
VOOROP IN  
VAKMANSCHAP 
EN INNOVATIE

Efficiënte afhandeling van containers, flexibel en duurzaam transport en tal van 
aanvullende diensten. Als Europa’s belangrijkste knooppunt van containerstromen 
biedt Hutchison Ports ECT Rotterdam u altijd maatwerk. 24/7 profiteert u van een 
veelomvattend dienstenpakket, gericht op snelle turnaround-tijden aan de waterzijde  
en efficiënt (synchromodaal) achterlandvervoer van en naar elke bestemming.

Aan de basis van onze dienstverlening staan twee deepsea-
terminals, gevestigd op ideale locaties in Rotterdam, de nr. 1 
containerhaven van Europa. Hutchison Ports ECT Delta en 
Hutchison Ports ECT Euromax liggen direct aan de Noordzee 
en kennen geen beperkingen van sluizen of tij. Elke rederij is 
hier welkom met de allergrootste schepen.  
De ECT Delta terminal en de ECT Euromax terminal zijn 
bovendien het begin- en eindpunt voor een ongeëvenaard 
aantal Europese verbindingen via feeder, binnenvaart, trein en 
truck. Of het nu gaat om import of export: de meest efficiënte 
routes lopen via ECT. 

De kennis en ervaring van onze staf, vergaande automatisering 
en de kracht van het wereldwijde Hutchison Ports netwerk 
vormen het fundament voor een 24/7 onderscheidende 
dienstverlening. Voortdurend zoeken wij nieuwe wegen om in 
nauwe samenwerking met u als klant, de overslag en distributie 
van containers naar een volgend hoger niveau te tillen.

DRAAISCHIJF VOOR 
UW CONTAINERS
MAATWERK VOOR IEDERE KLANT

HUTCHISON PORTS ECT EUROMAX (FASE 1) 
84 hectare, 1,5 km deepsea-kade, aparte feeder- en 
binnenvaartfaciliteiten, eigen spoorterminal, grote 
truckcapaciteit, uitgebreide reeferfaciliteiten, empty 
transferium, eigen douanescan.

HUTCHISON PORTS ECT DELTA 
272 hectare, 4 km deepsea-kade, aparte feeder- en 
binnenvaartfaciliteiten, 2 spoorterminals, grote 
truckcapaciteit, uitgebreide reeferfaciliteiten, eigen 
douanescan.
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Winner Lean and Green Star

Authorised Economic Operator

DEEPSEA- EN FEEDERSERVICES
Hutchison Ports ECT Delta en Hutchison Ports ECT Euromax zijn multi-user 
terminals. Elke rederij is hier verzekerd van maximale aandacht. Beide terminals 
bieden plaats aan de allergrootste deepsea-schepen. Lossen en laden gebeurt 
veelal met zes tot acht kranen tegelijk. ECT’s sterke positie als eerste en  
laatste Europese aanloophaven maakt ons tevens de ideale feederhub voor  
geheel Europa.

BINNENVAARTSERVICES
Vanaf ECT bieden de rivieren Rijn en Maas unieke opties voor duurzaam 
binnenvaartvervoer tot diep in Europa (en vice versa). Op onze deepsea-terminals 
kan de binnenvaart rekenen op rond-de-klok dienstverlening, met onder meer 
eigen binnenvaartkranen, aparte ligplaatsen en vaste afhandeltijden.

RAILSERVICES
ECT is het begin- en eindpunt voor grote aantallen treinen met herkomst en 
bestemming door heel Europa. Lossen en laden doen wij op drie eigen 
spoorterminals, met opgeteld zestien sporen. Bovenop het reguliere spoornetwerk 
verbindt een unieke goederenspoorlijn - de Betuweroute - onze terminals 
rechtstreeks met Duitsland. 

TRUCKSERVICES
Op onze deepsea-terminals zijn trucks op elk moment van de dag welkom. 
Voormelding middels digitale informatie-uitwisseling, ‘remote check-in’ en 
vergaande automatisering zorgen dat het wegverkeer steeds soepel doorstroomt. 
De ECT-terminals zijn rechtstreeks aangesloten op het Europese snelwegennet.

EUROPEAN GATEWAY SERVICES (EGS)
Via de hoogfrequente spoor- en binnenvaartdiensten van EGS verbindt ECT 
de haven rechtstreeks met een groot aantal inlandterminals in de belangrijkste 
economische centra van West- en Midden-Europa. EGS is trendsetter in duurzaam 
synchromodaal vervoer en combineert dit met tal van aanvullende diensten, zoals 
voor- en natransport, papierloos vervoer, opslag en empty depot services.

TERMINALSERVICES
Hutchison Ports ECT Delta en Hutchison Ports ECT Euromax bieden de klant een 
breed palet aan extra diensten: 
■  Delta Reefer Care − Van aankomst tot vertrek volledige zorg voor uw koelcontainers.
■     Maasvlakte Transport − Wegvervoer op maat in de wijde omgeving van de 

Maasvlakte. 
■  Bijzondere lading − Deskundig lossen, laden en stuwen van alle soorten 

buitenmaatse lading.
■   Gevaarlijke stoffen − Gespecialiseerde kennis en faciliteiten voor het zorgvuldig 

omgaan met gevaarlijke stoffen.
■  Empty transferium − Empty depot services (inspectie, schoonmaken, reparatie) in 

het directe verlengde van de deepsea-terminal (Hutchison Ports ECT Euromax).
■  E-services − Op elk gewenst moment online rapportages opvragen, opdrachten geven, 

documenten uitwisselen en (via MyTerminal) real-time statusinformatie bekijken.
■   ShoreTension − Rotterdamse innovatie voor het veilig aanmeren van schepen en 

efficiënt lossen en laden bij harde wind en continue golfslag.

ONTDEK ONS UITGEBREIDE 
SERVICEAANBOD

BESCHIKBARE MODALITEITEN

Deepsea

Feeder

Binnenvaart

Trein

Truck

EIGEN INLANDTERMINALS
Op strategische locaties in Europa fungeren vier eigen inlandterminals als efficiënt verlengstuk 
van ECT’s deepsea-terminals. Halen en brengen van containers is hier voor u heel eenvoudig. 
De hoogfrequente spoor- en binnenvaartverbindingen van EGS garanderen een optimale 
aansluiting op het deepsea-verkeer in Rotterdam. 

■  Hutchison Ports Venlo − Spoor- en binnenvaartterminal in één van Nederlands 
belangrijkste logistieke hotspots, op een steenworp afstand van het Duitse Roergebied.

■  Hutchison Ports Belgium − Binnenvaartterminal in Willebroek, de vooraanstaande 
logistieke regio tussen Antwerpen en Brussel.

■  Hutchison Ports Duisburg − Spoor- en binnenvaartterminal in het hart van het Duitse 
Roergebied. Dankzij de vele verbindingen met Rotterdam de snelste manier voor het 
bedienen van de Duitse markt.

■  MCT Moerdijk − Binnenvaartterminal in het haven- en industriegebied van Moerdijk, 
strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Een ideaal verdeel- en 
verzamelpunt, juist buiten de drukte van beide havens.

VEILIG EN BEVEILIGD
Veilig werken is ECT’s prioriteit nr. 1. Op onze terminals gelden zonder uitzonderingen, 
voor iedereen strenge veiligheidsregels. Alle ECT-locaties zijn tevens volgens de modernste 
richtlijnen beveiligd. In nauwe samenwerking met Zeehavenpolitie en Douane monitoren  
wij 24/7 alle bewegingen.

ALTIJD DUURZAAM
Verdere reductie van onze eigen CO2-footprint en die van klanten heeft voortdurende 
aandacht. Nieuwe investeringen maken onze terminals steeds duurzamer. Via EGS stimuleren 
wij bovendien het grootschalig gebruik van milieuvriendelijk spoor- en binnenvaartvervoer. 

CONTACT
Hutchison Ports ECT Rotterdam 
Europaweg 875   
Havennummer 8200   
3199 LD  Rotterdam (Maasvlakte)

+31 (0)181 27 8332
customer_info@ect.nl
www.ect.nl

ECT APP
Download de ECT app in een van de app stores voor onder andere actuele service-informatie 
en het laatste nieuws.

Het lossen, laden en stacken van containers is al meer dan 50 jaar ECT’s kernactiviteit. Als uitvinder van de geautomatiseerde  
terminal blijven wij ons op dit gebied continu vernieuwen. Op ons knooppunt van containerstromen bieden wij u echter nog veel meer.  
Van aanvullende dienstverlening op en achter de kade, alle faciliteiten voor Europees achterlandvervoer tot het samen met partners 
ontwikkelen van innovatieve logistieke concepten. Steeds vaker met als basis big data en andere digitale technologieën.
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Efficiënte afhandeling van containers, flexibel en duurzaam transport en tal van 
aanvullende diensten. Als Europa’s belangrijkste knooppunt van containerstromen 
biedt Hutchison Ports ECT Rotterdam u altijd maatwerk. 24/7 profiteert u van een 
veelomvattend dienstenpakket, gericht op snelle turnaround-tijden aan de waterzijde  
en efficiënt (synchromodaal) achterlandvervoer van en naar elke bestemming.

Aan de basis van onze dienstverlening staan twee deepsea-
terminals, gevestigd op ideale locaties in Rotterdam, de nr. 1 
containerhaven van Europa. Hutchison Ports ECT Delta en 
Hutchison Ports ECT Euromax liggen direct aan de Noordzee 
en kennen geen beperkingen van sluizen of tij. Elke rederij is 
hier welkom met de allergrootste schepen.  
De ECT Delta terminal en de ECT Euromax terminal zijn 
bovendien het begin- en eindpunt voor een ongeëvenaard 
aantal Europese verbindingen via feeder, binnenvaart, trein en 
truck. Of het nu gaat om import of export: de meest efficiënte 
routes lopen via ECT. 

De kennis en ervaring van onze staf, vergaande automatisering 
en de kracht van het wereldwijde Hutchison Ports netwerk 
vormen het fundament voor een 24/7 onderscheidende 
dienstverlening. Voortdurend zoeken wij nieuwe wegen om in 
nauwe samenwerking met u als klant, de overslag en distributie 
van containers naar een volgend hoger niveau te tillen.

DRAAISCHIJF VOOR 
UW CONTAINERS
MAATWERK VOOR IEDERE KLANT

HUTCHISON PORTS ECT EUROMAX (FASE 1) 
84 hectare, 1,5 km deepsea-kade, aparte feeder- en 
binnenvaartfaciliteiten, eigen spoorterminal, grote 
truckcapaciteit, uitgebreide reeferfaciliteiten, empty 
transferium, eigen douanescan.

HUTCHISON PORTS ECT DELTA 
272 hectare, 4 km deepsea-kade, aparte feeder- en 
binnenvaartfaciliteiten, 2 spoorterminals, grote 
truckcapaciteit, uitgebreide reeferfaciliteiten, eigen 
douanescan.
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