
Bereikbaarheidsinfo haven Gent  
Overzicht aanbod vervoerswijzen 

Hoe de Gentse haven bereiken met alternatieve, goedkopere, duurzamere vervoersmodi dan de wagen? 

•Fietsrouteplanner Gent en omgeving 

•Fietroutekaart haven Gent 

•3  fietspunten Max Mobiel – Gent-Dampoort en Gent St-Pieters: Verhuur fietsen, beveiligde fietsenstalling en 
fietshersteldienst  

Fiets 

•Pendelbus Max mobiel 

Collectief 
vervoer 

Pendelbus 

•Tool Taxistop voor carpoolmatching met werknemers in de haven 

•P&R en Carpool parkings (Taxistop, AWV, Parkeerbedrijf Gent) 

Collectief 
vervoer 

Carpoolen 

•Enkele bedrijven organiseren  zelf bedrijfsvervoer voor hun personeel. Informeer hiervoor bij de personeelsdienst 
van het bedrijf. 

Collectief 
vervoer 

Bedrijfsbussen 

•Veerdienst Langerbrugge 

•Veerdienst  Terdonk 

Veer over het 
kanaal Gent-

Terneuzen 

•Publieke oplaadpunten voor elektrische fiets en/of wagen:  Informeer ook of deze voorziening aanwezig is op de 
privéparking van het bedrijf. 

•Aardgastankstations 

Alternatief 
vervoer 

http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/mobiliteit/gebiedsgericht/bovenlokale/kaart_haven_Gent/index.cfm
http://www.max-mobiel.be/fietspunt
http://www.max-mobiel.be/pendeldienst
http://www.gentsehaven.carpool.be/
http://www.carpool.be/vlaanderen/particulieren/parkings/index.shtml
http://www.wegenenverkeer.be/taken-en-bevoegdheden/weginfrastructuur/carpool-parkings-en-park-a-ride.html
http://www.mobiliteitgent.be/met-de-auto/parkride-pr
https://maps.google.be/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=110111566273753507065.000485c3ce1c739581ab7&ll=51.109558,3.752174&spn=0.086112,0.173721&t=h&z=13
https://maps.google.be/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=110111566273753507065.000485c41669a4c42b5b2&ll=51.150602,3.78376&spn=0.086035,0.173721&t=h&z=13
http://www.oplaadpunten.org/
http://www.ngva.be/nl/aardgastankstations-zoeken


•Routeplanner De Lijn 

•Netplannen haven: Gent regio,  Gent stad , Regio Waasland 

•Dienstregelingen in de havenzone 

•Gentse Kanaalzone Oost 

•Bus 73 Gent – Oostakker - Zelzate Busstation  en  Zelzate - Oostakker - Gent 

•Bus 49 Lokeren - Moerbeke-Waas - Wachtebeke - Zelzate 

•Bus 96/97 Eeklo – Assenede/Ertvelde – Zelzate Busstation 

•(O.a. ArcelorMittalGent wordt bediend door deze vier openbare buslijnen met  een halte aan de 
busparking en ritten afgestemd op de ploeguren van het bedrijf. ) 

•Bus 70 Oostakker - Gent - Zwijnaarde - Zevergem 

•Bus 71 Oostakker – Gent – Nazareth  

•Bus 72 Oostakker – Gent – Merelbeke Molenhoek  

•(o.a. Volvo Car Gent  wordt bediend door de lijnenbundel 70-71-72) 

•Belbus 175 Zelzate – Oostakker: basisbediening in dunbevolkt gebied, afgestemd op Oostakker-dorp 
(aansluiting bussen 70-71-72 naar Gent). Een rit kan tot 2 uur voor vertrek telefonisch aangevraagd 
worden bij de belbuscentrale op het nummer 09 211 91 91. 

•Gentse Kanaalzone West 

•Bus 55 Gent - Zelzate 

•Bus 55s Gent - Zelzate (sneldienst) 

•Belbusgebieden: 150 Evergem, 160 Zomergem – Lovendegem – Waarschoot, 195 Meetjesland 

Openbaar 
Vervoer 

•GPS Haven Gent Gratis download Routeplanner 
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http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/?taal=nl
https://www.delijn.be/nl/perronindeling/Netplannen/netplannenovl.html
http://reisinfo.delijn.be/dienstregelingen/DienstregelingenHome.faces
http://www.havengent.be/product.aspx?id=295

