APZI -Association Port of Zeebrugge Interests vzw
Doverlaan 7 (1ste verdieping) bus 10 - 8380 Zeebrugge - Belgium
Tel. + 32 (0)50/55.27.57 - Fax +32 (0)50/55.14.18
e-mail: info@apzi.be

Wegbeschrijving
Waarschuwing:

Niet alle GPS-systemen geven een correcte aanduiding van de Doverlaan.

Komende uit de richting Brussel-Gent
Komende uit de richting Brugge via de N31
Op de E40 richting Brugge-Oostende, afrit 8 (E403) richting Brugge nemen. De
E403 wordt de N31. De N31 volgen richting Zeebrugge (ongeveer 21 km).
Bij het bereiken van de havenzone, voorbij de verkeerslichten ter hoogte van de
‘Transportzone Zeebrugge’ rechts houden en het tunnelcomplex inrijden.
Bij het inrijden van dit tunnelcomplex onmiddellijk rechts de afrit richting KnokkeHeist nemen. Op het einde van de afrit (bovenaan de brug) rechts en dan onmiddellijk links de Doverlaan inrijden. Bij het begin van de Doverlaan staat een
bewegwijzering naar het ‘Terminal Gebouw Carferry’, met vermelding van APZI.
De Doverlaan volledig naar beneden rijden, rechts volgen voorbij de houten gate
tot op de parking van het terminalgebouw, waar o.m. Superfast Ferries gevestigd
is. De kantoren van APZI bevinden zich in dit gebouw op de eerste verdieping.

Komende uit de richting Antwerpen
De N49 (Expressweg Antwerpen-Zelzate-Knokke-Heist) volgen.
Ter hoogte van Westkapelle, aan de verkeerslichten links afslaan naar de N378
en de richting Zeebrugge N31 volgen tot aan de N31 (ongeveer 10 km). Op deze
weg rijdt u voorbij de verkeerslichten, rechtdoor aan een eerste rondpunt, over
het Leopoldkanaal, rechtdoor aan een tweede rondpunt, over de Herdersbrug
(Boudewijnkanaal).
Aan de verkeerslichten rechts de N31 richting Zeebrugge volgen.
Bij het bereiken van de havenzone, voorbij de verkeerslichten ter hoogte van de
‘Transportzone Zeebrugge’ rechts houden en het tunnelcomplex inrijden.
Bij het inrijden van dit tunnelcomplex onmiddellijk rechts de afrit richting KnokkeHeist nemen. Op het einde van de afrit (bovenaan de brug) rechts en dan onmiddellijk links de Doverlaan inrijden. Bij het begin van de Doverlaan staat een
bewegwijzering naar het ‘Terminal Gebouw Carferry’, met vermelding van APZI.
De Doverlaan volledig naar beneden rijden, rechts volgen voorbij de houten gate
tot op de parking van het terminalgebouw, waar o.m. Superfast Ferries gevestigd
is. De kantoren van APZI bevinden zich in dit gebouw op de eerste verdieping.

Komende uit de richting Knokke-Heist
De Kustlaan N34 (richting Blankenberge) volgen, over de P. Vandammesluis (grote
zeesluis) en over de Visartsluis (kleine zeesluis).
Voorbij de Visartsluis, net voor de verkeerslichten de afslag naar rechts oprijden
en de New Yorklaan volgen. De derde straat rechts (Doverlaan) inrijden. Bij het
begin van de Doverlaan staat een bewegwijzering naar het ‘Terminal Gebouw Carferry’, met vermelding van APZI.
De Doverlaan volledig naar beneden rijden, rechts volgen voorbij de houten gate
tot op de parking van het terminalgebouw, waar o.m. Superfast Ferries gevestigd
is. De kantoren van APZI bevinden zich in dit gebouw op de eerste verdieping.

Komende uit de richting Oostende-Blankenberge
De Kustlaan N34 (richting Knokke-Heist) volgen.
Bij het binnenrijden van Zeebrugge: aan de tweede verkeerslichten links de New
Yorklaan oprijden.
Op de New Yorklaan de derde straat rechts (Doverlaan) inrijden. Bij het begin van
de Doverlaan staat een bewegwijzering naar het ‘Terminal Gebouw Carferry’, met
vermelding van APZI .
De Doverlaan volledig naar beneden rijden, rechts volgen voorbij de houten gate
tot op de parking van het terminalgebouw, waar o.m. Superfast Ferries gevestigd
is. De kantoren van APZI bevinden zich in dit gebouw op de eerste verdieping.

Komende uit de richting Kortrijk-Lille
De A17/E403 richting Brugge volgen: de E403 wordt de N31 naar Zeebrugge.
De N31 volgen tot Zeebrugge (ongeveer 21 km).
Bij het bereiken van de havenzone, voorbij de verkeerslichten ter hoogte van de
‘Transportzone Zeebrugge’ rechts houden en het tunnelcomplex inrijden.
Bij het inrijden van dit tunnelcomplex onmiddellijk rechts de afrit richting KnokkeHeist nemen. Op het einde van de afrit (bovenaan de brug) rechts en dan onmiddellijk links de Doverlaan inrijden. Bij het begin van de Doverlaan staat een
bewegwijzering naar het ‘Terminal Gebouw Carferry’, met vermelding van APZI.
De Doverlaan volledig naar beneden rijden, rechts volgen voorbij de houten gate
tot op de parking van het terminalgebouw, waar o.m. Superfast Ferries gevestigd
is. De kantoren van APZI bevinden zich in dit gebouw op de eerste verdieping.

