
 

 

 

 

Leven onder zeeniveau 
instructie bezoek aan het Molenmuseum 2018-2019 

 

 

Beste leerkracht, 

 

Binnenkort gaat u met uw klas naar het Molenmuseum voor de tentoonstelling Leven onder zeeniveau. Het lijkt ons 

goed om u nog wat informatie te geven over dit bezoek. Mogelijk kunt u de kinderen een beetje voorbereiden op 

wat hen te wachten staat, waardoor ze enthousiast worden. 

 

Begeleiding 

Het is de bedoeling dat er naast de leerkracht, 2 begeleiders per 15 leerlingen meegaan als begeleiding. 

Van hen wordt verwacht dat ze de leerlingen in het oog houden vanwege veiligheid. Graag zien we ook dat ze zich 

coöperatief opstellen naar de groep toe.   

 

Vervoer 

Voor deze locatie geldt dat er in de omgeving gratis kan worden geparkeerd langs de weg maar dat het lastig is een 

parkeerterrein te vinden. Wees extra oplettend met het verkeer.  

 

Kom a.u.b. op tijd! 

Mocht er vertraging zijn opgetreden dan moet het programma ingekort en dat is voor alle partijen niet leuk. Vertrek 

tijdig van school. 

 

Verhinderd 

Mocht er kort voor het bezoek of op de dag zelf iets gebeuren waardoor het bezoek niet kan doorgaan, wilt u dit 

doorbellen aan het Molenmuseum, T: (075) 621 5148. Teruggave van inschrijfgeld is niet mogelijk.  

 

Vragen 

Hebt u nog vragen, dan kunt u met het Molenmuseum contact opnemen van dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 

17.00 uur, T: (075) 621 5148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Routebeschrijving  

Openbaar vervoer  

Vanaf NS station Koog-Zaandijk, uitgang Oostzijde, volgt u de richtingaanwijzers naar het Molenmuseum  

Per auto  

Als u vanuit het noorden op de Provincialeweg (N203) de afslag tegenover NS station Koog-Zaandijk neemt, komt u 

op de Museumlaan.  

Uit het zuiden neemt u op de N203 de afslag Koog aan de Zaan en volgt de weg (Verzetstraat) onder het viaduct 

door, rijdt rechtdoor langs oliemolen Het Pink tot u zo'n 300 meter verder rechts het museum ziet.  

Vanaf Amsterdam op de A8 neemt u de afslag Zaandijk/Koog aan de Zaan afrit 2, houdt de rijstrook Koog aan de 

Zaan aan, maakt een 180 graden bocht naar rechts, gaat dan rechtdoor en op de volgende T-kruising naar links. U 

ziet dan even later rechts oliemolen Het Pink en 300 meter verder het Molenmuseum.  

  

Adres: 

Molenmuseum  

Museumlaan 18 

1541LP Koog aan de Zaan 

 

 

 

                    

Tot gauw bij het Molenmuseum ! 


