
De Mersken 1
9247 WK Ureterp 

E info@bubblesnbites.nl
T +31 (0)6 24 86 23 59

www.bubblesnbites.nl

Routebeschrijving 

Vanuit Groningen, A7, richting Heerenveen/Joure 

- Neem afslag Ureterp N381, afrit 30 
- Neem op de N381 gelijk de eerste afrit richting Ureterp 
- Aan het einde van de afrit rechts af slaan (dus niet richting het dorp Ureterp) 
- Neem de eerste straat links af, om de benzinepomp heen 
- Einde van de weg op de T-splitsing, rechts af slaan Selmien West op 
- Eerste weg links af slaan, dit is ook Selmien West 
- Bij het “kruispunt” buigt de weg naar rechts, rijd hier echter recht door De Mersken op 
- Na ongeveer 1 km aan de linkerkant van de weg komt u bij Bubbles ‘n’ Bites. 

Vanuit Joure/Heerenveen, A7, richting Groningen 

- Neem afrit Beetsterzwaag, afrit 28 
- Aan het einde van de afrit, rechts af slaan. 
- Rijd rechtdoor door de Hoofdstraat van Beetsterzwaag heen 
- Blijf rechtdoor rijden over de Van Harinxmaweg, voorbij Hotel Lauswolt en voorbij restaurant 
  het Witte Huis 
- Na het Witte Huis rechts af slaan richting Ureterp, de Aldhof op 
- Bij de eerste kruizing rechts af slaan, De Mersken op 
- Na ongeveer 1 km aan de linkerkant van de weg komt u bij Bubbles ‘n’ Bites. 

Vanuit Leeuwarden, N31, richting Oosterwolde 

- Over het viaduct over de A7 bij Drachten, neem de eerste afslag richting Ureterp 
- Aan het einde van de afrit rechts af slaan (dus niet richting het dorp Ureterp) 
- Neem de eerste straat links af, om de benzinepomp heen 
- Einde van de weg op de T-splitsing, rechts af slaan Selmien West op 
- Eerste weg links af slaan, dit is ook Selmien West 
- Bij het “kruispunt” buigt de weg naar rechts, rijd hier echter recht door De Mersken op 
- Na ongeveer 1 km aan de linkerkant van de weg komt u bij Bubbles ‘n’ Bites. 

Vanuit Oosterwolde, N381, richting Leeuwarden 

- Neem de afrit Ureterp (laatste afrit voor de kruizing met de A7)
- Aan het einde van de afrit, links af slaan (niet rechts naar het dorp Ureterp)
- Neem de eerste straat links af, om de benzinepomp heen 
- Einde van de weg op de T-splitsing, rechts af slaan Selmien West op 
- Eerste weg links af slaan, dit is ook Selmien West 
- Bij het “kruispunt” buigt de weg naar rechts, rijd hier echter recht door De Mersken op 
- Na ongeveer 1 km aan de linkerkant van de weg komt u bij Bubbles ‘n’ Bites. 
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