Omgeving tips & aktiviteiten
Wandelroutes
Er zijn drie historische wandelingen vanaf De Konijnenberg door stad en/of bos.
Wandelboekjes zijn te koop bij De Konijnenberg (€2,95) en bevatten veel historische weetjes.
U kunt deze
wandelingen ten alle tijden zelfstandig lopen na aanschaf van een wandelboekje. Ze beginnen
en eindigen bij De Konijnenberg.
De routes zijn:
1. Landgoed Groenendaal (1,45 uur)
2. Groenendaal & Oud-Heemstede (2,5 uur)
3. Groenendaal & buitenplaatsen (2,5 uur)
De historische wandelingen zijn ook te maken onder begeleiding van de samensteller en
gids Remmert Pels. Meer informatie hierover kunt u krijgen van Marco Uitendaal via mailadres:
info@dekonijnenberg.nl

Fietstocht nieuw!
Vanaf De Konijnenberg hebben we een leuke fietstocht uitgezet van ongeveer 29 kilometer via
verschillende fietsknooppunten. De fietstocht gaat via Heemstede, Bennebroek, De Zilk,
Ruigsehoek
richting Langevelderslag weer terug naar De Konijnenberg. Tip: De route is op zijn mooist
als de bloembollenvelden in bloei staan in maart/april. De fietsroute is voor gasten gratis te
verkrijgen bij De Konijnenberg.

Uitstapjes in de omgeving

Een bezoek aan De Konijnenberg is te combineren met een hoop leuke uitstapjes in de buurt.
Zo is De Konijnenberg gelegen aan wandelbos Groenendaal in Heemstede. In het bos bevindt
zich kinderboerderij ’t Molentje. Speeltuin Linnaeushof ligt op ongeveer een kilometer afstand.
Voor meer informatie kunt u de volgende websites bekijken:
Wandelbos Groenendaal www.heemstede.nl
Speeltuin en kinderboerderij www.hetmolentje.nl
Linnaeushof speeltuin www.linnaeushof.nl
Keukenhof www.keukenhof.nl
Fietsroutes: Manpadroute en Bollenroute via VVV Haarlem www.rondjehaarlem.nl
Wandelroutes door Waterleidingduinen www.waternet.nl
Stranden van Bloemendaal en Zandvoort www.zandvoort.nl
Winkelstad Haarlem www.cityhaarlem.nl www.vvvhaarlem.nl

Evenementen
De Konijnenberg is dit jaar met de pannenkoekenkraam te zien op:
Bennebroek Culinair zomer 2012
Winterfeest Groenendaalse bos winter 2012

Pannenkoekenhuis De Konijnenberg
Herenweg 33, 2105 MB Heemstede
T: 023-5848096, dekonijnenberg@planet.nl, www.dekonijnenberg.nl
Iedere dag open, van 12:00 tot 20:00 uur (keuken), 21:00 uur (restaurant).	
  
	
  
	
  
	
  

