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Persbericht 

Vopak en Magellan Midstream doen samen 
onderzoek naar de ontwikkeling van opslag 
terminal in Houston (VS) 
 
 
Rotterdam, Nederland, en Tulsa, Oklahoma, Verenigde Staten, 15 juli 2013 
 
 
Koninklijke Vopak N.V. en Magellan Midstream Partners, L.P. kondigen vandaag aan dat ze samen 
onderzoek doen naar de ontwikkeling van een opslag en overslag terminal in Houston. 
 
Op grond van een onlangs gesloten samenwerkingsovereenkomst zullen de partijen een 
haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de mogelijkheid van een nieuwe opslagterminal langs het 
Houston Ship Channel voor de opslag en overslag en van ruwe olie, geraffineerde producten en 
ethanol. De voorgestelde terminal is beoogd te worden gesitueerd op land van Vopak in Deer Park, 
Texas, en zou bestaan uit een tank terminal met opslagtanks en havenkades die grote 
laadsnelheden mogelijk moeten maken voor zeeschepen en binnenvaartschepen. Bovendien wordt 
de strategische locatie langs het Houston Ship Channel onder meer gekenmerkt door maximum 
diepgang (45 voet), een spoorverbinding (ook geschikt voor bloktreinen), installaties voor het 
automatisch laden van vrachtwagens en verbinding met het pijpleidingsysteem van Magellan voor 
geraffineerde producten en ruwe olie. 
 
Vopak heeft op dit moment een opslagcapaciteit van 1,3 miljoen kubieke meter in de regio 
Houston, inclusief de terminals in Galena Park en Deer Park en biedt opslag en overslag diensten 
aan voor met name de chemische industrie. Daarnaast is het bedrijf eigenaar van de grond 
alsmede de havenkades, waar dit uitbreidingsproject kan worden uitgevoerd. Deze grond heeft een 
oppervlakte van ongeveer 53 hectare. 
 
Magellan heeft op dit moment een opslagcapaciteit van 3,3 miljoen kubieke meter in de regio 
Houston, inclusief de terminals van het bedrijf in Galena Park en Oost-Houston, en beschikt tevens 
over het meest uitgebreide pijpleidingsysteem voor het transport van ruwe olie naar en binnen het 
kustgebied van Houston. 
 

--- 
 
Profiel van Vopak 
Koninklijke Vopak N.V. (NYSE Euronext Amsterdam: VPK) is gemeten naar capaciteit ’s werelds 
grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag voor vloeibare bulk, gespecialiseerd in de 
opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak exploiteert 84 
terminals met een totale opslagcapaciteit van meer dan 30 miljoen kubieke meter in 31 landen. 
Deze terminals liggen op strategische plaatsen voor gebruikers ten opzichte van de belangrijkste 
vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische- en olie-industrie, voor wie 
Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat voor een groot aantal industrieën. Meer 
informatie is te vinden op www.vopak.com. 
 
 
Profiel van Magellan Midstream Partners, L.P. 
Magellan Midstream Partners, L.P. (NYSE: MMP) is een beursgenoteerde vennootschap die 
voornamelijk geraffineerde aardolieproducten en ruwe olie transporteert, opslaat en distribueert. 
Het bedrijf bezit het langste pijpleidingsysteem voor geraffineerde aardolieproducten in de 
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Verenigde Staten, met toegang tot meer dan 40% van de Amerikaanse raffinagecapaciteit, en 
heeft een totale opslagcapaciteit van meer dan 13 miljoen kubieke meter voor aardolieproducten 
als benzine, diesel en ruwe olie. Meer informatie is te vinden op www.magellanlp.com. 
 
 
Zie voor meer informatie: 
 
Vopak 
Hans de Willigen, Global Communication & Investor Relations 
Telefoon: +31 (0)10-4002777, +31 (0)6-13431840 
E-mail:  hans.de.willigen@vopak.com 
Website: www.vopak.com 
 
Magellan 
Paula Farrell, Investor Relations +1 (918) 574-7650, paula.farrell@magellanlp.com 
Bruce Heine, Media Relations +1 (918) 574-7010, bruce.heine@magellanlp.com  
 
 
Disclaimer 
Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen (forward-looking statements) zoals gedefinieerd 
in de Amerikaanse federale wetgeving. Hoewel het management van Magellan Midstream 
Partners, L.P. en Koninklijke Vopak N.V. gelooft dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke 
aannames, is er geen garantie dat de verklaringen volledig zullen worden bewaarheid. De 
belangrijkste risicofactoren die directe gevolgen kunnen hebben voor de beslissing om door te 
gaan met het in dit persbericht omschreven project zijn de volgende: (1) of het lukt om definitieve 
overeenkomsten te sluiten met potentiële klanten; (2) of het lukt om tijdig de vereiste vergunningen 
en andere toestemmingsverklaringen van de overheid te verkrijgen; en (3) of het lukt om de 
uitgaven voor het project te rechtvaardigen wanneer de noodzakelijke technische en commerciële 
onderzoeken eenmaal zijn afgerond. De bedrijven nemen niet de verplichting op zich om deze 
toekomstgerichte verklaringen te wijzigen op grond van gebeurtenissen of omstandigheden die 
zich na de datum van vandaag voordoen. 


