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Routebeschrijving

Openbaar vervoer    

Vanaf Drachten (van Knobelsdorfplein)    

Vanaf Drachten rijdt er een ‘Opstapper’ 
die precies voor het huis stopt.
De Opstapper vooraf reserveren, tot uiterlijk  
1,5 uur voor de gewenste vertrektijd.
Reserveren: 0800 - 280 280 2.
De kosten zijn € 3,00 per enkele reis.
Zie verder www.92920v.nl

Vanaf Akkrum      

Lijn 11, uitstappen in de Wilgen (eerste halte),
dan 20 min. lopen of ik haal u van de bus.

Auto      

Vanaf Akkrum       

1. Richting Aldeboarn
2. Passeer Aldeboarn en rijd enkele km. door en 

neem tweede afslag links (vóór cafe restaurant), 
richting de Veenhoop 

3. De weg buigt in de Veenhoop naar rechts,  
rij verder richting de Wilgen.

4. In de Wilgen voorbij benzinepomp linksaf richting 
Smalle Ee. Dit is een doodlopende weg.

5. Na het passeren van het bord Smalle Ee is na  
50 m. rechts een klein haventje, het huis is aan  
je linkerhand (bij aankomst in donker, voor het  
huis een lantaarnpaal met oranje licht).

6. De ingang is links, aan de kant van de carport. 

Vanaf Groningen      

1. Neem de afslag Drachten Centrum
2. Rij bij de rotonde rechtdoor  

(onder de fietsbrug door)
3. Ga bij de eerste stoplichten linksaf
4. Zie Vervolg

Vanaf Heerenveen     

1. Afslag Beetsterzwaag/Nijbeets, aan het  
eind van de afrit linksaf richting Nijbeets

2. Aan het eind rechtsaf Boornbergum
3. In Boornbergum bij het Restaurant  

linksaf richting Drachten
4. Aan het eind linksaf richting de  

Veenhoop-Smalle Ee
5. Zie Vervolg vanaf punt 3

Vanaf Burgum (de Waldwei)    

1. Neem afslag Drachten ‘de Haven’,  
de eerste afslag op de Waldwei

2. Onderaan het viaduct rechtsaf
3. Rij bij een aantal rotondes rechtdoor en ga bij de 

tweede stoplichten rechtsaf (bij een benzinepomp) 
richting de Veenhoop/Boornbergum

4. Zie Vervolg

Vervolg       

1. 1e rotonde rechtdoor
2. 2e rotonde rechtsaf richting Boornbergum,  

passeer achtereenvolgens een woonwijk,  
sportvelden een jachthaven en weer een  
woonwijk (de Sanding)

3. In het dorp de Wilgen, de eerste afslag rechts  
(voor een benzinepomp). Dit is een doodlopende 
weg richting Smalle Ee.

4. Na het passeren van het bord Smalle Ee is na 50 m. 
aan de rechterhand een klein haventje.  
Het huis is aan je linkerhand (bij aankomst in don-
ker, voor het huis staat een lantaarnpaal  
met oranje licht).

5. De ingang is links aan de kant van de carport.

Bij het haventje is parkeergelegenheid, 
onder de populieren.


