
Met de bus vanaf NS Station Zaandam (± 10 min. bus+ lopen)  

 Neem buslijn 89 ri. Wormerveer Noorderveld (gaat 1x per uur) 

 Stap uit bij de halte Koog aan de Zaan, Boschjesstraat (dit is de Lagedijk!) 

 Loop met de Zaan aan je linkerhand ongeveer 250 meter de straat af. 

 Aan je rechterhand kom je eerst een Apotheek/Huisartsenpraktijk met hetzelfde 

huisnummer tegen en even verder een groen hekje met een bord “De Bedrijvige Bij”, 

 ga hier het pad in. 

 Het pand ligt iets van de weg af  met een parkachtige tuin met vijver. 

 De ruimte “Koog aan Zee” waar de Academie voor de Ondernemer gehuisvest is,  bevindt 

zich op de begane grond, in de vleugel evenwijdig aan de weg. 

Lopend vanaf NS station Koog/Zaandijk (± 10 min. lopen) 

 Ga via de tunnel onder de provinciale weg door. Je komt uit op de Stationsstraat. 

 Neem de eerste straat rechts. Dit is de Zwarte Bonsemstraat. 

 Aan het einde, sla je linksaf en loop je de Museumlaan in (deze gaat over in de Pinkstraat) 

 Na ongeveer 500 meter zie je aan je rechterhand de Gamma. 

 Pal hiertegenover zie je de parkeerplaats van “De Bedrijvige Bij” waar de Academie 

gevestigd is.  

 Loop de parkeerplaats over en volg in de linkerhoek van het parkeerterrein het pad langs het 

gebouw tot je bij een trapje naar een deur komt. Deze geeft toegang tot het bedrijvenpand 

“De Bedrijvige Bij”. 

  De ruimte “Koog aan Zee” waar de Academie voor de Ondernemer gehuisvest is, bevindt 

zich op de begane grond. 

Met de auto vanaf A8 richting Alkmaar (ri. Amsterdam is er geen afslag , dan via Provincialeweg!) 

 Neem op de A8 de afslag 2 (Zaandijk) 

 Bij de splitsing (rechtdoor of rechtsaf) onderaan deze afslag, neem je de bocht naar rechts.  

(Dus niet  de provinciale weg op!) 

 Aan het einde van de bocht ga je rechtsaf de Jonge Kuiperstraat in (volg het bord 

“Doorgaand Verkeer”). 

 Aan het einde van de straat sla je rechtsaf de Pinkstraat in (aan je rechterhand is de 

Gamma). 

 Bijna meteen links is de parkeerplaats van “De Bedrijvige Bij” waar de Academie gevestigd 

is.   

 In de linkerhoek van het parkeerterrein volg je het pad langs het gebouw tot je bij een trapje 

naar een deur komt.  Deze geeft toegang tot het bedrijvenpand “De Bedrijvige Bij”. 

 De ruimte “Koog aan Zee” waar de Academie voor de Ondernemer gehuisvest is, bevindt zich 

op de begane grond. 

  



Met de auto vanaf Provincialeweg N203 komend vanuit de richting Zaandam 

 Sla bij de één na laatste stoplicht (bij de laatste draai je de A8 op!) voor het viaduct A8 

rechtsaf de Verzetstraat in.  Je volgt met deze afslag ook het verkeersbord “Koog aan de 

Zaan”. 

 Ga met de bocht mee naar links onder het viaduct door.  

 Aan je linkerhand zie je meteen de Gamma.  

 Pal hiertegenover is de parkeerplaats van “De Bedrijvige Bij” waar de Academie gevestigd is.   

 In de linkerhoek van het parkeerterrein volg je het pad langs het gebouw tot je bij een trapje 

naar een deur komt.  Deze geeft toegang tot het bedrijvenpand “De Bedrijvige Bij”. 

 De ruimte “Koog aan Zee” waar de Academie voor de Ondernemer gehuisvest is, bevindt zich 

op de begane grond. 

 

Vanaf Provincialeweg N203 komend vanuit de richting Krommenie/Wormerveer. 

 Ga het viaduct A8 onderdoor en sla bij het tweede stoplicht rechtsaf de Verzetstraat in. 

(Let op! Bij de eerste stoplicht na het viaduct draai je de A8 op!) 

 Ga met de bocht mee naar links onder het viaduct door.  

 Aan je linkerhand zie je meteen de Gamma.  

 Pal hiertegenover is de parkeerplaats van “De Bedrijvige Bij” waar de Academie gevestigd is.  

 In de linkerhoek van het parkeerterrein volg je het pad langs het gebouw tot je bij een trapje 

naar een deur komt.  Deze geeft toegang tot het bedrijvenpand “De Bedrijvige Bij”. 

 De ruimte “Koog aan Zee” waar de Academie voor de Ondernemer gehuisvest is , bevindt 

zich op de begane grond. 

 

 

 


