbouw naar het huidige netwerk van bijna 40 eigen 
stations is grotendeels van hun hand. Met hun blik op de 
energietransitie hebben zij in 2011 de naam veranderd van 
Oliehandel D.C. Berkel in DCB Energy.
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Tank & TruckEasy Aalsmeer

TankEasy Maasvlakte

Roosendaal, tot zonnepanelen op het dak. De nieuwe look & feel wordt 
vanaf  DCB Energy Schiphol ingezet. “Schiphol“ krijgt een horeca-locatie 
van een van de grote ketens. We zouden natuurlijk liefst een fastfood-
restaurant bij alle locaties hebben, bij een aantal gaat dat ook zeker 
gebeuren.”Met welke partners DCB Energy de verschillende specialis-
tische segmenten van de komende elf nieuwe E-hubs gaan realiseren, 
zoals LNG, waterstof en elektriciteit,  staat volgens Carola en Freddy 
Berkel nog open. Of beter: daar willen ze niet veel over kwijt. “We praten 
met veel partijen. We hebben voor de toekomstige partnerschappen maar 
één doel en focus, en dat is om met elkaar de kilo’s te verkopen.”
Het LNG-gedeelte op de stations Venlo, Harnaschpolder/Den Hoorn en 
Roosendaal is gerealiseerd met PitPoint. 

Energie voor wielen
Carola en Freddy Berkel ontvangen NOVE Visie in het opvallende neo-
klassieke pand van DCB Energy aan de Maaswijkweg in Spijkenisse. Na 
veertig jaar automotive op het eiland Voorne-Putten is hier dit jaar een 
einde aan gekomen met de opheffi ng van het autoschadebedrijf en het 
dealerbedrijf. Het leasebedrijf Carfree was al in 2014 verkocht. De focus 
ligt nu volledig op de levering van energie voor de mobiliteit op wielen. 
Zelfs bij de klant met een varende vloot, de Koninklijke Roeiers 
Vereeniging Eendracht (KRVE) worden al 33 jaar alleen de bedrijfsauto´s 
gebunkerd bij DCB Energy   

Harry de Wilt

D.C. Berkel
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