Toeristisch Overstappunt
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Fietsen

Markering via de fietsknooppunten:
56 - 58 - 55 - 54 - 25 - 8 - 39 - 81 - 78 - 76 - 51 - 56
Onderweg maakt u gebruik van twee pontjes.

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.

routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste
plekkenvan de regio. Een TOP is herkenbaar aan de
ruim vijf meter hoge groene halm. Meer informatie
over deze en andere TOP’s vindt u op:

Oplaadpunt elektrische fiets
Parkeerterrein

ANWB Kaagroute, 39 km

Markering via de fietsknooppunten:
51 - 25 - 8 - 9 - 10 - 21 - 29 - 32 - 49 - 40 - 39 - 81 78 - 85 - 86 - 77 - 76 - 51
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Zwanburgerroute, 7 km

Markering: zeshoekige ANWB-bordjes
Onderweg maakt u gebruik van twee pontjes.
De route start vanaf recreatie-eiland Koudenhoorn.
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wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onderOegstgeest

staande QR-code met uw smartphone.

Oude Ade
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QR-code:

49

NAP + 1,21 m

www.alletops.mobi/sassenheim

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich echter op 1,21 meter boven NAP
(Normaal Amsterdams Peil).

Fiets-voetveer
Kano/bootverhuur

Niet bewegwijzerd. Voor de routebeschrijving
kunt u terecht bij Van der Valk Hotel Casino Sassenheim.

Voor meer routes, route-informatie en vaartijden van pontjes
kunt u terecht bij Van der Valk Hotel Casino Sassenheim.
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Kunstroute, 9 km

Informatie over routes en pontjes
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Meer routes

omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en
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www.toproutenetwerk.nl

Voor actuele informatie over de voorzieningen in de

Fietsknooppunt
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Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u
wandelenof fietsen via diverse bewegwijzerde

Toeristisch Overstappunt
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Rondje Kaag, 27 km

Wat is een TOP?
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Welkom in Sassenheim
Sassenheim is, samen met de dorpen Voorhout en Warmond,
onderdeel van de gemeente Teylingen. Warmond ligt aan de

Een uniek gebied midden in de Randstad is het

rand van de Kagerplassen in het Groene Hart. Voorhout en

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam

Sassenheim zijn gericht op de Bollenstreek.

tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht.

In de omgeving is veel te zien en te beleven. Wandel- en

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van

fietsroutes voeren u naar de mooiste plekjes en laten u ken-

Nederland. Ontstaan door vervening en turfwinning is

nis maken met het schitterende plassengebied, de prachtige

het nu een waardevol poldergebied met uitgestrekte

natuur, de historische burcht, het gezellige centrum van
Sassenheim en de authentieke straatjes van Warmond. In het
voorjaar geniet u van de uitgestrekte bollenvelden die dan in
volle bloei staan. In april rijdt het jaarlijkse Bloemencorso
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Ruïne van Teylingen

De ruïne van Teylingen is een ringburcht met een woontoren. Ooit hoorde hier ook
een voorburcht en poortgebouw bij, maar hier is niets meer van over. De bekendste
bewoner van het slot is Jacoba van Beieren (1433). Zij was afkomstig uit de hoogste
adellijke kringen. De ruïne is toegankelijk voor publiek.
Adres: Teylingerlaan 15, Voorhout.
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Recreatie-eiland Koudenhoorn

Het recreatie-eiland Koudenhoorn is gelegen in de Kagerplassen. Dit unieke eiland
biedt de mogelijkheid om te vissen, wandelen, fietsen, zwemmen of luieren in de
zon. Daarnaast is er een prachtig natuur- en stiltegebied waar u kunt wandelen over
de laarzenpaden. De Zwanburgerroute (7 km) start vanaf het eiland. Recreatieeiland Koudenhoorn is bereikbaar via de brug bij de Gemeentehaven in Warmond.

van de Bollenstreek door Voorhout en Sassenheim. In de

weiden, doorsneden door sloten en rivieren. De oudHollandse stadjes en dorpen, forten en boerderijen zijn
karakteristiek voor de regio. Wandelend, fietsend of
varendontdekt u de mooiste plekjes van het Groene Hart.

zomerbieden de Kagerplassen volop mogelijkheden voor
(water)recreatie.

Het Boerhaavehuis is het geboortehuis van de beroemde medicus en botanicus
HermanBoerhaave (geboren in 1668). Tegenwoordig is het huis in gebruik als
pastorie. De mooi aangelegde tuin en kruidentuin zijn dagelijks en gratis open
gesteldvoor bezoekers. Adres: Kerkweg 11 in Voorhout.
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Park Rusthoff

Aan de winkelstraat van Sassenheim ligt het fraaie park Rusthoff. De groene oase
was oorspronkelijk een strand-walbos. Het park is in 1830 aangelegd in Engelse
landschapsstijl als tuin van buitenplaats Rusthoff. In het park bevinden zich een
heemtuin en een kinderboerderij. Ook is er een groot grasveld waar u kunt picknicken.
U vindt het park aan de Hoofdstraat in Sassenheim.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Boerhaavehuis
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