Routebeschrijving – EmpowerYou – Bergerweg 62, 1815AE Alkmaar
Trein CS Alkmaar (600 meter, ca. 5 minuten lopen):
Vanaf de voorzijde van het station ga je rechtsaf richting centrum. Bij het stoplicht (schuin
tegenover de Apotheek “de Regenboog”) weer rechtsaf. Na 100 meter is de Watertoren
rechts.
Parkeren auto:
Let op: het grote parkeerterrein bij de Watertoren is alleen voor vergunninghouders
toegestaan. Parkeren op het eigen terrein bij de Watertoren is alleen toegestaan aan de
medewerkers van Clafis. Wij beschikken over één parkeerplek “EmpowerYou”, hiervan s.v.p.
alleen gebruik maken bij een 1e bezoek, zoals de kennismaking. Alvast bedankt!
Echter, gratis parkeren is dichtbij eenvoudig mogelijk!
Kom je uit de richting Heiloo? Het 1e alternatief is op het parkeerterrein aan de andere kant
van de Bergerweg, dus tegenover de Watertoren (hemelsbreed 150m).
Ga dan via de Visserslaan, links de Hoeverkade volgen, hek passeren en op terrein doorrijden
naar Easy Offices (Van der Kaaijstraat 64 1815 VM Alkmaar). Zet in je navigatie het adres
Hoeverkade 27! Op de website https://www.easy-offices.nl/index.php/bereikbaarheid staat
de volledige beschrijving en een plattegrond. Hieronder de foto genomen vanuit de
Watertoren, waarop je het parkeerterrein ziet naast Easy Offices (bij die hoge boom).
Easy Offices geeft op de website ook aan dat bij hen
voldoende ruimte is voor gratis parkeren.
Parkeer de auto zoveel als mogelijk aan het einde
(voorbij het gebouw van Easy Office).
Je kunt gewoon de weg over te steken. Nog
gemakkelijker is te lopen via de brug (naast het spoor,
zie foto rechtsboven). Ga daarna gelijk rechts het
parkeerterrein op, loop recht op de Watertoren af en
via het trappetje in de hoek.

Kom je uit de richting Bergen? Het 2e alternatief is wat verder. Op ca. 500m afstand kun je
altijd gratis parkeren in de wijk bij de Rembrandtstraat. Vanuit de Watertoren gezien is het
aan de andere kant van de tunnel, bij 2e stoplicht links (=Nicolaas Beetskade) en vervolgens
1e rechts (=Rembrandtstraat). Zie schema hieronder.

Houdt s.v.p. rekening met extra reistijd (ca. 10min) zodra je met de auto komt.
Fiets:
Kom je met de fiets, zet deze dan s.v.p. in de fietsenstalling (achter het gebouw).
Deurbel/Intercom:
Zodra je arriveert bij de Watertoren, bel s.v.p. aan bij Empower.
Wij doen de voordeur op afstand open.
Ga vervolgens met de lift naar de 4e etage.
Kom je voor een workshop, ga dan met de lift naar de 5e etage.
Google map
Om de locatie te zien via Google map, klik hier 1815 AE Alkmaar .
Meer informatie over de werkwijze of coaches, zie www.EmpowerYou.nl
Telefoonnummers: 072-5128886 (Algemeen) - 06-12710731 (Monika) - 06-24144230 (John)

