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Tank Terminal Sluiskil (TTS) is sinds 2017 operationeel
op het Ecopark Terneuzen. TTS richt zich op de
afvalwater, vloeibare halffabricaten, grondstoffen
en producten markt. Zowel voor de nationale als
internationale markt biedt TTS maatwerkoplossingen
voor transport, opslag en verwerking.
EcoService Europe, ATM (Afvalstoffen Terminal
Moerdijk) en Heros Sluiskil B.V. zijn gezamenlijk
eigenaar van Tank Terminal Sluiskil. De totale
opslagcapaciteit, verdeeld over 13 tanks,
bedraagt ruim 50.000 m3.
TTS is gelegen op het Ecopark aan het Kanaal van
Gent naar Terneuzen. De centrale ligging, het diepe
vaarwater en de kade van 500 meter zorgen voor een
uitstekende verbinding met Nederland, België,
Duitsland, Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De centrale ligging biedt veel perspectief voor een
breed scala aan dienstverlening voor het transport,
op- en overslag en optionele verwerking van
afvalwaters, halffabricaten, grondstoffen
en eindproducten.
TTS beschikt over een directe verbinding tussen de
opslagfaciliteiten, de kade en de afvalwaterzuivering.
Tevens beschikt TTS over een aantal hallen voor op- en
overslag van vaste stoffen.
De terminal valt onder de ISPS-code
(havenbeveiliging) en is hiervoor gecertificeerd.
Wij ontzorgen u graag bij al uw logistieke, op- en
overslag en (afvalwater) verwerkingsvraagstukken.

Aantal tanks
13
Inhoud tanks
varierend van 400 tot 6.000 m3
Capaciteit
50.000 m3

Tank Terminal Sluiskil BV

Diensten
• Tankopslag
• Afvalstoffenhanding en beheer
• Afvalwaterzuivering
• Opslagfaciliteiten in hallen
• Eigen kade met laad- los faciliteiten
voor schepen
• Faciliteren van logistieke keten
per as en per schip
• 3 opslaghallen/loodsen van resp. 500m3,
800m3 en 1000m3
Productenopslag
• Tanks zijn geschikt voor opslag van
waterige vloeistoffen, grondstoffen en
(half)fabrikaten producten en afvalwaters
• pH range 5 - 9
• Vlampunt > 55 graden
• Vloeibaar bij omgevingstemperatuur
• Deels voorzien van voorzieningen om te mengen
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