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Routebeschrijving vanuit het Westen vanaf Joure
Routebeschrijving vanaf Noord-Holland vanaf Harlingen
Met het openbaar vervoer
Parkeren op groepsdagen

Routebeschrijving vanuit het Westen vanaf Joure:
Volg de A7/E22 richting Heerenveen

Neem na 6,4 km de afslag richting Leeuwarden Houdt na 660 meter links aan richting
Leeuwarden
Neem na 22,1 km afslag 17 naar de Overijsselselaan richting Goutum Neem na 730 meter de
tweede afslag op de rotonde
Sla na 2,6 km af richting Goutum (dit is bij de MC Donalds)
Neem na 170 meter de tweede afslag op de rotonde, hier staat een bord dat de weg niet
vervolgd kan worden, deze mag genegeerd worden.
Rij vervolgens rechtdoor en sla na 910 meter rechtsaf richting It Grien
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Routebeschrijving vanaf Noord-Holland vanaf Harlingen:
Volg de A31 richting Leeuwarden

Houdt na 16,6 km links aan bij De Heak/ N31 richting Leeuwarden
Houdt na 8,6 km links aan bij De Heak/ N31 richting Drachten
Neem de afslag richting Leeuwarden/Deinum/Bolsward/N359
Sla linksaf naar de Johannes Brandsmaweg/de Westelijke invalsweg
Sla rechtsaf naar de Newtonlaan
Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Hendrik Algrawei
Ga rechtdoor op de Wergeasterdyk (dit is bij de MC Donalds)
Neem na 170 meter de tweede afslag op de rotonde (rechtdoor), hier staat een bord dat de
weg niet vervolgd kan worden, deze mag genegeerd worden
Rij vervolgens rechtdoor en sla na 910 meter rechtsaf richting It Grien (één afslag verder dan
het crematorium)
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Met het openbaar vervoer

Kom je met het openbaar vervoer, laat ons dat dan weten dan halen we je op vanaf het
station Leeuwarden (voorzijde).

Parkeren op groepsdagen

Wanneer je op een groepsdag met de auto komt, parkeer dan alsjeblieft bij het Crematorium
Yardenhuis. Adres: Yndyk 1, 9084 AV Goutum. Dit is 2 minuten lopen naar Geodomein, It
Grien 6, 9084 AM Goutum.

