Routebeschrijving naar DP World Antwerp
Empty Depot Services
Haven 1791 – Sint-Antoniusweg - 9130 DOEL - België
Gps-coördinaten: 51°16'42.06" - 4°15'54.77"

A. Komende van Brussel via de E19:
1. Bij het naderen van de Antwerpse ring volgt u de richting “Brugge-Gent/Haven1000-2000.
2. Na de Craeybeckxtunnel rijdt u op de Antwerpse ring richting “Brugge-Gent/Haven1000-2000”.
3. Na de J.F. Kennedytunnel volgt u de richting E34 “Rotterdam-Brugge-Haven”.
4. U houdt rechts aan en neemt de tweede afrit; deze afrit heeft geen nummer en komt net na
afrit 6 “Antwerpen-Linkeroever”.
5. Blijf de richting “Rotterdam-Brugge-Haven” volgen op de E34.
6. Verlaat de E34 bij de pijl “Breda-Rotterdam-Haven-Doel”; deze afrit heeft geen nummer en
komt net na afrit 9 “Beveren”.
7. Direct na de Beverentunnel neemt u afrit 11 “Doel/Haven 1500-2000”.
8. U bereikt de stoplichten aan het kruispunt en sorteert links voor.
9. Aan de volgende stoplichten rijdt u rechtdoor naar de Sint-Antoniusweg.
10. Vóór de fly-over houdt u rechts aan en komt aan het rondpunt.
11. Op het rondpunt neemt u de afrit “Politie/Haven 1780-1799”
12. Aan de blauwe zuil maakt u een scherpe bocht naar rechts.
13. U blijft de weg volgen en komt bij de ingang van EDS.
14. U houdt links aan, parkeert op de bezoekerparking en meldt zich aan in de kantoren.
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B. Komende van Gent via E17:
1. Bij het naderen van Antwerpen blijft u op de linkerrijstrook rijden en volgt u de
richting “Rotterdam/Haven 500–2000”.
2. Na afrit 17 “Zwijndrecht”, houdt u links aan en verlaat u de E17 in de richting van de E34.
3. Blijf de richting “Rotterdam-Brugge-Haven” volgen op de E34.
4. Verlaat de E34 bij de pijl “Breda-Rotterdam-Haven-Doel”; deze afrit heeft geen nummer en
komt net na afrit 9 “Beveren”.
5. Direct na de Beverentunnel neemt u afrit 11 “Doel/Haven 1500-2000”.
6. U bereikt de stoplichten aan het kruispunt en sorteert links voor.
7. Aan de volgende stoplichten rijdt u rechtdoor naar de Sint-Antoniusweg.
8. Vóór de fly-over houdt u rechts aan en komt aan het rondpunt.
9. Op het rondpunt neemt u de afrit “Politie/Haven 1780-1799”
10. Aan de blauwe zuil maakt u een scherpe bocht naar rechts.
11. U blijft de weg volgen en komt bij de ingang van EDS.
12. U houdt links aan, parkeert op de bezoekerparking en meldt zich aan in de kantoren.
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C. Komende van Aken/Keulen/Luik/Hasselt (E313) & Eindhoven/Turnhout (A21/E34):
1. Bij het naderen van de Antwerpse ring neemt u de richting “Brugge-Gent/Haven10002000/Brussel”.
2. Op de Antwerpse ring blijft u de richting “Brugge-Gent/Haven1000-2000” volgen.
3. Na de J.F. Kennedytunnel volgt u de richting E34 “Rotterdam-Brugge-Haven”.
4. U houdt rechts aan en neemt de tweede afrit; deze afrit heeft geen nummer en komt net na
afrit 6 “Antwerpen-Linkeroever”.
5. Blijf de richting “Rotterdam-Brugge-Haven” volgen op de E34.
6. Verlaat de E34 bij de pijl “Breda-Rotterdam-Haven-Doel”; deze afrit heeft geen nummer en
komt net na afrit 9 “Beveren”.
7. Direct na de Beverentunnel neemt u afrit 11 “Doel/Haven 1500-2000”.
8. U bereikt de stoplichten aan het kruispunt en sorteert links voor.
9. Aan de volgende stoplichten rijdt u rechtdoor naar de Sint-Antoniusweg.
10. Vóór de fly-over houdt u rechts aan en komt aan het rondpunt.
11. Op het rondpunt neemt u de afrit “Politie/Haven 1780-1799”
12. Aan de blauwe zuil maakt u een scherpe bocht naar rechts.
13. U blijft de weg volgen en komt bij de ingang van EDS.
14. U houdt links aan, parkeert op de bezoekerparking en meldt zich aan in de kantoren.
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D. Komende van Nederland via A12:
1. Op de A12 richting Antwerpen neemt u de richting “Gent-Brugge/Haven 491-2000”.
2. U blijft de richting “Gent-Brugge/Haven andere nrs” volgen.
3. U rijdt achtereenvolgens door de Tijsmanstunnel en de Liefkenshoektunnel (tol).
4. Bij het uitrijden van de Liefkenshoektunnel passeert u de tolpoortjes.
5. Net na de tolpoortjes neemt u de afrit “Kallo-Centrum/Doel/Haven 1500-2000”.
6. Bij de splitsing houdt u links aan naar “Kallo-Centrum/Doel/Haven 1500-1965 & 1996-1999”.
7. Verderop, net vóór het kruispunt, sorteert u rechts voor richting “Doel/Haven 1606-1965” en
komt u op de Sint-Antoniusweg.
8. Vóór de fly-over houdt u rechts aan en komt aan het rondpunt.
9. Op het rondpunt neemt u de afrit “Politie/Haven 1780-1799”
10. Aan de blauwe zuil maakt u een scherpe bocht naar rechts.
11. U blijft de weg volgen en komt bij de ingang van EDS.
12. U houdt links aan, parkeert op de bezoekerparking en meldt zich aan in de kantoren.
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