
Route beschrijving Vakantiewoning Pieldijk 5 te Gaastmeer 
 
 
Vanuit Huizen/ Utrecht: 
 

1. Men neme de A-27 richting Almere 
2. Bij Almere de A-6 richting Almere,Lelystad, Lemmer 
3. Ongeveer 10 km na de brug over het Ketelmeer, links voorsorteren richting Lemmer, 

Groningen, Leeuwarden 
4. Na Lemmer de afrit 18 nemen richting Oosterzee,Follega en Woudsend ( N-354). Aan het 

eind van de afrit links af richting Follega,Woudsend, Sneek ( N-354) 
5.  Bij Spannenburg ( bij een hoge zendmast) steekt men het Prinses Margrietkanaal over en weg 
 vervolgen richting Woudsend, Sneek ( N-354). 
6. Op rotonde bij Woudsend rechtsaf ( richting Sneek) en weg vervolgen tot in Hommerts en 

daar linksaf richting Heeg, Oudega. 
7. Door Osingahuizen rijden en bij 2e rotonde linksaf richting Heeg, Gaastmeer nemen. 
8. Na twee wegversmallingen volgt een lage brug. Even verder buigt de weg rechts af                   

( slingerende rondweg rond Heeg) en vervolgen tot T-splitsing. Hier rechtsaf polderweg 
vervolgen ( ca.5 km) tot in Gaastmeer. 

9. In Gaastmeer doorrijden tot de haven en daar scherpe bocht naar links langs haven rijden  
(niet de hoge brug nemen). 

10. Na ca. 150 meter kerk aan de rechterhand.Om de kerk heen rijden tot de parkeerplaats. Bij 
 één van de paaltjes met nr. 5 parkeren. 
11. Vanaf de parkeerplaats rechtdoor lopen over het tegelpad tot houten paaltjes, daar links af en 

direct rechtsaf. Huisje 5 kijkt uit op het water en over het voetbalveldje naast de parkeerplaats. 
 
 
Vanuit Amsterdam/ Noord Holland: 
 

1. Via de westelijke rondweg ( A-10) richting Zaandam en vervolgens de A-7 / E- 22 richting 
Purmerend, Leeuwarden nemen. 

2. Via de afsluitdijk naar Friesland. 
3. Na de afsluitdijk richting Bolsward, Sneek ( A-7/ E-225). 
4. Bij Sneek de zuidelijke rondweg richting Joure nemen. 
5. Op de rondweg de afslag Hommerts ( N- 354) nemen. 
6. In Hommerts afslag Heeg, Oudega nemen. 
7. Vervolgens de route vanaf 7 ( zie boven) volgen. 

 
Totale reistijd vanuit Amsterdam of Huizen: ca. 5 kwartier, als men geen bruggen tegen heeft. 
 
 
Wij wensen u veel vakantie plezier in ons huisje. 
 
Fam. Van Muiswinkel 
Tel. Mobiel: 0651.921.265 


