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Natuurbegraafplaats Fryslân | 8e Wijk | 8414 NA | Nieuwehorne

• Openbaar vervoer
Natuurbegraafplaats Fryslân aan de Achtste Wijk in Nieuwehorne is te bereiken met het OV. Vanaf busstation 
Heerenveen stapt u in lijn 115 naar Assen via Jubbega die u in een klein half uur naar halte Sportpark in Nieuwehorne 
brengt. Vanaf deze halte is het nog een stevige wandeling van zo’n 10 minuten over de Achtste Wijk naar de ingang van 
de natuurbegraafplaats.

• Eigen vervoer
Komend vanaf bijna alle richtingen richting Heerenveen gaat u op de A32 bij afslag 10 Heerenveen-Zuid de snelweg af.
Hierna draait u linksaf de N380 richting Nieuwhorne op. Neem na 6,7 kilometer de tweede afslag op de rotonde en 
vervolg de Schoterlandseweg.
Na 1 kilometer slaat u linksaf, de Achtste Wijk in. Na 1200 meter bevindt de ingang van Natuurbegraafplaats Fryslân 
zich aan uw linkerhand.

• Komend vanuit Groningen/Drachten:
Vanaf de A7 neemt u afslag 27 Gorredijk/Tijnje.
Op de kruising slaat u rechtsaf naar de N392/Koaibosk. Na bijna 1 kilometer neemt u op de rotonde de 2de afslag en 
vervolgt de Koaibosk.
Neem na bijna 2 kilometer de eerste afslag op de rotonde en vervolg uw weg op de Hans de Jongwei. Na 1,5 kilometer 
neemt u de eerste afslag op de rotonde naar de Hegedyk en sla na 980 meter linksaf naar de Dekamaleane. Vanaf daar 
rijdt u zo’n 2 kilometer en slaat u linksaf naar de Jelle Beenenwei.
Na 420 meter slaat u linksaf naar De Nije Sleat en na 1,4 kilometer rechtsaf naar de Tweede Compagnonsweg.
Na 340 meter slaat u linksaf naar De Eerste Compagnonsweg -het witte bruggetje over- en na een kleine bocht naar 
links slaat u na 25 meter rechtsaf naar de Achtste Wijk. Na zo’n 300 meter vindt u de ingang van Natuurbegraafplaats 
Fryslân aan uw rechterhand.
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