
 

Routebeschrijving OnderwijsPost Amsterdam 
 

 
 Kaap Noord 

       Asterweg 19 C6 
    1031 HL Amsterdam  

 
 

Kaap Noord is goed bereikbaar. Zowel via openbaar vervoer als met de auto.  

Wij helpen je graag op weg met routebeschrijvingen en openbaar vervoer mogelijkheden.  

Met het openbaar vervoer:  
Met de pont (te voet, fiets of scooter) naar Kaap Noord.  
Reis naar Amsterdam Centraal Station (CS). Verlaat het Centraal Station aan de achterzijde en neem de gratis 

pont naar Buiksloterweg. Vanaf de pont is het ongeveer 14 minuten lopen naar Kaap Noord.  

Looproute: Loop vanaf de pont links de brug over richting EYE filmmuseum en volg de IJpromenade (dit is de 

voetgangers en fietsersweg langs het IJ). Blijf de IJpromenade volgen en hou het water aan de linkerkant. Ga vlak 

voor het nieuwe Shell Technology Centre naar rechts, dit is de Bundlaan. Volg deze weg, die na de eerste T-

splitsing overgaat in de Grasweg tot op de tweede T-splitsing (met de Asterweg), neem vervolgens deze straat 

links. Dit is de Asterweg, na ongeveer 100 meter is Kaap Noord aan je linker hand, het gebouw van rood 

baksteen (zie afbeelding).  

OnderwijsPost ligt aan de Asterweg 19 gebouw C6 - Kaap Noord.  
(Lopend) Loop door tot het einde van het parkeerterrein en neem de ijzeren trap naar boven, ons kantoor is 
gevestigd in het grijze gebouw (zie afbeelding).  
(Met de auto) Je kan op het parkeerdek parkeren (tweede verdieping) en rondom Kaap Noord is het gratis 

parkeren.  

 

Met de auto:  

Kom je met de auto vanuit Amersfoort, Utrecht of Den Haag (A1, A2, A4)?  

- Neem de ringweg A10 richting Zaanstad.  

- Neem op de A10 afslag S116 Volendam/Noord/Centrum.  

- Volg de borden richting Noord/Centrum. De Slochterweg (N247) gaat over in de Nieuwe Leeuwarderweg 

(S116).  



 

- Neem na 1,6 km de afslag richting Noord, Industrieterrein Noord 5 en sla rechts af de Johan van Hasseltweg 

(S118) in.  

- Ga aan het eind van de Johan van Hasseltweg bij de stoplichten linksaf het Mosplein op. 

- Neem na 140 meter de eerste afslag op de rotonde (de Distelweg).  

- Volg de Distelweg tot over de brug en neem daarna de eerste straat links: de Chrysantenstraat.  

- Ga aan het eind van de Chrysantenstraat links de Asterweg op.  

- Kaap Noord bevindt zich na ± 200 meter aan de rechterkant, het gebouw van rood baksteen (zie afbeelding). 

Kom je met de auto vanuit Alkmaar (A8)?  

- Neem de ringweg A10 richting Volendam.  

- Neem op de A10 afslag S116 Volendam/Noord/Centrum. 

 - Volg de borden richting Noord/Centrum.  

- De Slochterweg (N247) gaat over in de Nieuwe Leeuwarderweg (S116).  

- Neem na 1,6 km de afslag richting Industrieterrein Noord 5 en sla schuin rechts af de Johan van Hasseltweg 

(S118) in.  

- Ga aan het eind van de Johan van Hasseltweg linksaf het Mosplein op. Neem na 140 meter de eerste afslag op 

de rotonde (de Distelweg).  

- Volg de Distelweg tot over de brug en neem daarna de eerste straat links: de Chrysantenstraat.  

- Ga aan het eind van de Chrysantenstraat links de Asterweg op. 

 - Kaap Noord bevindt zich na ± 200 meter aan de rechterkant, het gebouw van rood baksteen (zie afbeelding).  

 

Kom je met de auto vanuit Amsterdam?  

Vanuit Amsterdam West of Zuid  

- Neem de ringweg A10 richting Zaandam en Volendam.  

- Neem op de A10 afslag S118 Oostzanerwerf.  

- Ga aan het eind van de afrit bij de stoplichten rechts de Verlengde Stellingweg op, bij de stoplichten naar rechts 

de Molenaarsweg op, deze weg gaat over in de Cornelis Douwesweg.  

- Volg deze weg en passeer twee rotondes en een stoplicht, hier gaat de Cornelis Douwesweg over in de 

Klaprozenweg. 

- Ga bij de kruising met de Floraweg (Driehoek Meubelen en Leenbakker op de hoek) rechtsaf de 

Ridderspoorweg op. 

- Ga aan het eind van deze weg linksaf de Distelweg op en meteen (±20 meter) weer rechtsaf de Asterweg op 

Kaap Noord bevindt zich na ± 500 meter aan de rechterkant, het gebouw van rood baksteen (zie afbeelding). 

Vanuit Amsterdam Centrum of Oost 

- Neem de IJ-tunnel (S116) richting Amsterdam Noord/Volendam. 

- Verlaat met de eerste afslag na de tunnel de Nieuwe Leeuwarderweg (S116) en ga bij de stoplichten rechtsaf 

richting Noord, Industrieterrein Noord 5 en ga rechtdoor de Johan van Hasseltweg (S118) op.  

- Ga aan het eind van de Johan van Hasseltweg bij de stoplichten linksaf het Mosplein op.  

- Neem na 140 meter de eerste afslag op de rotonde (de Distelweg).  

- Volg de Distelweg tot over de brug en neem daarna de eerste straat links: de Chrysantenstraat. 

- Ga aan het eind van de Chrysantenstraat links de Asterweg op.  

- Kaap Noord bevindt zich na ± 200 meter aan de rechterkant, het gebouw van rood baksteen (zie afbeelding). 

 

 

  


