
BUGGYPROOF TERRASJES IN HAARLEM  

Midden in de stad: Meneer Frans 

Een onverwachte parel, midden in Haarlem. Neem de ingang aan het Klein Heiligland, dan 

hoef je niet te hannesen met drempels. Als je wurm slaapt, kun jij mooi even een blik werpen 

in de grote winkel Van Duivenboden, die onder andere spullen van Hay verkoopt. Het terras 

is prachtig, de broodjes rijk belegd en je wandelt zo het centrum in. Parkeren doe je in 

parkeergarage de Kamp (waar je trouwens een waanzinnig uitzicht over Haarlem hebt vanaf 

het dak!). 

 

Enorme Zandbak: Kidshen 

Pannenkoeken en een zandbak: sowieso een gouden combi. Tel er kleurpotloden en een 

mooie groene omgeving bij op, en je hebt ‘de Kidshen’ in Bloemendaal te pakken. Met klein 

grut wandel je meteen even langs de hertjes, oudere kinderen kunnen mee naar Thijsse’s 

Hof. 

 

Buiten de Stad: Buitenplaats Plantage 

Als het weer een beetje meezit, krijg je hier een instant vakantiegevoel. Ga schommelen, 

drink wat en geniet. Niks moet. 

 

http://haarlemcityblog.nl/eten-drinken-haarlem/meneer-frans/


Voeten in het Zand: Oerkap 

Dit is een plek waar je perfect kunt afspreken met iemand die met de trein naar Haarlem 

komt. Samen hobbel je met de buggy’s naar de Oerkap, je parkeert je kind in het zand (wel 

opletten natuurlijk, zo langs het water) en je bent makkelijk een hele middag zoet. Een 

bijzonder adresje. 

 

Groot en Overzichtelijk: Coffeestar 

Stel nou dat je hoogzwanger bent en je hebt al een beweeglijke peuter rondlopen, dan is dit 

de absolute place to be. Het terras is groot, maar je hoeft niet bang te zijn dat je de hele tijd 

achter je kind aan moet sprinten. En als het gaat regenen of je koffie is op, dan ga je gewoon 

lekker binnen boekjes lezen. Na afloop kun je ook nog lopen naar Albert Heijn Raaks of 

lekker eten meenemen van Mabrouk. Niks meer aan doen. 

 

 

 

 

 



FAVORIETE ADRESJES MET KINDEREN 

Kiekeboek 

Het adres voor kinderboeken. Je slaagt hier altijd. 

Gierstraat 6 in Haarlem 

www.kiekeboek.nl 

MiniMarkt 

Net als op een markt kun je hier van alles: lunchen, ontbijten, knutselen en naar de 

kinderkapper. Ook vol leuke spullen zoals tweedehands kleding. 

Dr. Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal 

www.minimarkt-bloemendaal.com  

Bink & Beauty 

Leuke winkel in Heemstede vol eigenwijze kinderkleding. 

Binnenweg 24 in Heemstede 

Facebook.com/binkandbeauty 

Kleine HeldeN 

Met originele cadeautjes voor de kleine helden onder ons. 

Barrevoetestraat 6 in Haarlem 

www.kleinehelden.nl 

Tante Steef 

Winkel in Haarlem Centrum vol duurzaam en heerlijk speelgoed. En als je hier toch bent, bij 

de buren Anne & Max kun je terecht voor koffie en broodjes. 

Zijlstraat 66 in Haarlem 

www.tantesteef.nl 

Meneer Paprika 

Speelgoedwinkel en lunchplek. Fijn vertoeven. 

Koningsstraat 19 in Haarlem 

www.meneerpaprika.nl 

Juffrouw Slak 

Kleding en accessoires die net even anders en duurzaam zijn. In de Kleverparkbuurt, met de 

Stadskweektuin om de hoek (aanrader!). 

Santpoorterstraat 56 in Haarlem 

www.juffrouwslak.nl 

Teylers Museum 

Het oudste museum van Nederland, met ook veel aandacht voor de kids. 

Spaarne 16 in Haarlem 

www.teylersmuseum.eu 

http://www.kiekeboek.nl/
http://www.minimarkt-bloemendaal.com/
http://facebook.com/binkandbeauty
http://www.kleinehelden.nl/
http://haarlemcityblog.nl/eten-drinken-haarlem/annemax/
http://www.tantesteef.nl/
http://haarlemcityblog.nl/shoppen-haarlem/meneer-paprika/
http://www.meneerpaprika.nl/
http://haarlemcityblog.nl/kinderen-haarlem/stadskweektuin-kleverparkbuurt/
http://www.juffrouwslak.nl/
http://www.teylersmuseum.eu/


De wereld van Jansje 

Leukste winkel van Nederland met heel veel cadeautjes voor jong en oud. 

Grote Houtstraat 45 in Haarlem 

www.jansje.nl 

Apple & Egg 

Met kleding, schoenen en cadeautjes. 

Antoniestraat 5a in Haarlem 

Meer over Apple & Egg > 

 

 

5 LOCATIES OM BINNEN TE SPELEN IN HAARLEM EN OMGEVING 

 

1. Voor koffie, limonade, een hapje en speelgoed: Meneer Paprika in Haarlem, Grut & Groot 

in Heemstede of MiniMarkt Bloemendaal.       

   

2. Bibliotheek Haarlem Centrum / Coffeestar (boekjes lezen en koffie: een gouden 

combinatie).           

   

3. Infoboerderij Zorgvrij (in deze zorgboerderij is altijd iets leuks te beleven).  

    

4. ABC Architectuurcentrum (gratis toegankelijk en op woensdag en in het weekend kunnen 

kinderen hier met Lego spelen).        

  

5. Archeologisch Museum (voor kleine speurneuzen). 

 

 

 

http://www.jansje.nl/
http://haarlemcityblog.nl/shoppen-haarlem/apple-egg-haarlemse-kinderkleding/
http://haarlemcityblog.nl/shoppen/meneer-paprika/
http://grutengroot.nl/
http://minimarkt-bloemendaal.com/
http://haarlemcityblog.nl/kunst-cultuur/stadsbibliotheek-haarlem/
http://www.spaarnwoude.nl/v_zoeken/print.asp?menu=02700003_000000&n_code=1
http://www.architectuurhaarlem.nl/
http://www.archeologischmuseumhaarlem.nl/

