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Containerop- en overslag 

 

1. Aanbieder APM Terminals Maasvlakte II B.V. 

 Dienst Beschikt over een railterminal met volledig geautomatiseerde aan- en afvoer van containers per 
spoor. 

 
Meer informatie https://www.apmterminals.com/nl/maasvlakte/about/our-terminal 

https://www.apmterminals.com/en/maasvlakte/about/our-terminal 

 

2. Aanbieder Hutchison Ports ECT Rotterdam 

 Dienst Beschikt over drie eigen spoorterminals en verbindt het deepsea-verkeer op de Maasvlakte 
rechtstreeks over het spoor met Europa. De spoorterminals tellen bij elkaar 16 sporen en zijn 
onder meer het begin- en eindpunt van de Betuweroute. Over deze speciale goederenspoorlijn 
rijden treinen in twee uur tijd van Rotterdam naar Duitsland. 

 Meer informatie  https://www.ect.nl/nl/services/rail-services 
https://www.ect.nl/en/services/rail-services 

 

3. Aanbieder Hutchison Ports Venlo 

 Dienst Beschikt over een railterminal en biedt diverse diensten aan, zoals kort- en langdurige opslag 
van volle containers, het op afroep per truck ophalen en afleveren van containers bij de klant en 
het gebruik van een depot voor lege containers. 

 
Meer informatie https://www.ect.nl/nl/terminals/hutchison-ports-venlo 

https://www.ect.nl/en/terminals/hutchison-ports-venlo 

 

4. Aanbieder Rail Service Center Rotterdam B.V. 

 Dienst Verzorgt 24/7 het laden en lossen van intermodale treinen met herkomst en bestemming door 
heel Europa. 

 Meer informatie https://www.rscrotterdam.nl/  

 

5. Aanbieder Rotterdam World Gateway B.V 

 Dienst Beschikt over een volledig geautomatiseerde containerterminal en biedt verschillende diensten 
in het kader van op- en overslag van containers. 

 Meer informatie https://rwgservices.rwg.nl/Information/OperationalInformation 

 

6. Aanbieder SCA Logistics 

 Dienst Beschikt over een grote op- en overslagterminal die centraal gelegen is in de haven van 
Rotterdam. De terminal biedt geavanceerde voorzieningen voor het overslaan van goederen; 
vervoer vindt zowel per schip als over de weg en het spoor plaats. 

 Meer informatie https://www.sca.com/en/logistics/terminals/locations/rotterdam/  

 

7. Aanbieder Sitech Services (eigenaar en beheerder van de railinfrastructuur op Chemelot) 

 Dienst Biedt verschillende spoorgebonden diensten, waaronder een weegbrug, een keerdriehoek en 
rangeer- en opstelsporen voor spoor(ketel-)wagons en locomotieven. Daarnaast zijn er 
spoorgerelateerde dienstvoorzieningen op het Chemelotterrein die door Sitech zijn 
gecontracteerd bij andere partijen. Ook zijn er voorzieningen van andere partijen aanwezig die 
vanuit het hoofdspoornet alleen via de sporen op Chemelot buiten de fabrieken bereikbaar zijn: 
een containerterminal, een werkplaats en een overslaghaven.  

 Meer informatie https://www.chemelot.nl/veiligheid/regelgeving#rail@chemelot 

 

8. Aanbieder Combi Terminal Twente B.V. (CCT) Intermodaal transport 

 Dienst Verzorgt goederenvervoer per spoor naar Twente, de Duitse grensregio en Malmö. CCT regelt 
de boekingen, de overslagen en het voor- en natransport van de containers. Ook beschikt CCT 
over vier eigen terminals waarmee verbindingen per spoor naar diverse locaties binnen Europa 
kunnen worden aangeboden (Nederland, Duitsland, Scandinavië en Oost- en Zuid-Europa). 

 Meer informatie https://www.ctt-twente.nl/gebruiksvoorwaarden-spoor/ 
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https://www.ect.nl/nl/terminals/hutchison-ports-venlo
https://www.ect.nl/en/terminals/hutchison-ports-venlo
https://www.rscrotterdam.nl/
https://rwgservices.rwg.nl/Information/OperationalInformation
https://www.sca.com/en/logistics/terminals/locations/rotterdam/
https://www.chemelot.nl/veiligheid/regelgeving#rail@chemelot
https://www.ctt-twente.nl/gebruiksvoorwaarden-spoor/
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Containerop- en overslag 

9. Aanbieder C. Steinweg – Handelsveem B.V. 

 
Dienst Steinweg verzorgt het laden en lossen van stukgoederen en containers van wagons met behulp 

van rollend materieel, zoals vorkheftrucks tot 25 meter en reachstackers tot 35 meter. 
 Meer informatie  https://netherlands.steinweg.com/en/  

 

10. Aanbieder OOC Terminals B.V. 

 

Dienst OOC Rail biedt een One Stop Shop voor de afhandeling van al het goederen-treinverkeer op 
Oss. Treinladingen met een wagenlengte van 533 meter kunnen op het centrumemplacement 
worden geparkeerd of uitgeladen. OOC Rail verzorgt daar vandaan het vervoer naar OOC-
terminals en de terminalfeeding. Dit gebeurt met een eigen rangeerlok voor niet-gevaarlijke 
goederen onder licentie van Railpro. Ten behoeve van het rangeerwerk voor RID-goederen kan 
OOC Rail haar loc en personeel beschikbaar stellen voor de lastmileservice onder 
verantwoording van de hoofdspoorvervoerder. 

 Meer informatie https://www.ooc.nl/ 

 

11. Aanbieder Rhenus Logistics B.V. 

 

Dienst Rhenus Logistics B.V. is een stuwadoorsbedrijf dat laad- en losdiensten aanbiedt van en naar 
spoorwagons. Het beschikt over twee terminals in de haven van Rotterdam die direct in 
verbinding staan met de Noordzee en van waaruit goederen per trein, vrachtwagen, schip 
wereldwijd getransporteerd worden. 

 Meer informatie https://www.rhenus.com/en/nl/our-solutions/port-logistics/logistics-solutions/terminals/ 

 

 

 

Tankreiniging 

 

1. Aanbieder Gentenaar Cleaning Moerdijk 

 
Dienst Het reinigen en verhitten van diverse soorten tanks, zoals tanktrailers, tankcontainers, 

tankwagons en poedertanks. 

 Meer informatie https://gcanederland.nl/?page_id=140  en hier. 

 

 

 

Onderhoud van spoorgebonden materieel  

 

1. Aanbieder NS Service, Onderhoud en Modernisering (voorheen NedTrain) 

 Dienst Biedt een breed scala aan technische en onderhoudsvoorzieningen, alsmede aan diensten in 
het kader van het onderhoud van treinstellen. 

 
Meer Informatie https://www.ns.nl/over-ns/treinonderhoud/dienstverlening.html 

https://www.ns.nl/over-ns/diensten-voor-vervoerders 

 

2. Aanbieder Shunter B.V. 

 Dienst Verzorgt planmatig onderhoud, herstel en revisie van locomotieven en wagons, zowel in de 
eigen werkplaats als op locatie en zowel binnen als buiten Nederland. Klanten zijn 
goederenvervoerders, reizigersvervoerders, spooraannemers, leasemaatschappijen, verladers 
en terminals. 

 Meer informatie http://www.shunter.nl 
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Dienstverlening bij vervoersconcessie   

 

1. Aanbieder NS 

 Dienst Het Nederlandse spoorwegnet kent meerdere vervoerders. Via aanbestedingen verwerven zij 
vervoerconcessies voor delen van het spoor. Soms vindt na afloop van een concessietermijn 
een wisseling van vervoerder plaats. In het geval dat een andere vervoerder gaat rijden op een 
traject dat eerst door NS Reizigers werd bediend, zal NS Reizigers desgevraagd bepaalde 
diensten aan deze nieuwe vervoerder verlenen. 

 
Meer informatie  https://www.ns.nl/over-ns/diensten-voor-vervoerders/dienstverlening-vervoerconcessie.html 

https://www.ns.nl/over-ns/diensten-voor-vervoerders 

 

 

https://www.ns.nl/over-ns/diensten-voor-vervoerders/dienstverlening-vervoerconcessie.html
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