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Ons Kenmerk   Datum 
CEDA/17.005-JSC/dcl    10 januari 2017 

 
 
Geachte CEDA-lid, 
 
 

De Belgische sectie van CEDA heeft de eer u uit te nodigen op de Nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op 

dinsdag 24 januari in het Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen. 
 
Hierna vindt u het gedetailleerde programma. 
18u30:  Ontvangst 
18u45:   Verwelkoming door Jos Smits 
19u00:   Toespraak door Jacques Vandermeiren, de nieuwe CEO van het Havenbedrijf 
19u30:   Start receptie 
 
Om de vlotte organisatie te vergemakkelijken, verzoeken wij u vóór 16 januari 2017 on-line in te schrijven of 
de inschrijvingsstrook ingevuld en ondertekend terug te zenden naar: 
 

CEDA België     tel. :  +32 3 250 52 07 
p/a Dredging International n.v.   fax :  +32 3 250 56 53 
Haven 1025 - Scheldedijk 30   e-mail : de.cauwer.lydia@deme-group.com 
B - 2070 Zwijndrecht (België)  web: http://www.deme-group.com 
T.a.v. Mej. L. De Cauwer    

 
Ik hoop u talrijk op deze bijeenkomst te mogen begroeten. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Jos Smits 

Voorzitter CEDA-België 

 



 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Ik kom naar de CEDA Nieuwjaarsreceptie op  
24 januari 2017 om 18.30u 

  

  JA  
    

  O  
    
NAAM :    
    
BEDRIJF / INSTITUUT :    
    
ADRES :    
    
    
TEL./FAX NR. :    
    

 



Bereikbaarheid van het Havenhuis  

Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis      

Zaha Hadidplein 1 

2030 Antwerpen 
 

Hoe er geraken? 

Met het openbaar vervoer: 

 
Bus: bushalte 'Ferdinanduspolder' ligt op 350 m. De lijnen 762, 763 en 764 (vertrek F. Rooseveltplaats) stoppen aan 
deze halte. 
 

Tram: tramlijn 6 bedient de tramhalte 'Metropolis', die op een kwartiertje wandelen ligt. 

Trein: van het treinstation Antwerpen-Luchtbal (op 1,6km) is het 20 minuutjes wandelen tot aan het Havenhuis. 

Antwerpen-Centraal is het dichtstbijzijnde grote treinstation. Van daaruit is het tien minuten wandelen naar de halte F. 

Rooseveltplaats van waaruit je bus 762, 763 of 764 kunt nemen (zie hierboven). 

 

Met de fiets 

Bereken de kortste route a.d.h.v. Google Maps of een fietsrouteplanner als je met de fiets komt.Je kan je fiets parkeren 

in de ondergrondse parkeergarage van het Havenhuis. Er bevinden zich oplaadpunten voor elektrische fietsen. De inrit 

bevindt zich aan de Mexicostraat (zie plannetje onderaan de pagina). Velostation: Vanaf het najaar 2016 zal er vlak 

voor het Havenhuis, naast de ingang van de ondergrondse parking (Mexicostraat), een dubbel Velostation in gebruik 

zijn. Andere Velostations in de buurt zijn 'Indiëstraat' en 'Kambalastraat'. 

 

Met de wagen 

Gps-coördinaten: 51°14'28.5"N 4°24'26.6"E  

Parking: Parking 'Straatsburg': hier kan je altijd terecht, ook 's avonds of tijdens het weekend. Parking 'Straatsburg' ligt 

naast de parking van restaurant 'Het pomphuis', schuin tegenover het avenhuis. De in- en uitrit van de parking ligt aan 

de Merantistraat. Van hieruit is het twee minuten wandelen tot het avenhuis. 

 

 

 
 

Wegenwerken 

Tot 2019 zijn er grote werken aan de gang in Antwerpen. Dat zorgt voor hinder voor het autoverkeer en het openbaar 

vervoer. Check voor je vertrekt de website www.slimnaarantwerpen.be voor de laatste updates en interessantste routes. 

 

https://www.google.be/maps/dir/Ferdinanduspolder/Hoofdzetel+Havenbedrijf+Antwerpen,+Zaha+Hadidplein+1,+2030+Antwerpen/@51.2394843,4.4067096,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3f648d8c2edc7:0xd33dab40e07e8fb6!2m2!1d4.4103193!2d51.2387916!1m5!1m1!1s0x47c3f647d67d5c0b:0x64a6aac107938d3f!2m2!1d4.4074378!2d51.2409796!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Kinepolis+Antwerpen,+Groenendaallaan+394,+2030+Antwerpen/Hoofdzetel+Havenbedrijf+Antwerpen,+Zaha+Hadidplein+1,+2030+Antwerpen/@51.2429765,4.407393,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3f63435c044a3:0xa9fd5c643a4787c5!2m2!1d4.416103!2d51.245788!1m5!1m1!1s0x47c3f647d67d5c0b:0x64a6aac107938d3f!2m2!1d4.4074378!2d51.2409796!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Station+Antwerpen-Luchtbal,+Antwerp/Hoofdzetel+Havenbedrijf+Antwerpen,+Zaha+Hadidplein+1,+2030+Antwerpen/@51.2426524,4.4117915,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3f7ca4c379adb:0x41e1c41f6271828a!2m2!1d4.4249!2d51.2450124!1m5!1m1!1s0x47c3f647d67d5c0b:0x64a6aac107938d3f!2m2!1d4.4074378!2d51.2409796!3e2
https://www.google.be/maps/place/Havenhuis/@51.241045,4.4051618,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f647d6ea6e89:0xa832253b24cb869b!8m2!3d51.2410417!4d4.4073505
https://www.velo-antwerpen.be/nl
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/imce/GD427-007-TR_001.pdf
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/imce/GD427-007-TR_001.pdf
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/imce/GD427-007-TR_001.pdf
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/imce/GD427-007-TR_001.pdf
http://www.slimnaarantwerpen.be/

