
 
  

 

EBS bereikt 700.000 m3 capaciteit gesloten opslag 
 

European Bulk Services (EBS) B.V., een 100% HES International B.V. terminal, heeft met veel 
trots wederom een nieuwe vlakloods in gebruik genomen. Met de ingebruikname van deze 
multipurpose loods is de bestaande opslag capaciteit van 650.000 m3 gestegen naar een 
indrukwekkende 700.000 m3. Hiermee wordt de positie van EBS als marktleider voor de 
gesloten opslag van droge bulk producten in de haven van Rotterdam verder verstevigd.  
 
De nieuwe vlakloods is gevestigd op de Europoort locatie van EBS en heeft een capaciteit van 50.000 

m3. De vlakloods is bedoeld voor de opslag van agriproducten en bestaat uit 7 aparte 

compartimenten. Het ontwerp van de loods is gericht op flexibiliteit voor de klant en is voorzien van 

strenge veiligheids- en milieueisen. EBS biedt mogelijkheden per schip, trein en spoor voor het 

product om de weg naar de eindbestemming verder te vervolgen.  

Voor de loods is reeds een lange termijn contract met een klant afgesloten. De bouw van de loods is 

uitgevoerd door Züblin Nederland, onderdeel van de Europese bouwgroep Strabag SE en is uitgevoerd 

binnen de afgesproken tijd en budget. 

De totale gesloten opslag capaciteit van EBS heeft nu een indrukwekkende 700.000 m3 bereikt. EBS is 
goed op weg uitvoering te geven aan een meerjarenplan om de gesloten opslag capaciteit met 350,000 
m3 hoogwaardige en flexibele opslag uit te breiden. Hiervan is nu 236.000 m3 gerealiseerd. Er is reeds 
een vergunning verkregen voor een volgende loods met een capaciteit van 66.000 m3 op de Botlek 
locatie. De aanvraag voor bouwbedrijven voor het tender proces voor de bouw van deze loods is in 
gang gezet. 
 

 

 



 
  

 
Over EBS: European Bulk Services B.V. is een multipurpose droge bulk operator en bestaat uit twee 
strategisch gelegen terminals in de haven van Rotterdam, in de Botlek en Europoort. De EBS terminals 
hebben een uitstekende ligging aan diepzee wateren en het achterland is uitstekend bereikbaar via 
water, spoor en weg.  
Beide terminals zijn uitgerust met technisch hoogstaand materiaal voor het lossen, laden en opslaan 
van een diversiteit aan droge bulk producten. Naast de faciliteiten aan land ( mechanisch en 
pneumatisch) beschikt EBS ook over weegtorens en een vloot drijvende kranen die door het hele 
Rotterdamse havengebied kunnen worden ingezet. EBS heeft land beschikbaar voor verdere 
uitbreiding.  
 
EBS Masterplan 

 2017 60.000 m3  Botlek terminal  

 2019  126.000 m3 Botlek terminal  

 2020 50.000 m3 Europoort terminal 

 2021 66.000 m3  Botlek terminal (vergunning verkregen) 

 2022 50.000 m3 Europoort terminal (gepland) 

Over HES International: HES International B.V., opgericht in 1908 en met haar hoofdkantoor in 
Rotterdam, behoort tot de grootste logistieke havenbedrijven in Europa en is gespecialiseerd in op- en 
overslagactiviteiten voor dry en liquid bulkgoederen. HES bedrijven bekleden een unieke en 
onafhankelijke positie in de waardeketen van diverse bulkgoederen en bedienen het hart van 
industrieel Europa. De 1350 professionele medewerkers zorgen 24/7 voor een veilige op- en overslag 
van de bulkgoederen voor onze klanten vanuit de hele wereld. We streven deze ontwikkelingen 
voornamelijk na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen 
van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals.  

 
Macquarie Infrastructure and Real Assets, beheerd via Macquarie European Infrastructure Fund 5, en 
West Street Infrastructure Partners III, beheerd door Merchant Banking Division van Goldman Sachs, 
hebben beide 50% van de aandelen van HES International B.V. in bezit. 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr Jan de Wit, Managing Director van  European 

Bulk Services. Tel. +31 181-258147 of j.de.wit@ebsbulk.nl 

www.ebsbulk.nl en www.hesinternational.eu 
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