
VAN DOORVOERHAVEN NAAR LOGISTIEK PLATFORM

De haven van Zeebrugge is een jonge haven met een moderne infrastructuur. De huidige structuur van de 

haven dateert van 1985.  Een uitgestrekte voorhaven en een nieuwe zeesluis met toegang tot een achterhaven 

boden de Zeebrugse haven nieuwe groeimogelijkheden. De totale goederenoverslag verdrievoudigde van 14 

miljoen ton in 1985 tot een volume van 42 miljoen ton in 2007. De haven behoort dan ook tot de sterkste 

groeiers in de Hamburg-Le Havre-range.

Zeebrugge is specifi ek gebouwd voor de behandeling van eenheidsladingen, namelijk container- 

en roll-on-roll-offt  rafi eken. Zeebrugge is ook de absolute wereldleider voor de behandeling van nieuwe 

wagens. Die eenheidsladingen maken ruim drie vierde uit van het goederenvolume. 

ZEEBRUGGE

Zeebrugge, een maritiem kruispunt

Het economisch belang van de haven voor de regio groeit zienderogen. Ruim 
20.000 mensen hebben hun job te danken aan de aanwezigheid van dit 
knooppunt waar zeeschepen, vrachtwagens, treinen en binnenvaartschepen 
elkaar ontmoeten. Hier worden omzichtig en effi  ciënt de goederen behandeld 
die u straks in de winkelrekken vindt. Zeebrugge is er immers voor u.

BRUISEND TRANSPORTCENTRUM TEN DIENSTE VAN DE EUROPESE MARKT

Zeebrugge is een kusthaven en garandeert voldoende waterdiepte in de toegangsgeul naar de haven en in 

de voorhaven langs de kaaien, waardoor de steeds groter wordende container- en roroschepen te allen tijde 

kunnen laden en lossen. Die competitieve troef heeft  geleid tot gigantische investeringen van ’s werelds 

grootste scheepvaartgroepen. Ze hebben Zeebrugge dan ook defi nitief op de wereldkaart gezet.

De haven biedt dagelijks gemiddeld 25 afvaarten, hoofdzakelijk naar het Verenigd Koninkrijk, maar in 

groeiende mate ook naar Scandinavië, de Baltische 

regio en Zuid-Europa. In combinatie met een 

scala aan intercontinentale diensten is Zeebrugge 

uitermate geschikt als uitvalsbasis voor internationale 

bedrijven om hun Europese of wereldwijde 

distributie te organiseren. Heel wat internationale 

bedrijven hebben intussen aanzienlijk geïnvesteerd 

in opslagloodsen in de haven van Zeebrugge. Ze 

voegen hier waarde toe aan hun ladingen voor ze die 

verdelen in Europa. 

  

RIJK GEKLEURD HAVENPALET

Zeebrugge heeft  nog vele andere gezichten. Zo speelt de haven een cruciale rol in de Europese 

aardgasbevoorrading. De arbeidsintensieve behandeling van fruittrafi eken, de visserij, de marine en de 

ruim 700.000 passagiers die elk jaar met ferry’s of cruiseschepen naar Zeebrugge komen, kleuren ook de 

havenactiviteit.

De haven groeide de laatste tien jaar uit van een pure doorvoerhaven tot een performant 

logistiek platform. Zeebrugge mag zich naar recht en rede een wereldhaven van formaat noemen! 

Website: www.portofzeebrugge.be
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Toelichting activiteiten Haven van Zeebrugge

Vanuit een centraal gelegen parking aan de Zeebrugse Visveiling (16) vertrekken bussen naar de deelnemende 

bedrijven. Op deze bussen geven gidsen verdere toelichting over de haven en haar activiteiten. Volgende 

bedrijven zijn bereikbaar met de bussen:

In een tent aan deze centrale parking vindt ook een beurs plaats. In deze beurs kunt u kennis maken met de 

vacatures, opleidingen en activiteiten van volgende bedrijven en scholen:

Tevens zijn er shuttlebussen van het station van Zeebrugge (strand) tot aan de centrale parking (Zeebrugse 

Visveiling).

Haven van Zeebrugge

centrale tent
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International Car Operators

 10 - 17 uur International Car Operators (Zeebrugge) ICO, dochteronderneming van het 

Japanse Nippon Yusen Kaisha (NYK), is wereldwijd een van de belangrijkste autobehandelaars. 

Gelegen in het hart van de Europese automobielindustrie behandelt ICO via zijn diverse terminals in 

Zeebrugge en Antwerpen een volume van meer dan 1,6 miljoen voertuigen per jaar. Jaarlijks lopen 

circa 1000 zeeschepen de terminal aan. Tijdens de Vlaamse Havendag van 5 juli staan de deuren van de 

Zeebrugse Bastenaken Terminal open voor het grote publiek. U kunt deze terminal bereiken via een ponton, 

opgenomen in het Zeebrugse buslussensysteem. Wat valt er te beleven bij ICO? ICO biedt de mogelijkheid 

om zijn autoterminal van dichtbij te bekijken. U kunt ook een blik werpen op het VPC (Vehicle Processing 

Center). Daar worden wagens hersteld en geïnspecteerd en worden er allerlei accessoires (gps, radio ...) 

in de wagens geïnstalleerd. Bovendien zal Mercedes op de terminal enkele modellen etaleren en testritten 

organiseren voor de geïnteresseerden.  

Locatie:   Bastenakenkade

Adres:   Kiwiweg 80, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Caroline De Maeyer - PR en Communicatie

Telefoonnummer:  050 54 24 11

E-mailadres:  info@icoterminals.com

Website:   www.icoterminals.com

   
 

PSA HNN

 10  - 17 uur Containerbehandeling

Locatie:   Container Handling Zeebrugge

Contactpersoon:  Caroline Creve

Telefoonnummer: 03 260 61 26

E-mailadres: caroline.creve@psahnn.be

Website:   www.psahnn.be

   
 

Algemene Vervoeronderneming Lokere nv

 13 - 17 uur De familie Lokere is reeds meer dan 75 jaar actief in de transportwereld. De 

inplanting van Flanders Road Services, te midden van haar opdrachtgevers in de haven van Zeebrugge, biedt 

een zeer breed scala van diensten aan, waarbij er zoveel mogelijk gestreefd wordt naar de synergie tussen de 

verschillende aangeboden diensten. Flanders Road Services biedt naast transport ook magazijnactiviteiten 

aan. De transportsector is voor de haven een heel belangrijke sector die van essentieel belang is voor 

verdere ontwikkelingen. Maak kennis met de transportsector….. misschien iets voor u! Van vroeger naar de 

toekomst… Veiligheid en innovatie van de transportsector. Achter het stuur van een vrachtwagen en wat er 

al om heen draait. Doorlopend tentoonstelling en voorstellingen.

Adres:   Karveelstraat 7, 8380 Zeebrugge (transportzone)

Contactpersoon:  Tom Lokere, zaakvoerder

Telefoonnummer:  050 55 69 38

E-mailadres:  tom@fl andersroad.com

   
 

P&O Ferries

 10  - 15.30 uur P&O Ferries is de grootste aanbieder van overtochten naar Groot-Brittannië: 

reizen met het meeste comfort, de beste faciliteiten, de prettigste reistijden, keuze uit drie routes en het 

grootste aanbod van overtochten naar alle regio’s in Groot-Brittannië. Bezoek de Pride of Bruges, een van 

de grootste cruiseferries op de Noordzee. P&O Ferries verzorgt sinds 2002 de nachtelijke overtocht op de 

route Zeebrugge-Hull, op elke dag van de week. Reizen met P&O vanuit Zeebrugge is de ideale manier 

om ontspannen te reizen naar Noord-Engeland, Schotland, Wales en Ierland. Beleef de luxe van een 

meersterrenhotel. Bezoek de Pride of Bruges en waan u even op minicruise. 

Wist u dat de Pride of Bruges zelfs groter is dan de Brusselse Grote Markt? 

Adres:   Leopold II-dam 13, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Baptiste Van Outryve, marketingmanager + Roos Van Hoorickx, PR

E-mailadres:  Roos.van.Hoorickx@POferries.com

   
 

PBI Tropicana Fruit Juice Company bvba

 10  - 17 uur Opendeurdag Tropicana met intern circuit op bedrijfsterrein: uitgestippelde weg 

langs wandelgang productie

Adres:  Jozef Verschaveweg 131, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Mevrouw De Meurisse Nathalie - HR Officer

E-mailadres:  Nathalie.De.Meurisse@intl.pepsico.com

   
 

APM Terminals Zeebrugge

 10 - 17 uur  APM Terminals maakt deel uit van de A.P. Moller Maerskgroep, waartoe ook 

Maersk Line behoort, en stelt wereldwijd 110.000 mensen tewerk in 125 landen. APM Terminals beheert 
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wereldwijd 50 terminals, verspreid over vijf continenten, en er werken 19.000 mensen. In de terminal in 

Zeebrugge worden containers geladen en gelost uit schepen die van over de hele werleld komen. Havens 

zoals Port Klang, Singapore, Shanghai, Panama en Hongkong staan wekelijks in verbinding met Zeebrugge.  

APM Terminals kan jaarlijks 850.000 containers behandelen en gebruikt daarvoor zeven kaaikranen van 

90 m hoogte en met een reikwijdte van 65 m (23 containers naast elkaar). Daardoor kan APM Terminals 

de grootste schepen ter wereld behandelen (meer dan drie voetbalvelden achter elkaar). Op de terminal 

kunnen ook 784 koel- en vriescontainers ingeplugd worden. De terminal is operationeel sinds 2006 en 

is dankzij zijn ligging kort bij de open zee en dicht bij de belangrijkste Europese scheepsroutes een heel 

interessante terminal voor de scheepslijnen. Ook de uitstekende verbindingen landinwaarts via het spoor en 

het Europese wegennet zijn extra troeven. Bovendien ligt Zeebrugge uitstekend voor verbindingen met het 

Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Baltische Staten. Op 5 juli kunt u een busrit maken in de terminal, onder 

leiding van een gids. Er zijn maar 400 plaatsen beschikbaar. Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk. U kunt 

daarvoor bellen naar 050 50 25 75 op 26 juni tussen 14 en 17 uur.

Adres:  Leopold II-dam - Kaai 120, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Hélène Praet, officemanager

Telefoonnummer: 050 50 25 00

E-mailadres:  zeeapmtadm@apmterminals.com

Website:  www.apmterminals.be

   
 

Depret nv

 10  - 17 uur Nv Depret, die deel uitmaakt van Artes Group nv, is op heden bekend als een 

toonaangevende Belgische algemene bouwonderneming. Nv Depret is actief op verschillende terreinen, 

namelijk op het gebied van gebouwen (nieuwbouw en renovatie), waterbouw en burgerlijke bouwkunde, 

en ontwikkelt unieke projecten in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Voor meer informatie kan u surfen 

naar www.depret.be. Op de Vlaamse Havendag mag Depret nv niet ontbreken door haar affi  niteit met 

waterbouwkundige werken. De nauwe betrokkenheid bij dit hele gebeuren komt niet het minst door de 

uitvoering van de talrijke werken aan steigers, kades en sluizencomplexen in de Zeebrugse haven door de 

jaren heen. Op de Vlaamse Havendag kunt u in alle veiligheid genieten van een mooi uitzicht op de Zeebrugse 

achterhaven. Depret nv zal dan namelijk haar waterbouwkundige materiaal ten dienste stellen van het 

publiek: de pontons en sleepboten zullen die dag dienst doen als watertaxi - overzet over het verbindingsdok 

tussen de bedrijven Tropicana (J. Verschaveweg) en International Car Operators (Kiwiweg).

Locatie:  J. Verschaveweg

Adres:  Lanceloot Blondeellaan 2, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Robert Hoornaert, gedelegeerd bestuurder

Telefoonnummer: 050 54 42 31

E-mailadres:  robert.hoornaert@artesgroup.be

Website:  www.depret.be

   
 

Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken - afd. Maritieme Toegang - 

baggerschip achterhaven 

 10  - 17 uur Op het baggerschip geven de personeelsleden van de afdeling Maritieme Toegang 

een toelichting over de telemetrie. 

Locatie:  baggerschip - THVZ - achterhaven Zeebrugge

Contactpersoon:  Ingrid Van den Poel

Telefoonnummer: 03 222 08 56

E-mailadres:  ingrid.vandenpoel@mow.vlaanderen.be

   
 

APZI (Association Port of Zeebrugge Interests)

 10  - 17 uur Havengemeenschap van Zeebrugge.

Locatie:  Centrale tent, Zeebrugse Visveiling

Adres:  Doverlaan 7 bus 10, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Guy Depauw, secretaris-generaal

Telefoonnummer: 050 55 27 57

E-mailadres:  info@apzi.be

Website:  www.apzi.be

   
 

Sint Jozefshandelsschool

 10  - 17 uur De Sint-Jozefshandelsschool in Blankenberge biedt het 7de specialisatiejaar 

Maritieme handel (offi  ciële benaming is Internationaal transport en goederenverzending) aan sinds 1985. 

Als pionier van die opleiding heeft  de school altijd sterk samenwerkt met de Zeebrugse haven, en met de 

bedrijven in de regio. De gespecialiseerde opleiding is gericht op leerlingen die hun secundair onderwijs met 

succes hebben afgewerkt, en die in één jaar tijd een opleiding willen volgen die werkzekerheid garandeert. 

Met zowel theoretische als praktische kennis van het transport- en logistieke proces levert dat geen enkel 

probleem op. Met de nodige talenkennis en ICT-ervaring kunnen ze onmiddellijk aan de slag in de 

bedrijfswereld. 

Hun stage-ervaring in de bedrijven integreert hun theoretische kennis in de praktijk. Nieuw voor hen is dat 

ze ook een miniopleiding tot heft ruck- en transpalletbestuurder krijgen. Met die troeven in handen kunnen 

de leerlingen beginnen aan een schitterende carrière in de boeiende haven- en transportsector.

Locatie:  Centrale tent, Zeebrugse Visveiling

Adres:  Weststraat 86, 8370 Blankenberge
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Contactpersoon:  Christine Delameilleure, directeur

Telefoonnummer: 050 41 79 91

E-mailadres:  christine.delameilleure@demare.be

Website:  www.demare.be

   
 

Promotie Binnenvaart Vlaanderen

 10  - 17 uur Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) is een non-profi t organisatie, opgericht 

door de Vlaamse Regering in 1992. Er zijn drie opdrachten: het promoten van goederenvervoer per 

binnenschip, het bevorderen van het recreatief gebruik van de waterweg, en het versterken van shortsea 

shipping (SSS). Zeehavens en binnenvaart zijn sterk complementair. De binnenvaart speelt een grote 

rol bij de aanvoer van o.a. containers en door de uitbouw van lijndiensten naar de zeehavens vanuit 

containerterminals in het binnenland. Ook voor de afvoer vanuit de zeehavens naar het hinterland is 

de binnenvaart erg belangrijk. Goederenvervoer per binnenschip is milieuvriendelijk en beperkt de 

mobiliteitscrisis. Een duwkonvooi van 4.400 ton houdt 176 vrachtwagens van de weg. Per 1.000 tonkilometer 

verbruikt een binnenschip slechts 11 liter gasolie. Op de Vlaamse Havendag 2008 wil PBV het publiek van 

dichtbij laten kennis maken met de binnenvaart. Welkom aan boord van één van onze binnenschepen, in 

Antwerpen, Gent of Zeebrugge.

Locatie:  Achterhaven Zeebrugge

Adres:  Armand Hertzstraat 23, 3500 Hasselt

Contactpersoon:  Annick Javor

Telefoonnummer: 011 23 06 06

E-mailadres:  pbv@binnenvaart.be

Website:  www.binnenvaart.be

   
 

Hanson Aggregates Belgium nv

 10  - 17 uur Hanson is een van ‘s werelds grootste leveranciers van zware bouwmaterialen 

voor de bouwindustrie (breuksteen, zand en grind), stortklaar en geprefabriceerd beton, asfalt en andere 

cementgebonden materialen en een gamma van bouwmaterialen, waaronder betonbuizen, betonklinkers, 

tegels en bakstenen. Hanson maakt deel uit van de Heidelberg Cement Group, die 70 000 mensen 

wereldwijd tewerkstelt over vijf continenten. Heidelberg Cement is de wereldleider in granulaten en heeft  

een leiderspositie in cement, beton en zware bouwmaterialen. De productiesite in Zeebrugge bestaat 

enerzijds uit een recent opgerichte betoncentrale en anderzijds uit een zand- en grindzeefi nstallatie. Op 

de Vlaamse Havendag kan de site in Zeebrugge bezocht worden, evenals een aangemeerd baggerschip. 

Bezoekers worden ontvangen in de feesttent, waar het bedrijf wordt voorgesteld. Als u dat wilt, kunt u onder 

begeleiding een uniek bezoek brengen aan het aangemeerde baggerschip.

Adres:  Lanceloot Blondeellaan 1, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Pascale Brissinck - Sales Coordinator

Telefoonnummer: 050 55 74 84

E-mailadres:  pascale.brissinck@hanson.biz

   
 

Sea-Ro Terminal - Wallenius Wilhelmsen Logistics

 11  - 17 uur Rondvaart langs de Canadakaai (Sea-Ro/WWL-site) met de ‘Sea-Ro/WWL Euro-

line watertaxi’ Sea-Ro Terminal nv is de nummer één roll-on/roll-off -stuwadoor in Europa en behandelt 

voornamelijk trailers, containers, auto’s en woudproducten. De goederenbehandelaar beschikt over vier 

terminals in de voor- en achterhaven, waar de roroschepen behandeld worden van de belangrijkste shortsea- 

en deepsea-rederijen. Aan het Wielingendok behandelt Sea-Ro Terminal de papiertrafi ek van StoraEnso. 

Dochterbedrijven Sea-Tech, Sea Park en Carcenter vormen een toegevoegde waarde voor de Zeebrugse 

haven.Wallenius Wilhelmsen Logistics – van productie tot dealer WWL biedt de meest effi  ciënte oplossingen 

van logistieke diensten voor het verdelen van alle wagen en rollend materiaal over heel de wereld. De diensten 

behelzen wereldwijd zeetransport met ro/ro-schepen, eigen zee- en inlandterminals, technische activiteiten, 

weg- en spoortransport en supply chain management. WWL Zeebrugge heeft  een terrein ter beschikking 

van 47 ha waar WWL gemiddeld 23.320 wagens kan stockeren en waar vanaf oktober 2007 de activiteiten 

werden opgestart voor behandeling van voertuigen zoals carwash, carrosserieherstelling, optiemontage en 

ombouw. Er zijn zes afvaarten voorzien: 1° afvaart om 11.00 uur, laatste afvaart om 16.00 uur

Locatie:  Zeebrugse Visveiling

Adres:  Alfred Ronsestraat 100, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Mieke Merlevede, directiesecretaresse, Inge Beysen, HRM

E-mailadres:  mieke.merlevede@searo.be

   
 

Technische school OLV Ter Duinen

 10  - 17 uur  OLV Ter Duinen heeft  twee campussen, waarbij de studierichtingen uit het 

nijverheidsonderwijs op campus Zeebrugge worden ingericht, en campus Heist een aanbod heeft  in 

de wetenschappen, handel en verzorging. Daarbij kijkt de school naar de haven om accenten in die 

richting te kunnen leggen, daar bevinden zich immers de dichtste werkgevers voor de leerlingen uit het 

nijverheidsonderwijs. Uniek aan de school zijn de opleidingen Vrachtwagenschauff eur BSO, Koel- en 

warmtechnieken TSO, Dakwerken BSO 7de jaar.

Locatie:  Centrale tent, Zeebrugse Visveiling

Adres:  Ploegstraat 38, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Luc Devloo, directeur

E-mailadres:  zeebrugge@olvtd.be
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Hogeschool West-Vlaanderen Departement 

Simon Stevin

 10  - 17 uur Op de Vlaamse Havendag komt u op de stand van de Hogeschool West-Vlaanderen 

departement Simon Stevin te weten wat de Hogeschool als opleidingscentrum voor de haven van Zeebrugge 

kan betekenen. Zowel voor studenten, werkzoekenden en werkgevers kan ze van grote betekenis zijn. De 

Bacheloropleidingen Bedrijfsmanagement – logistiek management en Netwerkeconomie zijn speciaal op 

maat gemaakt ter voorbereiding van een loopbaan in de haven van Zeebrugge.

Locatie:  Centrale tent, Zeebrugse Visveiling

Adres:  Rijselstraat 5, 8200 Sint-Michiels

Contactpersoon:  Bram Baert , PR,  Vic Van Huele , Afstudeerverantwoordelijke en lector logistiek 

Telefoonnummer: 050 38 12 77

E-mailadres:  Bram.baert@howest.be

   
 

Zeebrugse Visveiling

 10  - 17 uur De Zeebrugse Visveiling neemt met haar moderne veilingshal en de internetverkoop 

via het Pefa.com-veilsysteem een top 10-positie in binnen de 450 Europese veilingen, en fungeert als motor 

voor het European Fish Centre. Het EFC herbergt diverse aanvoerders, toeleveranciers en verwerkers van 

de vissector. In de Zeebrugse Visveiling wordt jaarlijks 15.000 ton vis aangevoerd. Op de Vlaamse Havendag 

zet de Zeebrugse Visveiling uitzonderlijk haar deuren open voor het grote publiek. U maakt kennis met de 

werking van de vismijn en ontdekt de sterkte van het unieke bedrijvencluster eromheen. Tevens is er een 

heuse versevistentoonstelling, waar groot en klein met verbazing de diverse soorten Noordzeevis kunnen 

aanschouwen.

Adres/Locatie: Noordzeestraat 201, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Inge Desmedt, directiesecretaresse

E-mailadres:  info@zv.be

   
 

VDAB Maritieme opleidingen

 10  - 17 uur opendeurdag vaarsimulatoren + machinesimulatoren

VDAB Maritieme opleidingen vaar de juiste koers ! U maakt een virtuele vaartocht door de haven van 

Zeebrugge, u bent getuige van een overlevingsoefening op zee, u leert een radioverbinding opzetten. U bent 

getuige van een brand in een virtuele machinekamer. Dit alles en nog veel meer kunt u ervaren tijdens uw 

bezoek aan het Maritiem Opleidingscentrum van de VDAB te Zeebrugge .

Adres:  Lanceloot Blondeellaan 9, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Patrick Naeyaert, campusmanager

Telefoonnummer: 0498 48 65 01

E-mailadres:  Patrick.Naeyaert@vdab.be

   
 

Unie van Reddings- en Sleepdienst nv

 10  - 17 uur bezoek op sleepboot (stilliggend) 

De Unie van Reddings- en Sleepdienst nv is het belangrijkste Belgische sleepvaartbedrijf. Het bedrijf stelt 

meer dan 500 personeelsleden tewerk en baat een vloot uit van meer dan 40 sleepboten. 

URS staat voor: 

-  slepen en assisteren van schepen in de regio Antwerpen, Gent, Terneuzen, Vlissingen, Zeebrugge en 

Oostende;

-  kust- en zeesleepvaart; 

-  assistentie aan de off shore-industrie; 

-  assistentie aan schepen in moeilijkheden en wrakopruiming; 

-  milieubescherming; 

-  duikoperaties. 

U kunt een bezoek brengen aan de sleepboten Union Jade en Union Pearl aan de ligplaats achterhaven. 

Onder professionele begeleiding kunt u de brug, de machinekamer en dergelijke gaan bekijken.

Locatie:  Achterhaven Zeebrugge

Adres:  Kustlaan 180, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon: Vandecappelle Geert, Coördinator operations Zeebrugge

E-mailadres:  info@urs.be

   
 

ASPIRAVI

 10  - 17 uur Aspiravi investeert in, realiseert en exploiteert projecten voor de productie 

van hernieuwbare energie. Het gaat voornamelijk over windenergieprojecten, biomassa-installaties en 

biogasmotoren. Aspiravi exploiteert het windmolenpark op de oostelijke strekdam en de LNG-dam van de 

Zeebrugse voorhaven. In het park staan 24 windturbines. 

Het aanbod van Aspiravi voor de Vlaamse Havendag is: 

-  informatiestand windenergie en windpark Zeebrugge; 

-  bedrijfspresentatie en -fi lm in centrale tent.

Locatie:  Centrale tent, Zeebrugse Visveiling

Adres:  Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke

Contactpersoon:  Stefanie Vanhoutte, Business development manager
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Telefoonnummer: 0474 12 01 88

E-mailadres:  stefanie.vanhoutte@aspiravi.be

Website:  www.aspiravi.be

   
 

Maritiem Instituut Mercator

 10  - 17 uur stand met maritiem opleidings- en onderwijsaanbod.

Locatie:  Centrale tent, Zeebrugse Visveiling

Adres:  Mercatorlaan 15, 8400 Oostende

Contactpersoon:  Jan Denys, directeur

Telefoonnummer: 059 70 40 19 

E-mailadres:  info@maritiemonderwijs.be

   
 

Havenbestuur Zeebrugge (MBZ nv)

 10  - 17 uur Sinds 1894 is het Havenbestuur Brugge-Zeebrugge of de MBZ (Maatschappij van 

de Brugse Zeevaartinrichtingen nv) verantwoordelijk voor de exploitatie en de uitbouw van de haven van 

Zeebrugge. De haven is vandaag uitgegroeid tot een vitaal verkeersknooppunt in een Europese context. De 

haven is ook nooit afgewerkt en verandert snel naargelang de economische, ecologische en maatschappelijke 

omstandigheden. Op de Vlaamse Havendag stellen we onze deuren open. U kunt de bediening van de sluis 

zien en een bezoek brengen aan de kelders van de sluis. In de hall van het MBZ-gebouw kunt u de havenfi lm 

en de recente historische fi lm van de haven bekijken, die werd gemaakt naar aanleiding van 100 jaar 

Zeehaven van Brugge. Om een volledig visueel overzicht van de haven te hebben, kunt u naar het terras van 

het P. Vandammehuis op de 7de verdieping gaan. Op de Vlaamse Havendag kunt u de haven ook met de fi ets 

bezoeken en een bewegwijzerde havenrondrit volgen. U vertrekt aan het meetingpoint, de oude vismijnsite 

van Zeebrugge (hoek Tijdokstraat en Vismijnstraat), waar u in vier containers een tentoonstelling over 

de haven van Zeebrugge kunt bekijken. U kunt onderweg ook halt houden op het einde van de westelijke 

strekdam, waar u naast een expocontainer ook een uitkijkplatform hebt, van waarop u alle inkomende en 

uitgaande schepen kunt gadeslaan.

Adres:  Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Geertrui Van Ooteghem

Telefoonnummer: 050 54 32 11

E-mailadres:  gvo@mbz.be

Website:  www.portofzeebrugge.be

   
 

Fluxys LNG

 10  - 17 uur Kom van dichtbij een blik werpen op de Fluxys LNG-Terminal in Zeebrugge en 

zijn nieuwe installaties. De recente uitbreiding van de terminallingcapaciteit betekent een nieuwe stap in 

de verdere ontwikkeling van Zeebrugge als draaischijf in de Europese aardgasstromen. Wandel met gids 

de oostelijke strekdam af langs het Fluxysterrein: goed voor een bezoek van één uur langs de klotsende 

zee. Houd halt aan de twee tenten op de strekdam voor een woordje uitleg en aanschouw de nieuwe vierde 

opslagtank voor vloeibaar aardgas en de nieuwe hervergassingsinstallaties. Bij regen is het mogelijk het 

volledige traject af te leggen per bus. Meer informatie ontvangt u aan de Fluxysstand bij het Havenbestuur 

Zeebrugge (MBZ nv) en aan onze tent op de dijk van Knokke-Heist (kruising met Henri Wolvenstraat), 

waar u op de bus kunt stappen en naar de startplaats van de wandeling wordt gebracht. Van 10 tot 16 uur 

vertrekt er elke 20 minuten een bus op de parking van het Havenbestuur Zeebrugge (MBZ nv) en op de dijk 

van Knokke-Heist. Vooraf inschrijven is niet vereist. 

Doe mee aan de wedstrijd waarbij elke deelnemer op zijn minst een verrassingspakketje mee naar huis 

neemt!

Locatie:  Kaai 615

Adres:  Henri-Victor Wolvenstraat 3, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Aurélie Meurs, Communication department

Telefoonnummer: 02 282 75 44

E-mailadres:  communication@fl uxys.net

Website:  www.fl uxyslng.net 

   
 

Middlegate Europe nv

 10  - 17 uur Middlegate Europe verzorgt dagelijks een 24-uur distributiedienst voor goederen 

die gestockeerd staan in de Zeebrugse magazijnen en voor ophalingen rechtstreeks bij de producent. Het 

bedrijf verzorgt distributie en groupage in de Benelux, zendingen naar het Verenigd Koninkrijk, Schotland, 

Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf is ISO9001- en AIB-gecertifi ceerd.

Adres:  Karveelstraat 36, 8380 Zeebrugge (transportzone)

Contactpersoon:  Marielle Viaene, boekhouder

Telefoonnummer: 050 55 70 70

E-mailadres:  kim.notman@middlegate.be

Website:  www.middlegate.be
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Agentschap voor Maritieme Dienstverlening 

en Kust - DAB Vloot en afdeling Kust (Vlaamse 

Hydrografi e) 

 10  - 17 uur Open Schip aan boord van de  ‘Ter Streep’ 

VLOOT is de reder van de Vlaamse overheid. De ‘Ter Streep’ is een schip dat ingericht is voor hydrografi sche 

activiteiten en ter beschikking gesteld wordt van de Vlaamse Hydrografi e. Deze cel van de afdeling Kust 

gebruikt de meetgegevens in het kader van haar opdracht inzake de monitoring van de zee en de opmaak 

van de zeekaarten. VLOOT is eigenaar en staat in voor de bemanning en het technisch management van 

de ‘Ter Streep’. Hydrografen van de afdeling Kust komen aan boord en verzamelen cijfermateriaal, data 

en parameters die noodzakelijk zijn voor de studie van de zee en de Scheldebodem, de relatie tussen de 

zeebodem, de Scheldebodem en het continent en van de dynamiek van de zee en de Schelde.  Speciaal voor 

de havendag krijgt de ‘Ter Streep’ een ligplaats in de achterhaven van Zeebrugge

Locatie:  Achterhaven Zeebrugge

Contactpersoon:  Rita Bertens 

Telefoonnummer: 0477 58 14 20  Faxnummer: 059 56 63 15

E-mailadres:  vloot@vlaanderen.be

Website:  www.welkombijvloot.be  

E-mailadres:  kust@vlaanderen.be

Website:  www.vlaamsehydrografi e.be

   
 

Zespri International nv

 10  - 17 uur openstellen repacking/packhouse voor publiek + sampling kiwifruit.

Locatie:   Centrale tent, Zeebrugse Visveiling

Adres:   Kiwiweg, Nieuw-Zeelandkaai 401/403, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Philip Maréchal, Operations Manager,+J.L.Warnimont,Marketing

Telefoonnummer: 050 54 61 96

E-mailadres: antrecep@zespri.co.nz

Website:   www.zespri-europe.com

   
 

2XL

 10  - 17 uur Internationaal transport - logistiek

Locatie:   Centrale tent Zeebrugse Visveiling

Adres:   Baron De Maerelaan 155, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Jean Van den Poel

Telefoonnummer: 050 55 66 77

E-mailadres: 2xl@2xl.be

Website:   www.2xl.be

   
 

Zeemar

 10  - 17 uur Expediteur - Scheepsagentuur

Locatie:   Centrale tent, Zeebrugse visveiling

Adres:   A. Ronsestraat 76, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Marc Becue

Telefoonnummer: 050 59 05 50

E-mailadres: zeemar.be@sdsbo.com

   
 

Belgian New Fruit Wharf (BNFW)

 10  - 17 uur Behandeling en opslag van uitheems fruit en diepgevroren producten

Locatie:   Centrale tent, Zeebrugse visveiling

Adres:   Nieuw Zeelandsekaai, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Johan Claes

Telefoonnummer: 050 54 31 11

E-mailadres: bnfw@sea-invest.be

Website:  www.sea-invest.be

   
 

Randstad

 10  - 17 uur Uitzendbureau

Locatie:   Centrale tent, Zeebrugse visveiling

Adres:   Kustlaan 238, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Inge Dubois

Telefoonnummer: 050 59 89 77

E-mailadres: Zeebrugge@randstad.be

Website:  www.randstad.be
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Transport De Rese

 10  - 17 uur Internationaal transport

Locatie:   Centrale tent, Zeebrugse visveiling

Adres:   Industriezone ‘Blauwe Toren’, Monnikenwerve 26-28, 8000 Brugge

Contactpersoon:  Marnix De Rese

Telefoonnummer: 050 54 73 00

E-mailadres: info@tpt-derese.be

Website:  www.tpt-derese.be

   
 

DD Trans

 10  - 17 uur Internationaal containertransport en tractie

Locatie:   Centrale tent Zeebrugse Visveiling

Adres:   Kraakstraat 8, Transportzone, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Christine De Dijcker

Telefoonnummer: 050 54 72 72

Website:   www.ddtrans.be

   
 

ECS European Containers

 10  - 17 uur International container operator

Locatie:   Centrale tent Zeebrugse Visveiling

Adres:   Karveelstraat 3, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Christine De Dijcker

Telefoonnummer: 050 55 93 50 

Website:   www.ecs.be

   
 

Huktra

 10  - 17 uur Tankcontainers

Locatie:   Centrale tent Zeebrugse Visveiling

Adres:   Koggenstraat 12, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Dhr Van Poucke

Telefoonnummer: 050 55 96 96

E-mailadres: info@huktra.com

Website:   www.huktra.com

   
 

Bridgestone
 10  - 17 uur

Invoer, opslag en distributie van banden

Locatie:   Centrale tent Zeebrugse Visveiling

Adres:   A. Ronsestraat 120, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Jiri Willems

Telefoonnummer: 050 83 16 44

E-mailadres: jiri.willems@bridgestone.eu

Website:   www.bridgestone-eu.com

   
 

Ago Interim

 10  - 17 uur Uitzendbureau

Locatie:   Centrale tent Zeebrugse Visveiling

Adres:   Baron De Maerelaan 40, 8380 Zeebrugge

Contactpersoon:  Tine Vande Velde

Telefoonnummer: 050 82 00 78

E-mailadres: Zeebrugge@ago-interim.be

Website:   www.ago-interim.be

   
 

Vlaamse overheid - Flanders Port Area - Flanders 

Logistics

 10  - 17 uur Projecten van Vlaanderen in Actie, het toekomstprogramma van de Vlaamse Regering.

Locatie:   Centrale tent Zeebrugse Visveiling

Adres:   Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel

Contactpersoon:  Alain D’Hooghe

Telefoonnummer: 02 553 71 46

E-mailadres: info@mow.vlaanderen.be
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