
ROUTE VANAF DE A9, 
KOMEND VANUIT ALKMAAR

PARKEREN EN ENTREE

ROUTE VANAF DE A9, 
KOMEND VANUIT AMSTERDAM 

Het kantoor van ITQ in NL is gevestigd op Parallelweg 94, 1948 NM te Beverwijk. Hieronder vindt u een 
korte routebeschrijving om bij ons kantoor te komen vanaf de A9, komend vanuit Alkmaar en komend 
vanuit Amsterdam. Ons kantoor is ook gemakkelijk te bereiken met het Openbaar Vervoer. Hieronder 
volgt ook een looproute naar ons kantoor vanaf station Beverwijk.

1. U volgt de A9 richting Amsterdam. 
2. Vanaf de A9 neemt u afslag 8-Bazaar naar 

N24 6 richting Bazaar.
3. Op de rotonde neemt u de 2e afslag naar de 

Noorderweg.
4. U volgt de 2 linkerrijstroken om linksaf te 

slaan naar de Noorderweg/de N24.
5. Op de rotonde neemt u de 1ste afslag naar 

de Wijkermeerweg/de N197.
6. Vervolgens slaat u linksaf naar de 

Parallelweg/ de N197. Ons kantoor bevindt 
zich aan uw rechterkant. 

7. U slaat rechtsaf om de oprit op te rijden bij 
het grijze gebouw, net na de BCC.
Ga verder bij “Parkeren en entree”.

1. Bij de slagboom kunt u zich bij ons melden en 
wij zullen de slagboom voor u openen.

2. U kunt parkeren bij de parkeerplaatsen met 
de bordjes ‘Bezoekers & Personeel ITQ 
Consultancy B.V.’. Deze kunt u vinden aan uw 
linkerkant wanneer u voorbij de slagboom 
bent, of aan de andere kant van het gebouw. 

3. Loop vervolgens naar de ingang aan de 
voorkant van het gebouw. Hier kunt u op de 
deurbel drukken waar ‘ITQ’ bij staat.

4. Wanneer we de deur voor u open hebben 
gedaan, kunt u de trap oplopen naar de 
1e verdieping en naar binnen gaan bij de 
deur aan uw linkerhand. (Er is ook een lift 
aanwezig. Deze bevindt zich achter de trap.)

1. U volgt de A9 richting Alkmaar. 
2. Bij knooppunt Velsen volgt u de A22 richting 

Beverwijk/IJmuiden.
3. Na ca. 2 kilometer rijdt u de Velsertunnel in.
4. Direct na de Velsertunnel houdt u rechts aan 

en neemt u afslag 2b-Beverwijk-Oost.
5. U voegt in op Verkeersplein Noord/de N197 

en vervolgt uw route op de Parallelweg/ 
de N197. Ons kantoor bevindt zich aan uw 
linkerkant.

6. U slaat linksaf om de oprit op te rijden bij het 
grijze gebouw, net voor de BCC.
Ga verder bij “Parkeren en entree”.
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MET HET OPENBAAR VERVOER, LOOPROUTE VANAF STATION BEVERWIJK
1. Vanaf station Beverwijk is het een wandeling van ca. 8 minuten naar ons kantoor. 
2. Vanuit Station Beverwijk slaat u rechtsaf richting de Halve Maan en slaat u rechtsaf naar de 

Wijckermolen.
3. Na ca. 200 meter slaat u bij de T-splitsing rechtsaf naar de Viaductweg, de tunnel in.
4. Na de tunnel slaat u rechtsaf naar de Parallelweg. Ons kantoor bevindt zich aan uw rechterkant, 

net na de BCC.
5. Loop vervolgens naar de ingang aan de voorkant van het gebouw. Hier kunt u op de deurbel drukken 

waar ‘ITQ’ bij staat. 
6. Wanneer we de deur voor u open hebben gedaan, kunt u de trap oplopen naar de 1e verdieping en 

naar binnen gaan bij de deur aan uw linkerhand. (Er is ook een lift aanwezig. Deze bevindt zich 
achter de trap.).
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