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Waar kunt u ons vinden?  

De Amstelstraat ligt in de wijk Oudorperpolder, aan de 

oostkant van Alkmaar. 

 

Parkeren 

Er is voldoende parkeerruimte naast en achter het gebouw. 

Het parkeren is gratis. 

 

Openbaar vervoer 

Compu Act Opleidingen is uitstekend met de bus te bereiken.  

Met het openbaar vervoer vanaf station Alkmaar duurt het 

ongeveer 12 minuten.  U kunt met de bus vanaf centraal 

station Alkmaar de bus 10 richting Oudorp nemen. Na 6 haltes stap je uit bij de Dommelstaat. Vanaf 

de Dommelstraat is het ongeveer 110 meter lopen naar onze locatie toe. 

 

Met de auto 

Vanaf de A9 (dus uit de richting Amsterdam/Zaanstreek/Haarlem) 

Als u Alkmaar nadert, splitst de weg zich rechtsaf (richting Den Helder, Heiloo) en gaat rechtdoor - 

richting Heerhugowaard, deze laatste houdt u aan.  

u rijdt ongeveer 3 kilometer door en neemt de afslag Oudorp /Centrum, daarmee komt u op de 

Nieuwe Schermerweg.  

U neemt de derde weg rechts (dat is bij het tweede stoplicht), de Rijnstraat. 

Aan het eind van de straat gaat u rechtsaf, de Dommelstraat in. 

Na 200 m op de kruising van de Dommelstraat en de Amstelstraat staat "De Oever". 

Er is voldoende parkeerruimte naast en achter het gebouw. 

 

Vanuit andere richtingen 

U komt altijd op de rondweg rond Alkmaar. Ga op de rondweg naar het oosten. Hier neemt u de 

afslag Oudorp / Centrum, u komt op de Nieuwe Schermerweg. 

U neemt de derde weg rechts (dat is bij het tweede stoplicht), de Rijnstraat. 

Aan het eind van de straat gaat u rechtsaf, de Dommelstraat in. 

Na 200 m op de kruising van de Dommelstraat en de Amstelstraat staat "De Oever". 

Er is voldoende parkeerruimte naast en achter het gebouw. 
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