Routebeschrijving De Konijnenberg
Tijdens de werkzaamheden aan de Herenweg blijft de Konijnenberg altijd bereikbaar. De
rijrichting van noord naar zuid blijft gewoon open, dus vanuit Haarlem, Hoofddorp &
Zandvoort verandert er niets. Komt u uit de richting van Hillegom en Lisse volgt u de N208
richting Haarlem. Bij het kruispunt in Bennebroek slaat u rechtsaf de Bennebroekerlaan
op, vervolgens bij de stoplichten linksaf de Binnenweg op. Deze blijft u volgen, bij de
rotonde de tweede afslag nemen en vervolgens bij de Van Merlelaan linksaf. Deze weg
rijdt u helemaal af, aan het einde naar links. Vervolgens gaat u bij de stoplichten
rechtdoor, 500 meter verderop ligt de Konijnenberg aan uw rechterhand.
Vanuit Bennebroek Hillegom Lisse Noordwijk en Vogelenzang rijdt u over de N208
richting Heemstede (Herenweg). De Konijnenberg vindt u aan de linkerhand ter hoogte
van de ingang het Groenendaalse Bos.
Vanuit Haarlem Velsenbroek en IJmuiden volgt u de Randweg (N208). Helemaal op
het einde slaat u rechtsaf de Herenweg op. U volgt de Herenweg door Heemstede
gedurende 2,5 kilometer. Ter hoogte van de ingang van het Groenendaalse Bos, vindt u
ons aan de rechterkant. Parkeren kunt u langs de kant van de weg.
Vanuit Aerdenhout Zandvoort en Bentveld slaat u rechtsaf bij de kruising onder
station Heemstede-Aerdenhout. Blijf langs de Leidsevaart rijden, neem de eerste afsla
links de Rivierenbuurt in. U blijft de weg volgen en ga bij de stoplichten rechtsaf de
Herenweg op. U vindt De Konijnenberg na 500 meter aan de rechterkant.
Vanuit Hoofddorp en Aalsmeer volgt u de N201 (Kruisweg) richting Heemstede. Ga
over de Cruquiusbrug rechtdoor, neem de tweede kruising linksaf richting
Bennebroek. Ga de tweede rechts (Camplaan), over de eerste kruising rechtdoor en rij
deze weg helemaal uit (Van Merlelaan). Sla het aan het einde van de weg naar links de
Herenweg op. U vindt De Konijnenberg aan de rechterhand ter hoogte van de ingang
van het Groenendaalse Bos.
Vanuit Haarlem en Schalkwijk volgt u de Heemsteedse Dreef tot het Wipperplein en
slaat u rechtsaf richting Bennebroek. Ga de tweede rechts (Camplaan), over de eerste
kruising rechtdoor en rij deze weg helemaal uit (Van Merlelaan). Sla het aan het einde
van de weg naar links de Herenweg op. U vindt De Konijnenberg aan de rechterhand
ter hoogte van de ingang van het Groenendaalse Bos.

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).

