
 
Frieseweg 1A 
1823 CA Alkmaar 
Tel: (+31) 072 - 514 0770 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 
 

 

 
Vanuit Amsterdam/Haarlem: 
Je rijdt via de ring A10 naar gaat verder op A4/E19 (borden 
naar E19/Haarlem/Den Haag/A4) Neem afslag 
Badhoevedorp en voeg in op de A9 richting 
Badhoevedorp/Haarlem. Je volgt de A9 richting Alkmaar. Je 
neemt afslag 12 Ring Alkmaar (West) richting Alkmaar 
West/Heiloo/Den Helder N9. Ga op beide rotondes 
rechtdoor en neem vervolgens een flauwe bocht linksaf. Sla 
rechtsaf de Friese brug op, waar je aan de overkant linksaf 
slaat. Het kantoor van YoungCapital bevindt zich aan je 
rechterhand.  
 
Vanuit Zaandam: 
Je rijdt via de Provinciale weg/N203. Blijf deze weg volgen 
tot je rechtsaf op de afslag A9/Uitgeest 
noord/Akersloot/Alkmaar kunt invoegen. Neem op de A9 
afslag 12 Ring Alkmaar (West) richting Alkmaar 
West/Heiloo/Den Helder N9. Ga op beide rotondes 
rechtdoor en neem vervolgens een flauwe bocht linksaf. Sla 
rechtsaf de Friese brug op, waar je aan de overkant linksaf 

slaat. Het kantoor van YoungCapital bevindt zich aan je 
rechterhand.  
 
Vanuit Hoorn / Enkhuizen: 
Je rijdt via de N243 richting Avenhorn/Alkmaar/N243. Na 
Avenhorn rijd je op de Middenweg en bij de rotonde neem je 
de eerste afslag de N243/Schermerhornerweg op. Na 
ongeveer 12 kilometer rijd je rechtsaf de Noordervaart op 
waar je rechtdoor rijdt naar de Nieuwe Schermerweg. Deze 
weg volg je tot de Friese Brug. Je rijdt rechtdoor en blijft aan 
dezelfde kant van het kanaal. Het kantoor van YoungCapital 
bevindt zich aan je rechterhand. Als je voor het kantoor langs 
rijdt, vind je na 100 meter meerdere parkeergarages waar je 
kunt parkeren.  
 
Vanuit Den Helder: 
Je rijdt via de N250 Rijksweg richting Schagen. Je slaat 
linksaf bij N248/Provinciale weg en vervolgt je weg door 
Schagen in de richting van Alkmaar. Je rijdt nu op de N245. 
Als je Alkmaar bent binnengereden, neem je op de 
Huiswaarderweg de afslag linksaf de Schinkelwaard in. Als je 
het spoor passeert rijd je bij de rotonde rechtdoor. 
Vervolgens rijd je langs het kanaal, en bij de bocht naar 
rechts ga je linksaf de brug over de Frieseweg op. Deze volg 
je tot de Friese brug waar je rechtsaf gaat. Het kantoor van 
YoungCapital bevindt zich aan je rechterhand. Als je voor het 
kantoor langs rijdt, vind je na 100 meter meerdere 
parkeergarages waar je kunt parkeren. 
 

 
Je neemt de trein naar station Alkmaar. Vanaf de voorkant 
van het station neem je één van de volgende bussen naar 
halte ‘Kanaalkade’: Bus 10, 22, 123, 127, 130, 155, 160 of 
162. Steek de weg over en ga het kanaal over via de 
loopbrug. Aan de overkant ga je rechtsaf richting de ‘Friese 
Brug’ en loop je ongeveer 100 meter langs het kanaal. Vlak 
voor de brug zie je aan uw linkerhand, aan de overkant van 
de straat, het kantoor van YoungCapital op nummer 1A. Het 
kantoor bevindt zich op de begane grond van het grote 
gebouw met de oranje bakstenen.  


