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Routebeschrijving EmpowerYou Alkmaar 
Vanaf 22-11-2022 

 
Ons kantoor is gevestigd in de oude Watertoren van Alkmaar 

 
 
 
Openbaar vervoer 
Het Centraal Station Alkmaar (bus/trein) is op 600 meter of 5 minuten looptijd: 
Vanaf de voorzijde station sla je je rechtsaf richting centrum. Bij het stoplicht  
(schuin tegenover Apotheek “de Regenboog”) sla je weer rechts. Na 100 meter zie je rechts de 
Watertoren. Plan jouw reisroute via www.9292ov.nl.  
 
Fiets 
De Watertoren heeft een kleine overdekte fietsenstalling aan de achterkant op eigen terrein. 
 
 
Parkeren 
 Actuele parkeerzones vind je op de plattegrond van de gemeente Alkmaar! 
 NB: Het grote parkeerterrein bij de Watertoren is alleen voor vergunninghouders óf met  
 een dagkaart (parkeerautomaat op Bergerweg bij de schoenmaker of via belparkeren) 
 
Gratis parkeermogelijkheden 
 
- Easy Offices, ingang via Hoeverkade 27: een openbaar parkeerterrein met een 

metalen hek (staat altijd open). Rijdt om het gebouw helemaal door naar achteren. Neem 
het pad langs het spoor, ga door een opening rechts in de haag en over het lege 
parkeerterrein, in de hoek rechts is een stenen trapje tussen begroeiing. Zo kom je bij de 
Watertoren uit.  

 
Overige gratis parkeerplekken 
- Rembrandstraat:  

o vanuit Bergen: sla op de Paardenrotonde rechtsaf (Oude Hoeverweg), dan meteen 1e 
linksaf 

o vanuit Heiloo: Sla links bij de verkeerslichten op de ring, neem rechts de afslag naar 
De Hoef (Aert de Gelderlaan) en blijf op de 2 rotondes rechtdoor rijden (van 
Ostadelaan en daarna de Nicolaas Beetskade. Vlak voor de stoplichten sla je linksaf: 
dit is de Rembrandstraat. 
 

- Bergerweg: vanaf Paardenrotonde tot aan de stoplichten bij de Houtvaartbrug: 
o Vanuit Bergen: ga op de Paardenrotonde rechtdoor: dit is de Bergerweg en tot de 

stoplichten kun je gratis parkeren. 
o vanuit Heiloo: Sla links bij de verkeerslichten op de ring, neem rechts de afslag naar 

De Hoef (Aert de Gelderlaan) en blijf op de 2 rotondes rechtdoor rijden (van 
Ostadelaan), bij de parkeerlichten sla je links: dit is de Bergerweg. 
 

- Nicolaas Beetskade:  
o Vanuit Bergen: ga op de Paardenrotonde rechtdoor, sla rechtsaf bij de stoplichten: dit 

is de Nicolaas Beetskade (let op: links is vergunningsgebied) 
o vanuit Heiloo: Sla links bij de verkeerslichten op de ring, neem rechts de afslag naar 

De Hoef (Aert de Gelderlaan) en blijf op de 2 rotondes rechtdoor rijden (van 
Ostadelaan), vanaf de brug is de Nicolaas Beetskade 
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Vanaf al deze plekken is het ca. 500 meter/10 minuten lopen:  

- Loop richting centrum Alkmaar 
- Bij de stoplichten bij de Houtvaartbrug steek je over naar de stoep aan de linkerzijde 

van de Bergerweg 
- Je loopt verder langs de Bergerweg richting centrum 
- Ga onder het spoorviaduct door 
- De Watertoren vind je direct na het spoorviaduct 

 
 
Watertoren entree via intercom 
 
Links van de voordeur hangt een intercom:  
- Selecteer EmpowerYou via de < en > pijltjes 
- Druk onderaan op de knop met het bel-icoon 
- Via de intercom verwelkomen wij jou en openen de voordeur automatisch. Hij kan iets 

klemmen dus duw stevig om binnen te komen 
- Met de lift kun je naar onze receptie op de 4e verdieping 

 
 
Heb je een vraag? 
 

- Op maandag, dinsdag en donderdag kun je die stellen aan Joke Bergh van onze 
Backoffice. Heb je vragen of ben je nét iets later? Bel dan ons algemene nummer:  
 072 – 512.88.86 

- Check via Google ons adres en locatie 
- Kijk op www.EmpowerYou.nl voor meer informatie over onze werkwijze en coaches 

 
 

Tot snel! 
 


