Herinneringen
verbinden
Begraafplaatsen gemeente Heerenveen

Begraven

in gemeente Heerenveen

Als een dierbare overlijdt dan hebben de nabestaanden
een emotionele taak om de begrafenis of crematie te
regelen. Persoonlijke wensen van de overledene
spelen daarbij een rol. Het is zinvol om deze vroegtijdig
vast te leggen, zodat nabestaanden daar rekening
mee kunnen houden. De keuze van een graf of een
bestemming voor een urn is een belangrijke en
persoonlijke beslissing. In droevige omstandigheden
moeten in enkele dagen belangrijke beslissingen
genomen worden. Wij kunnen u daarbij helpen.

Warme en rustige plek
De gemeente Heerenveen kent acht algemene begraafplaatsen waar begraven wordt en waar mogelijkheden zijn voor
het plaatsen van de as van de overledene. Een begraafplaats
is een plek waar u naar toe kunt gaan om te herinneren en
voelen dat hij of zij nog heel dichtbij is. De begraafplaatsen
bieden verschillende mogelijkheden tot begraven. Iedere
begraafplaats in de gemeente heeft een eigen charme en
vormt een oase van rust in het groen. De variatie aan groen
en uitzichten bieden volop keuzemogelijkheden voor een
mooie rustplaats. U bent welkom op de begraafplaatsen om
een juiste keuze te maken.
Per begraafplaats verschilt het aantal graven en de soorten
graven. Op de meeste plaatsen vindt u algemene graven,
‘enkele’ particuliere graven, urnengraven en een urnenmuur.
Begraafplaats Schoterhof biedt ook ruimte voor twee-diepe
graven en Islamitische graven.

Persoonlijke wensen
Samen bespreken we uw voorkeuren voor de uitvaartplechtigheid om te zorgen dat het afscheid plaatsvindt op uw
persoonlijke manier. Wij werken samen met uitvaart-
verzorgers. Het is mogelijk om bij leven al een gewenste
plek uit te kiezen en een graf te reserveren. Heeft u vragen
of wilt u meer weten over de mogelijkheden dan kunt
u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie.
Voor persoonlijke vragen, specifieke vragen over de locatie
of onderhoud kunt u vragen naar de beheerder Hendrik
Althuisius via telefoonnummer: 14 0513.
Mogelijke faciliteiten
Een aantal begraafplaatsen biedt mogelijkheid van een
dienst in één van de authentieke kerkjes. Dit verschilt per
begraafplaats. De mogelijkheden rondom de dienst kunnen
we gezamenlijk bespreken.

Begrippenlijst
Algemeen graf: graf voor 10 jaar zonder recht op
verlenging.
‘Enkel’ particulier graf: 1-diep graf voor één persoon.
De rechthebbende bepaalt wie begraven wordt en heeft
recht op verlenging van het grafrecht.
Twee-diep particulier graf: een graf waarin twee
overledenen boven elkaar begraven kunnen worden.
De rechthebbende bepaalt wie begraven worden en
heeft recht op verlenging van het grafrecht.
Islamitisch graf: graf volgens Islamitisch geloof.
Kindgraf: een kleiner graf speciaal voor kinderen jonger
dan 12 jaar.
Urnengraf: een graf waarin urnen wordt bijgezet
of begraven.
Urnenmuur: een muur met nissen waar asbussen in
geplaatst kunnen worden.

R

Rust, stilte en ruimte
Schoterhof

Wie begraafplaats Schoterhof betreedt, komt in een
prachtige groene, parkachtige begraafplaats. De
begraafplaats ligt in het houtsingellandschap van het
dorp Nieuweschoot ten zuiden van Heerenveen en is
mooi en ruim aangelegd met veel bomen en planten. De
begraafvakken zijn ingedeeld tussen de oorspronkelijke
houtsingels en bomen in diverse compartimenten. De
compartimenten hebben elk een eigen charme waar
door er voor iedereen een aansprekende plek te vinden
is. Op de begraafplaats vindt u een authentiek monu
mentaal kerkje en klokkenstoel. Het kerkje kan ook
gebruikt worden voor de uitvaartdienst.

Omvang: 20.724 m2, Aantal: 1.785, Soorten graven:
‘Enkele’ particuliere graven, twee-diepe particuliere graven,
kindgraven, algemene graven, urnengraven, urnenmuur en
Islamitische graven.
Historie
Het kerkje met klokkenstoel is het oudste monument van
Nieuweschoot en prachtig gerestaureerd.
Bijzonder op de begraafplaats is een groot aantal
zorgvuldig onderhouden rechtopstaande 19e eeuwse
typisch Friese grafstenen, die nog steeds de namen van de
vroegere bewoners in de herinnering roepen.

Rotstergaastweg 43, Nieuweschoot
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Warme kleuraccenten
Binnenweg Heerenveen

Aan de Binnenweg en midden in Park ten Woude, ligt
de “Nieuwe Begraafplaats”. Deze moderne begraaf
plaats is door hagen omsloten en heeft een fraaie open
inrichting. De begraafplaats is beslist de moeite waard
voor een mooie wandeling en uiteraard als laatste rust
plek. Het park is strak van vorm en de grindpaden
omringd met beplanting in warme kleuraccenten maakt
de begraafplaats een ware wandeltuin.

Omvang: 14.000 m2, Aantal: 2.776, Soorten graven:
‘Enkele’ particuliere graven, kindgraven, algemene
graven, urnengraven en urnenmuur.
Historie
De ‘nieuwe’ begraafplaats is omstreeks 1921 aangelegd ter
vervanging van de ‘oude’ begraafplaats aan de Minkelerstraat. In 1955 heeft tuinarchitect J. Vroom uit Glimmen de
opdracht gekregen om een nieuw ontwerp te maken. Dit
ontwerp is bepalend geweest voor de huidige sfeer op de
begraafplaats. Rond 1959 is het omliggende Park ten Woude
aangelegd en besloten de begraafplaats niet te vergroten.

Binnenweg 3B, Heerenveen

E

Een weelde van groen
Aldeboarn

De begraafplaats Aldeboarn is de meest recent aan
gelegde begraafplaats in de gemeente. Een eerste blik
zegt genoeg. De begraafplaats is door de omliggende
watergangen een eiland aan het rand van het dorp.
De begraafplaats is parkachtig in een weelde van
groen. Vanaf de centrale ingang is het westelijke deel
grotendeels in gebruik, het oostelijke deel is nog vrij.

Omvang: 18.437 m2, Aantal: 570, Soorten graven:
‘Enkele’ particuliere graven, kindgraven, urnenmuur en
strooiveld (beheer via Stichting het Nut Aldeboarn).
Historie
De begraafplaats is omstreeks 1954 aangelegd nadat de
begraafplaats rond de kerk vol was. Daarom wordt deze
plek ook wel de ‘nieuwe’ begraafplaats Aldeboarn genoemd.
De urnenmuur is eigendom van Vereniging Nut Aldeboarn.

Janco Douwamastrjitte 47, Aldeboarn
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Historische betekenis
Akkrum

Aan de rand van Akkrum ligt een mooi vormgegeven
begraafplaats. De begraafplaats heeft een open karak
ter en wordt door lage hagen, bomen en veel water
gangen omgeven en straalt rust en ruimte uit. De
overzichtelijke, maar ook verschillende begraafvelden
liggen tussen rechte schelpenpaden. Op de begraaf
plaats bevinden zich graven met monumentale waarde.

Omvang: 11.874 m2, Aantal: 2.028, Soorten graven:
‘Enkele’ particuliere graven, kindgraven, algemene graven,
urnengraven en urnenmuur.
Historie
Op de Gemeentelijke begraafplaats liggen de graven van drie
Gemenebest militairen: twee Canadese en 1 Amerikaan, die
tijdens de tweede wereldoorlog zijn omgekomen.

Boarnsterdyk 24, Heerenveen
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Hoog gelegen
De Knipe

In het polderlandschap langs de Schoterlandse
Compagnonsvaart ligt begraafplaats de Knipe. De
begraafplaats is omgeven door groene hagen en ligt
wat hoger in het landschap. Door de lage hagen is de
begraafplaats overzichtelijk. De klokkenstoel dateert
van 1920 en zorgt voor een extra dimensie.

Ds Veenweg 28B,
De Knipe

Omvang: 5.229 m2, Aantal: 1.418, Soorten graven:
‘Enkele’ particuliere graven en kindgraven.
Historie
De begraafplaats in De Knipe is ongeveer even oud als het
dorp zelf dat in het begin van de 17e eeuw ontstond langs
de Schoterlandse Compagnonsvaart. Op het oudste grafveld staan tussen de vele grafmonumenten fraaie exemplaren, waaronder een aantal grotere monumenten op roef.

E

Een rustige plek
Haskerdijken

De begraafplaats Haskerdijken ligt op flinke afstand
van het dorp. Gelegen op een rustige plek in het open
polderlandschap en is omsloten door bomen. Oor
spronkelijk behoorde de begraafplaats bij het monu
mentale kerkje. Het kerkje is eigendom van Stichting
Alde Fryske Tsjerken en kan via die stichting gebruikt
worden voor rouwdiensten.

Kapellewei 6,
Haskerdijken

I

Omvang: 4.670 m2, Aantal: 504, Soorten graven:
‘Enkele’ particuliere graven, kindgraven en urnengraven.
Historie
De Kapelle is een eenvoudige zaalkerk die in 1818
gebouwd werd op de plaats waar in de Middeleeuwen
een kloosterkapel heeft gestaan.

T
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In ere hersteld
Nes

De begraafplaats Nes ligt op een terp. Uniek is dat op
en rond deze terp ooit een klooster heeft gestaan. De
contouren van dit klooster zijn in 2015 weer zichtbaar
gemaakt in de vorm van een wandelpad. Midden op de
begraafplaats, op het hoogste punt, staat een klok
kenstoel. Op de begraafplaats zijn graven en grafste
nen met monumentale waarden aanwezig.

Omvang: 5.329 m2, Aantal: 1.078, Soorten graven:
‘Enkele’ particuliere graven en kindgraven.

Kleasterwei 10,
Nes

Historie
De terpbegraafplaats maakte onderdeel uit van het
klooster van de Ridderlijke Duitsche Orde van 1243 tot
1580. De houten klokkenstoel staat ingeschreven in het
rijksmonumentenregister.

T

Traditioneel en open
Aldeboarn

Rond de Hervormde kerk in Aldeboarn vindt u de
traditionele open begraafplaats in beheer van de
gemeente Heerenveen. De combinatie van kerk,
graven en groen maakt de begraafplaats uniek, open
en traditioneel. Op de begraafplaats wordt niet meer
begraven en er worden geen graven meer uitgegeven.
Het is wel mogelijk om een urn bij te laten zetten.

Omvang: 3.490 m2, Aantal: 1.048, Soorten graven:
‘Enkele’ particuliere graven.
Historie
De huidige eenbeukige kerk is in 1753 gebouwd bij een
toren uit 1737. De toren is dus ouder dan de kerk.
De kerk verving het middeleeuws turfstenen gebouw.

Tsjerkebuorren 4,
Aldeboarn
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Openingstijden
De begraafplaatsen kunt u het hele jaar bezoeken, dagelijks
van 07.00 tot 21.00 uur maar alleen tussen zonsopkomst en
zonsondergang. De begraafplaatsen zijn rolstoelvriendelijk
met grind- of schelpenpaden. Begraafplaats Schoterhof
heeft verharde paden.

