
	

Routebeschrijving naar de Zonneroos 
Buitenhuis Zonneroos, Voetpad 63, 8485 JM Munnekeburen (Fryslân) T: 0561 – 480878  
Petra Kempkes: 06-511 84 177/ Rob de Wind: 06-53217098. 

Routeplanner?  Gebruik Grindweg 168, Munnekeburen plus onverharde weg . De toegang 
tot ons Buitenhuis ligt tussen Grindweg 115 en Grindweg 115a Munnekezeel aan de 
overzijde van nummer 168. Aan de weg staat een blauw ANWB-bord met Zonneroos/Voetpad 
60 en 63.  
N.B. Er is geen toegang mogelijk vanaf de Kerkeweg of vanaf de Ribbe/Kragge. 

Volg de Grindweg tot nummer 168 (technisch bedrijf Minnesma). Schuin aan de overzijde 
hiervan is een verharde oprit naar huisnummer 115 A. Rijdt deze oprit op, nr. 115A ligt 
aan de rechterzijde. De verharde oprit wordt een onverharde weg.  Volg deze en denk om 
jouw snelheid, maximaal 15 km per uur. Je kruist daarbij het Voetpad: let op voor fietsers, 
wandelaars, honden etc.) Blijf het onverharde pad rechtdoor volgen waardoor je 
automatisch ons erf oprijdt. 

1. Vanuit Amsterdam/Den Haag/Utrecht 
 A6 Almere/Lelystad/Emmeloord richting het noorden. Afslag 15 Wolvega (N351) en volg 
de borden. Afslag Scherpenzeel linksaf. Zie voor vervolg hierboven. 
2. Vanuit Amersfoort/Arnhem 
A28/A50 richting Zwolle. Afslag Kampen. Vervolg richting Emmeloord, Afslag 15 Wolvega 
(N351) en volg de borden. Afslag Scherpenzeel linksaf. Zie voor vervolg hierboven. 
3. Vanuit Leeuwarden/Groningen/Drachten 
A32 richting Zwolle. Afslag 9 Ter Idzard. Volg de borden Emmeloord (N351) Afslag 
Scherpenzeel rechtsaf. Zie voor vervolg hierboven. 

Openbaar vervoer 
Kom je met het openbaar vervoer maak dan gebruik de buurtbus 108. 
Arriveer je op Station Wolvega, nadat de laatste bus vertrokken is, dan kun je gebruik 
maken van De Opstapper. Je belt, minimaal 1 uur voor jouw aankomst, naar 
0800-2802803 (gratis) en geeft aan hoe laat je aankomt. De kosten voor het vervoer 
naar jouw bestemming bedragen in dat geval € 2,50 p.p. 

Wij heten je van harte welkom in ons Buitenhuis! 


