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Samenvatting 
In het kader van het verlengingsvoorstel is Arriva gevraagd om een deskstudie uit te voeren om met het 

huidig budget het openbaar vervoer beter af te stemmen op de huidige reizigersbehoefte. Dit voorstel 

is daar de uitwerking van. Voor twee andere gebieden in Fryslân wordt ook een optimalisatieslag 

voorgesteld.  

Midden-Fryslân heeft met Bolsward, Sneek, Heerenveen, Franeker en Leeuwarden meerdere grote 

plaatsen waar verreweg de meeste reisrelaties op gericht zijn. De verbindingen tussen deze plaatsen 

zijn onderdeel van de hoofdstructuur. Dat zijn de treinverbindingen tussen Leeuwarden en Franeker, 

Sneek en Heerenveen,  de busbundel met lijn 90, 98 en 99 van Heerenveen naar Joure, Sneek en 

Bolsward en de buslijn 92/192 van Leeuwarden naar Bolsward. Het gebied tussen deze plaatsen is 

landelijk gebied. De vervoersvraag is hier beperkt. Het zijn vooral de scholieren en studenten die reizen 

tijdens de ochtend- en middagspits.  

Om die reden is het voorstel om de lijnen die het landelijk gebied ontsluiten, lijn 35, 93 en 94, om te 

vormen tot scholierenlijnen, lijn 635, 693 en 694. Dat betekent dat deze nieuwe lijnen tijdens de ochtend- 

en middagspits twee à drie ritten rijden. Daardoor blijven 40% van de huidige ritten rijden, maar worden 

70% van de huidige reizigers bediend met een vaste lijndienst.  

Als aanvulling op dit scholierennetwerk willen we starten met de Arriva Vlinder. Deze Vlinder rijdt 

vraagafhankelijk vanaf de OV-knooppunten Franeker, Winsum, Wommels, Sneek, Mantgum en Grou 

en bediend het omliggende gebied. Deze OV-knooppunten zijn gekozen zodat reizigers hier kunnen 

overstappen op frequent en snel openbaar vervoer. De Vlinder vervangt de huidige Opstapper. Het 

grote voordeel van de Vlinder is dat reizigers niet meer verplicht zijn om naar een knooppunt te reizen, 

maar ook naar nabijgelegen dorpen kunnen reizen. Bovendien is in de meeste gevallen het tarief lager 

dan het huidige Opstapper tarief. Daarnaast willen we, indien dit experiment groen licht krijgt, de 

tariefstructuur gaan uitwerken. Doordat we met bus en Vlinder aansluiten op de treinen, heeft dit 

gevolgen voor de prijs van reis. Op dit vlak doen de noordelijke drie provincies hier onderzoek naar.  

De busverbindingen tussen Bolsward, Kop Afsluitdijk en Harlingen, de lijnen 71, 90 en 99 blijven 

gewaarborgd. Dat geldt ook voor de verbinding tussen Heerenveen/Joure en Leeuwarden met lijn 28 

en 95. Het voorstel is om in het weekend lijn 95 vraagafhankelijk te vlinderen vanaf Joure, station Grou 

en station Leeuwarden. In Leeuwarden kan deze Vlinder mogelijk gecombineerd worden met de Vlinder 

naar de zuidelijke wijken van Leeuwarden.  

Lijn 75 tussen Bolsward en Franeker zal vervallen wegens lage reizigersaantallen.  

 

Experimenten Midden-Fryslân 
Doordat we in dit gebied nieuwe vervoersvormen gaan uitrollen, monden deze uit in een aantal 

experimenten die we nauwlettend in de gaten moeten houden wat de gevolgen hiervan zijn. Voor al 

deze experimenten geldt dat ze per december 2019 kunnen worden ingevoerd. 

Experiment-in-deelgebied-Midden-van-Midden-Fryslân 

Het grootste experiment vindt plaats in het deelgebied Midden van Midden-Fryslân. Daar willen we gaan 

vlinderen op en vanaf de knooppunten, waarbij we per tijdsperiode voertuigen en manuren inzetten om 

te voorzien aan de reizigersvraag. Deze inzet van voertuigen en manuren is gebaseerd op de huidige 

reizigersaantallen en daarmee verwachten we te voorzien in de reizigersvraag.  

Het experiment hierbij is wat deze manier van aanbieden van vraagafhankelijk vervoer doet met het 

aantal reizigers in combinatie met het scholierennet. De huidige verhouding is dat ongeveer 70% van 

de reizigers in ritten zitten die een vaste lijndienst blijven en 30% in ritten die vraagafhankelijk worden.  
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Daarnaast starten we met een aansluitingsgarantie van 1x per uur op de overstapknopen. We willen 

gaan monitoren of dit haalbaar is, met een reserveringstijd van minimaal 30 minuten ten opzichte van 

de huidige 60 minuten. Als dit slaagt, is een volgende stap of we frequenter kunnen aansluiten op de 

overstapknopen met dezelfde inzet en beschikbaarheid.  

Experiment-in-deelgebied-West-van-Midden-Fryslân 

In het westelijk deel van Midden-Fryslân zijn er slechts kleine veranderingen doorgevoerd. Door het 

opheffen van lijn 75 zijn Achlum en Hitzum aangewezen op de Vlinder. Pingjum wordt aangewezen op 

de Opstapper. Het is hier interessant om te kijken of deze kernen hiervan gebruik gaan maken, of dat 

ze op zoek gaan naar alternatieven.  

Experiment-in-deelgebied-Oost-van-Midden-Fryslân 

In het oostelijk deel van Midden-Fryslân verandert lijn 95 in het weekend. Daar wordt gevlinderd vanuit 

Joure, Grou en de zuidelijke wijken van Leeuwarden. Voor Leeuwarden is het interessant om te kijken 

wat het Vlinderconcept daar doet voor de bediening van Techum en Goutum. In Leeuwarden zijn 

meerdere mogelijkheden om een aansluiting op te bieden. Daarvan zullen we monitoren wat dit doet 

met de reizigersaantallen.  

Voor dit gebied geldt dat alle genoemde voorstellen per december 2019 geïmplementeerd kunnen 

worden. De voertuigen die hiervoor beschikbaar moeten zijn, zijn er in december 2019. Dit geldt ook 

voor het personeel dat hierop moet gaan rijden. De communicatie naar onze reizigers zal ook worden 

voor die tijd worden verzorgd, wanneer in juli 2019 duidelijk wordt wat de wijzigingen zullen zijn. 

Daarvoor is in de tijd tussen juli en december voldoende. In diezelfde tijd zullen we een omgeving 

creëren die het reserveren van de Vlinder in het Middengebied gaat coördineren. Daarnaast zullen we 

de site en applicatie gereed maken voor gebruik. Ook voor de Vlinder die we in het weekend gaan rijden 

voor lijn 95 geldt dat we alle middelen beschikbaar hebben en dit per december 2019 kunnen invoeren.  
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1. Regio Midden-Fryslân en kaders 
In het kader van het verlengingsvoorstel dat Arriva heeft gedaan aan de Provinsje Fryslân voor het 

experimenteren met maatwerk openbaar vervoer volgt hieronder het voorstel voor de wijziging in het 

gebied Midden-Fryslân. Het voorstel komt voort uit analyses die gedaan zijn met OV-chipkaartdata, 

CBS-data en eigen vervoerkundige inzichten. 

Hoofdstructuur 

Dit gebied kent een duidelijke hoofdstructuur die de grote kernen met elkaar verbindt. Dit is de spoorlijn 

van Leeuwarden naar Heerenveen, Sneek en Harlingen. Daarnaast de busverbinding tussen 

Leeuwarden en Bolsward (lijn 92/192) en de busbundel tussen Heerenveen, Joure, Sneek en Bolsward 

(lijn 90, 98, 99/199), zie figuur 1. Deze verbindingen zijn door de Provinsje vastgesteld als hoofdstructuur 

en blijven derhalve ongewijzigd.  

Figuur 1 Hoofdstructuur Midden-Fryslân 
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Grijsgebied 

Sommige reisrelaties behoren op basis van reizigersaantallen tot de hoofdstructuur, maar kunnen 

wellicht anders (en efficiënter) worden vormgegeven. Dit geldt voor de driehoekverbinding tussen 

Bolsward, Kop Afsluitdijk en Harlingen. Op dit moment wordt Bolsward/Kop Afsluitdijk bediend met lijn 

90, Kop Afsluitdijk/Harlingen met lijn 71 en Harlingen/Bolsward met lijn 99/199. Verder is dat de 

busverbinding tussen Grou en Leeuwarden en Akkrum en Heerenveen, beide lijn 28. De noodzaak van 

deze verbindingen is vastgesteld. De analyse moet uitwijzen of dit de juiste manier van exploitatie is.  

  

Figuur 2 Grijsgebied Midden-Fryslân 
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Niet-Hoofdstructuur 

De overige lijnen in dit gebied (lijn 28 Heerenveen/Leeuwarden als geheel, lijn 35 Sneek/Franeker, lijn 

75 Bolsward/Franeker, lijn 93 Sneek/Leeuwarden, lijn 94 Sneek/Reduzum, lijn 95 Joure/Leeuwarden en 

lijn 235 Wommels/Sneek) zijn niet-hoofdstructuur en daarmee onderdeel van de experimenten. 

 

 

 

 

  

Figuur 3 Niet-hoofdstructuur Midden-Fryslân 
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DRU’s en provinciale bijdrage  

Van alle lijnen die niet onder de hoofdstructuur vallen, is berekend wat elke lijn nu kost en hoeveel geld 

er zo vrij komt, mocht er een of meerdere lijnen worden opgeheven. Dat geld is besteedbaar om te 

voorzien in vervoersbehoefte. Dit kan in allerlei mobiliteitsvormen worden gegoten. 

 

In Midden-Fryslân worden op dit moment ruim 128.000 DRU’s per jaar gereden. Hiervan worden 

102.000 DRU’s gebruikt om de hoofdstructuur en het grijze gebied te rijden. Er worden momenteel ruim 

26.000 DRU’s als niet-hoofdstructuur gereden. De bijbehorende provinciale bijdrage is €1,3 miljoen per 

jaar. Samen met de 19.000 DRU’s van het grijze gebied is €2,4 miljoen beschikbaar om een beter 

mobiliteitsnetwerk te ontwikkelen. In onderstaande voorstellen geven wij onze expertoplossingen weer. 

Daarbij zijn de verwachte reizigersaantallen en opbrengsten leidend. Op deze wijze maken we het 

openbaar vervoer als onderdeel van de totale mobiliteit toekomst vast.  

Opbouw 

Midden-Fryslân is in de uitwerking opgedeeld in drie vraagstukken. Het eerste vraagstuk is het huidige 

bedieningsgebied van lijn 35, 93 en 94 tussen Sneek, Franeker, Grou/Reduzum en Leeuwarden 

(midden). Het tweede vraagstuk is het gebied ten westen van lijn 92/192 waar de lijnen 71/90/99/199 

en 75 dit gebied voorzien van openbaar vervoer(west). Het derde en laatste vraagstuk is combinatie 

van lijn 28/95 die gezamenlijk de kernen rondom de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen bedienen.(oost)  

 

  

FRYSLAN DRU (Dienstregelingsuren) Bijdrage per DRU van provincie

BUS Bus Buurtbus Belbus Opstapper Bus Buurtbus Belbus Opstapper Totaal

55,00€          15,00€          15,00€          25,00€          

Leeuwarden 65.328 0 0 0 € 3.593.040 € 0 € 0 € 0 € 3.593.040

NZWF 360.230 5.728 8.821 18.000 € 19.812.650 € 85.920 € 132.315 € 450.000 € 20.480.885

ZO 178.435 9.421 32.633 8.500 € 9.813.925 € 141.315 € 489.495 € 212.500 € 10.657.235

Fryslân 603.993 15.149 41.454 26.500 € 33.219.615 € 227.235 € 621.810 € 662.500 € 34.731.160

MIDDEN FRYSLAN DRU (Dienstregelingsuren) Bijdrage per DRU van provincie

Bus Buurtbus Belbus Opstapper Bus Buurtbus Belbus Opstapper Totaal

  HOOFD 350 22.670 € 1.246.850 € 0 € 0 € 0 € 1.246.850

92/192 18.175 € 999.625 € 0 € 0 € 0 € 999.625

 **98/99/199 Hv-Bo 40.180 € 2.209.900 € 0 € 0 € 0 € 2.209.900

Totaal 81.025 0 0 0 € 4.456.375 € 0 € 0 € 0 € 4.456.375

GRIJS 99/199 Bo-Ha 7.329 € 403.095 € 0 € 0 € 0 € 403.095

71 Kop-Ha 2.400 € 132.000 € 0 € 0 € 0 € 132.000

90 Kop Bo 1.725 € 94.875 € 0 € 0 € 0 € 94.875

28 9.711 € 534.105 € 0 € 0 € 0 € 534.105

Totaal 21.165 0 0 0 € 1.164.075 € 0 € 0 € 0 € 1.164.075

Niet Hoofd 35 3.914 € 215.270 € 0 € 0 € 0 € 215.270

93 3.248 € 178.640 € 0 € 0 € 0 € 178.640

94 2.182 € 120.010 € 0 € 0 € 0 € 120.010

95 10.579 € 581.845 € 0 € 0 € 0 € 581.845

75 Bo-Fr 2.562 € 140.910 € 0 € 0 € 0 € 140.910

28???? € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

235 1.897 € 0 € 0 € 28.455 € 0 € 28.455

Opstappers 2.100 € 0 € 0 € 0 € 52.500 € 52.500

Totaal 22.485 0 1.897 2.100 € 1.236.675 € 0 € 28.455 € 52.500 € 1.317.630

TOTAAL 124.675 0 1.897 2.100 € 6.857.125 € 0 € 28.455 € 52.500 € 6.938.080
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2. Deelgebied midden van Midden-Fryslân 
Dit conceptvoorstel is een verdere verdieping op het eerste voorstel dat is gedaan in het 

verlengingsvoorstel. Nieuwe inzichten hebben geleid tot een andere invulling van het openbaar vervoer 

in dit gebied. Onderstaand worden de keuzes verklaard en toegelicht.  

2.1 Analyse 
Het uitgangspunt voor de analyse zijn de cijfers van OV-chipkaart. Deze data geeft een zeer nauwkeurig 

beeld van de huidige reizigersstromen. In dit onderzoek is de data uit januari en februari van 2018 

gebruikt, waarbij de vakantiedagen (kerst- en voorjaarsvakantie) buiten beschouwing zijn gelaten. Deze 

periode is een van de drukste, zo niet de drukste, periode van het jaar. Reizigersaantallen en 

bezettingsgraden zullen een groot deel van het jaar lager zijn, waardoor altijd voldoende vervoer en 

capaciteit wordt aangeboden.  

Lijn 93 rijdt van Leeuwarden via Mantgum naar Sneek en laat een duidelijke knip zien in de reisrelaties. 

Die knip ligt in Mantgum. Ten noorden van Mantgum reist vrijwel alles naar Leeuwarden. Ten zuiden 

van Mantgum is vrijwel alles gericht op Sneek. Er zijn nauwelijks reizigers die ‘over’ Mantgum reizen.  

Lijn 94 vertrekt vanaf Sneek en eindigt in Reduzum, Blauwe Tent. Daar kan men nu overstappen op lijn 

95 naar Leeuwarden en Joure.  

Lijn 35 rijdt via vele kleine kernen tussen Franeker en Sneek.  

Lijn 235 is een belbus die in dit gebied rijdt tussen Wommels en Sneek en rijdt 8 à 9 maal per dag. Deze 

lijn sluit aan op de start- en eindtijden van SBO de Sûdwester in Sneek. De gebruikers van deze belbus 

zijn voornamelijk de leerlingen die daar speciaal basisonderwijs volgen. De ritten die aansluiten op de 

start- en eindtijden worden ruim van tevoren en voor een langere periode gereserveerd. Deze ritten 

worden op dit moment door een vaste groep chauffeurs gereden, waardoor er voor deze kinderen een 

prettige en vertrouwde omgeving wordt gecreëerd.  

OV-chipkaartdata 

De lijnen 35, 93 en 94 hebben elk gemiddeld op een dag ongeveer 50 reizigers per richting verdeeld 

over 8 of 9 ritten. Dat zou betekenen dat er gemiddeld 6 reizigers instappen (8 gedeeld door 50) per rit. 

Echter, er is een groot verschil tussen de ritten. Deze gemiddelden komen voort uit enkele ritten met 

15-20 instappers, maar ook ritten met minder dan 3 reizigers. De ritten met grote reizigersaantallen 

willen we om die reden behouden. Voor de ritten met nauwelijks reizigers wordt een alternatief gezocht.  

Uit de OV-chipkaartdata blijkt dat veel scholieren en studenten in Midden-Fryslân gebruik maken van 

onze bussen. Het merendeel van deze reizigers is gericht op Sneek en reist in de ochtend massaal naar 

Sneek en in de middag vanuit Sneek. Van lijn 35 reist ongeveer 60% van de reizigers van of naar Sneek. 

Op lijn 93 is dat ongeveer 35%. De overige 65% reist van of naar Leeuwarden. In lijn 94 heeft ruim 85% 

van de reizigers zijn herkomst of bestemming in Sneek. Dit betekent dat in de tegenrichting vrijwel geen 

reizigers in de bus zitten, terwijl deze grote bus wel door de kleine kernen rijdt. Al met al voor niemand 

een ideale situatie.  

  



10 
 

GSM-data 

Deze OV-chipkaartdata wordt mede ondersteund door de GSM-data. Deze GSM-data registreert de 

reisrelaties door signalen van de mobiele telefoons te volgen. Ook deze GSM-data laat zien dat Midden-

Fryslân veelal gericht is op Sneek. Dat laat onderstaand voorbeeld zien. De reisrelaties die worden 

gemaakt vanuit het gebied tussen Grou en Sneek gaan in veel gevallen richting Sneek. Leeuwarden en 

Heerenveen zijn minder een bestemming voor deze bewoners.  

Van/naar Leeuwarden Sneek Heerenveen Wommels Rest NL 

Tussen Grou 
en Sneek 

961 1698 661 445 376 

BRON: ophoogde GSM-data van Vodafone november 2016. 

De OV-Chipkaartdata en de GSM-data maken duidelijk dat het reisrelaties in dit gebied voornamelijk op 

Sneek gericht zijn. Daarom zal het openbaar vervoer moeten voorzien in deze reisrelatie.  

 

2.2 Voorstel 
Onderstaand zijn de resultaten van de analyse verwerkt in een voorstel. Dit voorstel zijn twee netwerken: 

een scholierenetwerk (een aantal vaste lijndienstritten) aangevuld met een vlindernetwerk.  

Scholierennetwerk 

In de OV-chipkaartdata is duidelijk te zien dat verreweg de meeste reizigers tijdens de spits reizen. 

Daarbuiten is het gebruik van de bus in dit gebied zeer beperkt. Daarom stellen we voor de huidige 

ritten van lijn 35, 93 en 94 om te zetten in scholierenritten, lijn 635, 693 en 694, waarbij de ritten met 

grote reizigersaantallen blijven rijden, de zwak bezette ritten vervallen. De nieuwe scholierenlijnen rijden 

twee ochtendritten en twee of drie middagritten met een uursinterval.  

Ten zuiden van Mantgum rijdt lijn 35 voor een groot deel parallel aan lijn 93. Door deze lijnen te bundelen 

zorgt dat voor minder parallelliteit. Dat kan door lijn 35 of 93 te eindigen in Mantgum. De reisrelaties van 

lijn 35 laten een sterke focus zien naar Sneek. Daarom is het gewenst om deze rechtstreekse verbinding 

in stand te houden. Lijn 93 vult zich na Mantgum opnieuw met reizigers die Sneek als bestemming 

hebben. Daarom is het wenselijk om lijn 35 te laten rijden via Mantgum en lijn 93 te eindigen op station 

Mantgum. 

Voor lijn 94 is het voorstel om deze lijn te laten eindigen op station Grou-Jirnsum. Daarmee wordt er 

aangesloten op de hoofdstructuur. Daardoor wordt de reis naar Heerenveen en verder zuidelijk 

versneld. Daarnaast wordt de verbinding naar station Leeuwarden sneller.  

Met de nieuwe routevoering van deze lijnen die op de drukste momenten vast volgens dienstregeling 

rijden, blijven de meeste reizigers bediend. Van de huidige reizigersaantallen zit 70% in 40% van de 

ritten. De overige 30% van de reizigers krijgt een alternatief. In bijlage 2 zijn de reizigersaantallen per 

lijn opgenomen. Daarin is aangegeven welke ritten er blijven met een vaste lijndienst met bijbehorende 

reizigersaantallen en welke ritten er vervallen. 

Voor lijn 235 geldt dat de ritten die vast worden gereserveerd, en dus aansluiten op de start- en 

eindtijden van de scholen, worden omgezet in een scholierenlijn. De overige belbusritten vervallen en 

worden door het Vlindernetwerk vervangen.  
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In onderstaande afbeelding het nieuwe netwerk met scholierenlijnen en sterke hoofdlijnen. In het rood 

de Arriva-trein, geel is de trein van NS, blauw de sterke buslijnen 92/192 en 90/98/99 van Arriva. De 

groene lijnen zijn de nieuwe spits-/scholierenlijnen. De witte cirkels zijn de belangrijke overstappunten 

op hoogwaardig openbaar vervoer.  

 

Vlindernetwerk 

Het scholierennetwerk geldt als basisnet voor dit gebied. In het huidige ov-systeem is de Opstapper het 

vangnet buiten het reguliere openbaar vervoer. De Opstapper beperkt de reiziger door alleen te kunnen 

reizen van en naar ov-knopen. Daardoor kan men niet rechtstreeks naar dichtbijgelegen kernen reizen, 

maar moet dat altijd doen met een overstap en via een ov-knooppunt.  

In dit gebied zijn een aantal locaties waar kan wordt overgestapt op hoogwaardige openbaar 

vervoerslijnen. Dit zijn de spoorlijnen van NS en Arriva en de busverbinding tussen Bolsward en 

Leeuwarden (lijn 92), de vooraf gedefinieerde hoofdstructuur. Het vraagafhankelijke vervoer wil je laten 

aansluiten op deze hoofdstructuur, maar ook de reizen mogelijk maken tussen de kleine kernen 

onderling zonder via deze aansluitknopen te moeten reizen. Daarnaast moet het systeem laagdrempelig 

zijn, waardoor het voor iedere reizigersgroep gemakkelijk te gebruiken is.  

Het scholierennetwerk willen we aanvullen met het vlindernetwerk. De Arriva Vlinder gaat aansluiten op 

een aantal knopen. Dat zijn de treinen in Mantgum, Franeker, Sneek en Grou en op buslijn 92 in Winsum 

en Wommels. Daarmee wordt een goede overstap gefaciliteerd op hoogwaardige ov-lijnen in alle 

richtingen.  

De Vlinder is vraagafhankelijk. De bus dient vooraf gereserveerd te worden en bediend een beperkt 

gebied, zie de volgende figuur. De route wordt bepaald door de chauffeur. Op basis van de 

bestemmingen van de reizigers en eventuele instappers onderweg bepaald de chauffeur de snelste 

route. Het reguliere ov-tarief is hier geldig. In bijlage 1 is het Vlinderconcept verder uitgewerkt.  

 

Figuur 4 Scholierennetwerk (groen) in Midden-Fryslân 
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Onderstaande afbeelding laat in hoofdlijnen zien wat het bedieningsgebied is van de verschillende  

Arriva Vlinders en vanuit welke knooppunten zij deze gebieden bedienen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste vlinder (oranje) gaat 1x per uur rijden vanaf Franeker en doet Achlum en Hitzum aan en 

eindigt op het busstation van Winsum. Indien in alle dorpen reizigers in-/uitstappen is de rijtijd 30 

minuten. Dit zal in werkelijkheid zelden voorkomen en zal de rijtijd derhalve vaak korter zijn. Daardoor 

sluit deze lijn aan op lijn 92 naar Leeuwarden. Daarna kan de lijn weer op tijd terug naar Franeker om 

aan te sluiten op de trein.  

De tweede vlinder (blauw) gaat 1x per uur rijden vanaf station Mantgum, waar op dit moment zes 

overstappers zijn per dag. Een deel daarvan doet dit tijdens de spits, waar in het nieuwe netwerk de 

vaste lijndienst 693 rijdt. Daarom wordt deze vlinder flexibel gelaten en kent deze geen vaste route, 

maar enkel een bedieningsgebied rondom Mantgum. In de onderliggende dienstregeling worden drie 

vlinders vanaf station Mantgum om de 20 minuten ingepland naar drie verschillende richtingen die 

binnen 20 minuten terug zijn op het station om de aansluiting te bieden op de trein.  

Een derde vlinder (paars) zal het gebied 1x per uur tussen Sneek en Grou bedienen, vergelijkbaar met 

de huidige lijn 94 en scholierenlijn 694. Daarbij worden Reduzum en Jirnsum toegevoegd aan het 

bedieningsgebied. Bij niet al te grote drukte kan de route binnen het half uur worden gereden. Daardoor 

kan de vlinder elk uur aansluiten op de treinen op station Grou-Jirnsum en Sneek.  

De vierde vlinder (zwart) bestrijkt 1x per uur het gebied ten noorden van Sneek en Bolsward tot en met 

Wommels, waar de Vlinder aansluit op lijn 92. Dit is een extra ten opzichte van het huidige netwerk. 

Daardoor gaan de dorpen tussen Sneek en Wommels er op vooruit in de reismogelijkheden. Daarnaast 

ontstaat er eenduidigheid in het netwerk: een aantal sterke lijnen en aanvullend de Arriva Vlinder.  

Het risico bestaat dat er in Sneek overmatig gebruik wordt gemaakt van de Vlinder voor kleine ritjes. 

Dit willen we voorkomen door deze ritjes niet mogelijk te maken in de boeking. Daarmee worden de 

ritjes binnen Sneek gemaakt met de reguliere lijndiensten, die op dezelfde route rijden. 

 

Figuur 5 Vlindernetwerk Midden-Fryslân 
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2.3 Kosten 
In onderstaande tabellen zijn de kosten opgenomen voor het scholierennetwerk en het vlindernetwerk die hierboven zijn beschreven:  

Scholierennet        

 DRU p/dag  werkdag werk.vak zaterdag zondag Totaal 

Lijn 635 9,2 €55 200 0 0 0 €101.383 

Lijn 693 1,7 €55 200 0 0 0 €18.333 

Lijn 694 4,9 €55 200 0 0 0 €54.267 

       €173.983 

 

Daar komen de kosten van het nieuwe vlindernetwerk bij. Gebaseerd op huidige en verwachte reizigersaantallen, verwachten we dit hele gebied met maximaal 

vier voertuigen te kunnen bedienen. Echter, deze inzet is niet de gehele dag noodzakelijk. In de daluren en ook in het weekend kan het met minder voertuigen 

toe, gebaseerd op de huidige reizigersaantallen en het nieuwe scholierennetwerk. In onderstaande tabel is het verwachte aantal voertuigen dat per dag en 

dagdeel nodig is weergegeven met de daarbij behorende bijdrage.  

 

Werkdag Werkdag-Vakantie Zaterdag Zondag

6:00-9:00 9:00-14:00 14:00-18:00 18:00-23:00 6:00-18:00 18:00-23:00 7:30-18:00 18:00-23:00 9:00-18:00 18:00-23:00

inzeturen 3 5 4 5 12 5 10,5 5 9 5

voertuigen 4 2 4 1 2 1 1 1 1 1

inzeturen 12 10 16 5 24 5 10,5 5 9 5

per dag 43 29 15,5 14

Bijdrage per inzet uur € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00

Bijdrage per dag 1.935€         1.305€         698€             630€             

Inzetdagen per jaar 200 55 55 55

Bijdrage per jaar 387.000€    71.775€       38.363€       34.650€       531.788€              

Kosten scholierennet 173.983€              

705.771€              
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De kosten voor de twee nieuwe netwerken komen uit op ruim €700.000. Aan het huidige netwerk levert 

de Provinsje op dit moment met lijn 35, 93, 94, 75 (zie voorstel Midden-Fryslân-West) en een deel van 

de Opstapper lijnen de volgende bijdrage, zie ook de tabel op pagina 2: 

 Bijdrage 

Lijn 35 € 215.270 

Lijn 93 € 178.640 
Lijn 94 € 120.010 

Lijn 75 € 140.910 

80% opstapper lijnen €42.000 

Totaal €696.830 

 

Daarmee past het nieuwe netwerk ongeveer binnen het huidige budget dat de Provinsje op dit moment 

bijdraagt.  
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3. Deelgebied West van Midden-Fryslân  
Het gebied ten westen van Bolsward tot aan de Waddenzee wordt op dit moment bediend door de lijnen 

90,99 en 71. Lijn 90 en 99 rijden samen met lijn 98 een 20-minuteninterval tussen Heerenveen en 

Bolsward, waarbij elke lijn vanaf Bolsward een andere bestemming heeft. Lijn 98 eindigt in Makkum, lijn 

90 op Kop Afsluitdijk en lijn 99 in Harlingen. Lijn 71 maakt de driehoek compleet met een verbinding 

tussen Kop Afsluitdijk en Harlingen (en door naar Minnertsga-Leeuwarden). Op Kop Afsluitdijk wordt 

tevens een aansluiting geboden op lijn 96 en lijn 350. Daarnaast rijdt 75 van Bolsward via Pingjum, 

Achlum en Hitzum naar Franeker en door naar Harlingen via Tzummarum.  

3.1 Analyse 
Deze drie lijnen vallen onder in het grijze structuur, zoals eerder benoemd is. Het belang op basis van 

reizigersaantallen is duidelijk. De vraag is of het routevoering van deze lijnen beter kan dan de huidige 

routevoering.  

De reizigersaantallen laten zien dat lijn 99 de grootste is. Dit komt met name door de dorpen Arum en 

Witmarsum. Van al deze reizigers reist ongeveer een derde naar Sneek. Lijn 90 en lijn 71 zijn kleiner. 

Oorzaak daarvan is logischerwijs dat na Harlingen en Bolsward geen dorpen meer worden aangedaan 

en de eerste halte Kop Afsluitdijk is. Dat is voor slechts 10% de eindhalte. De meeste reizigers stappen 

daar over op een andere lijn. Het overstappatroon is zeer diffuus. Elke overstapbeweging komt frequent 

voor.  

Lijn 75 heeft nauwelijks waarde in dit gebied. Dit komt mede door de parallelliteit aan lijn 90,98,99. Lijn 

75 rijdt als uniek stukje naar Pingjum, Achlum en Hitzum. Echter, dat zijn slechts 30 reizigers op een 

gemiddelde werkdag.  

3.2 Voorstel 
We steller voor de huidige lijnstructuur te behouden. Lijn 99 bewijst zijn waarde met name voor Arum 

en Witmarsum en voor de verbinding Harlingen-Bolsward/Sneek. Diezelfde waarde heeft de huidige 

overstapknoop bij Kop Afsluitdijk. Doordat de bussen op elkaar aansluiten, wordt hier veelvuldig gebruik 

van gemaakt. 

Het voorstel is om lijn 75 op te heffen tussen Bolsward en Franeker. Het geld dat hiermee vrijkomt, 

wordt gestoken in het vlindernetwerk. De reizigers die gedupeerd worden, kunnen gebruik maken van 

de voorgestelde Arriva Vlinder (in Hitzum en Achlum) en de bestaande Opstapper (in Pingjum).  

Om eenduidigheid te creëren in het netwerk, zou logischerwijs Pingjum aan het vlindernetwerk worden 

toegevoegd. Immers, in geheel Midden-Fryslân wordt de Opstapper vervangen door de Arriva Vlinder. 

Echter, bij de geografische ligging van Pingjum past een Opstapper beter in het netwerk. Dat komt 

omdat de omliggende dorpen zijn ontsloten met een vaste lijndienst: Kimswerd, Arum en Witmarsum 

zijn allen eenmaal per uur ontsloten met lijn 99/199 tot omstreeks 23:00 uur.  

De functie van een Vlinder is om een gebied met meerderen kernen met elkaar te verbinden vanaf OV-

knooppunten. In dit geval is alleen Pingjum het bedieningsgebied, want in Witmarsum of Arum wordt 

een aansluiting geboden op lijn 99/199. Dat zelfde principe wordt op dit moment toegepast met de 

Opstapper. Daarnaast blijven de omliggende kernen (Schraard, Wons en Exmorra) bediend worden met 

een Opstapper. Deze kernen zijn net als Pingjum gericht op dezelfde locaties, namelijk Bolsward en 

Kop Afsluitdijk. Om die reden is dat voor ons een extra argument om de Opstapper in Pingjum te 

behouden.   
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3.3 Kosten 
Door lijn 75 op te heffen, komt er een deel van het budget vrij, €140.000. Dat wordt geïnvesteerd in het 

Vlindernetwerk wat in het midden van Midden-Fryslân is uitgerold en waar ook Achlum en Hitzum 

gebruik van kunnen maken. De overige lijnvoering blijft gelijk, waardoor de kosten gelijk blijven.  
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4. Deelgebied Oost van Midden-Fryslân  
Dit deelgebied heeft met de spoorlijn een heel duidelijke hoofdstructuur en een snelle verbinding tussen 

Heerenveen-Akkrum-Grou-Leeuwarden. Om deze spoorlijn heen rijden lijn 28 vanuit Heerenveen en lijn 

95 vanuit Joure naar Leeuwarden. In het kader van parallelliteit zijn deze twee lijnen een vraagstuk.  

4.1 Analyse 
De belangrijkste reizigersgroep zijn de scholieren. Met name voor lijn 28 geldt dat deze bussen gevuld 

worden door scholieren. De belangrijkste locaties zijn de scholen in Heerenveen (halte Motel) en 

Leeuwarden (halte Oostergoplein). Deze haltes liggen geografisch gezien zeer ongelukkig ten opzichte 

van de treinstations. Voor het gevoel van de reiziger reist hij eerst z’n eindhalte voorbij met de trein en 

moet daarna terugreizen met de bus. Ondanks dat in sommige gevallen sneller is, voelt het voor de 

reiziger toch als omreizen, waardoor er beperkt gebruik gemaakt wordt van de snelle reisoptie. 

Lijn-95 

Voor lijn 95 is zichtbaar dat een groot deel van de reizigers, komende vanaf Joure, is ingestapt voor 

Akkrum. Van die aantallen reist het merendeel naar Leeuwarden busstation. Voor die reizigers zou het 

een veel snellere optie zijn om in Akkrum of Grou op de trein te stappen naar Leeuwarden. Zelfs al 

zouden ze naar de Huizumerlaan in Leeuwarden gaan, dan is de reistijd korter. Al is voor deze groep 

het nadeel wel dat men twee keer moet overstappen, terwijl lijn 95 rechtstreeks gaat.   

Wil je voor reizigers van lijn 95 een overstap creëren, dan kan dat op een aantal manieren:  

- Lijn 95 kan eindigen op een van beide stations en iedereen laten overstappen. Daardoor neemt 

lijn 28 de dorpen van lijn 95 over (Reduzum en Wytgaard) die niet meer worden aangedaan. 

Hierbij zou voor de scholierenstroom tussen Grou en Leeuwarden een extra scholierenlijn via 

de rechtstreekse route een uitkomst zijn.  

- Je kan de route van lijn 95 omleggen via een van de stations. Daardoor wordt de reis voor de 

doorgaande reiziger, niet eindigend op Leeuwarden Station, aanzienlijk langer. Daarmee blijft 

lijn 28 onveranderd.  

Voor beide voorstellen geldt het netwerk er voor de reiziger niet duidelijker op wordt. Daar komt bij dat 

voor een aantal reizigers de reistijd enorm toeneemt, mocht een van deze opties worden uitgevoerd.  

Joure heeft een sneller alternatief, namelijk via Heerenveen. Daarmee is met 20 minuten sneller in 

Leeuwarden (35 minuten om 55 minuten). Echter, de prijs van de snellere route is €2,13 duurder (€7,00 

om €9,13). Om die reden is het in te beelden dat reizigers de rechtstreekse bus verkiezen boven het 

reizen met een overstap.   

In de ochtend- en middagspits rijdt lijn 695 via Joure rechtstreeks naar Leeuwarden. De 

reizigersaantallen daarvan zijn niet bijzonder hoog. Sterker nog, deze rechtstreekse rit is twee minuten 

langzamer dan reizen met een overstap via Heerenveen. Een ritje met lijn 695 kost naar Leeuwarden 

busstation €7,09.  

Lijn-95-in-het-weekend 

In het weekend zijn de reizigersaantallen voor deze lijn een stuk beperkter. Nog geen 10 reizigers per 

rit op zowel zaterdag als zondag. De huidige lijnvoering is om die reden niet te handhaven.   

Lijn-28 

Het merendeel van de reizigers is gericht op de scholen. In Leeuwarden zijn de haltes Oostergoplein 

en Huizumerlaan druk en in Heerenveen de halte Motel. Qua orde grootte zijn de haltes Oostergoplein 

en Motel even groot. De herkomst van deze reizigers is verdeeld. Grofweg gaan de meeste Grousters 

naar Leeuwarden en de meeste Akkrummers naar Heerenveen. Echter, er is een niet te onderschatten 

groep die tussen Grou en Heerenveen reist en tussen Akkrum en Leeuwarden. Deze twee groepen zijn 

met name op de schoollocaties gericht. Dat is logisch, omdat de reizigers die naar de stations in 
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Heerenveen of Leeuwarden willen veel sneller zijn per trein en daarom niet in lijn 28 zitten. De reizigers 

die over Grou en Akkrum heenreizen (voor het dorp zijn ingestapt, door het dorp reizen en na het dorp 

uitstappen) maken dat de lijn niet geknipt kan worden. Dat heeft tot gevolg dat deze groep twee 

overstappen moet maken ten opzichte van een rechtstreekse verbinding. Daarmee zal je deze 

reizigersgroep voor een groot deel verliezen.  

4.2 Voorstel 
Op basis van de bovenstaande analyse zien we in de huidige lijnvoering van lijn 28 en lijn 95 de ideale 

situatie. Het aantal doorgaande reizigers in combinatie met de ligging van de onderwijslocaties maakt 

dat een buslijn attractief is in vergelijking met de treinverbinding. Daarom is het voorstel om de 

lijnvoering van deze lijnen niet te veranderen.  

In het weekend stellen we voor om het netwerk iets te wijzigen. We willen starten met de Arriva Vlinder 

vanaf de stations Joure, Grou en Leeuwarden. Deze vlinder sluit in Grou aan op de treinen van/naar 

Leeuwarden. In Leeuwarden bedient de Vlinder de wijken Techum en Goutum vanaf station 

Leeuwarden. Dit vervangt lijn 95 en daarmee komt er een dagdekkend netwerk voor het 

bedieningsgebied van lijn 95.  

4.3 Kosten 
De kosten veranderen niet. Het netwerk op werkdagen verandert niet. De netwerkwijzigingen in het 

weekend zorgen voor vergelijkbare kosten ten opzichte van de huidige lijnvoering.   
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5. Conclusie 
In het westelijk deel van Midden-Fryslân verandert er weinig. De huidige lijnen blijven rijden met 

uitzondering van lijn 75. In het oostelijk deel van Midden-Fryslân komt het netwerk er als volgt uit te 

zien, wanneer het nieuwe scholierennetwerk en vlindernetwerk over elkaar worden gelegd. De groene 

lijnen zijn de vaste scholierenlijnen, lijn 635, 693 en 694. Deze worden in dit gebied aangevuld met de 

vraagafhankelijke Vlinder. Eveneens zijn lijn 28 en 95 vaste lijndiensten, waarbij lijn 95 in het weekend 

een Vlinder wordt. 

In de figuur is in het rood de spoorverbindingen van Arriva te zien, die onderdeel zijn van de 

hoofdstructuur. Datzelfde geldt voor de gele spoorlijn van NS. Daarnaast zijn de busverbinding tussen 

Leeuwarden en Bolsward en de busbundel tussen Heerenveen/Joure/Sneek/Bolsward de 

hoofdstructuur, die aangegeven zijn met de donkerblauwe lijn. De groene lijnen zijn de nieuwe 

scholierenlijnen, in het zwart is lijn 95 ingetekend, in het lichtblauw lijn 28. De gekleurde vlakken zijn de 

Vlindergebieden die met een Vlinder worden bediend. In deze gebieden liggen twee overstappunten 

waar een goede overstap wordt geboden op de hoofdstructuur. Daarnaast kan met de Vlinder binnen 

het gebied naar alle kernen worden gereisd.  

De kosten van het nieuwe netwerk komen uit op een ruime €700.000. Het huidige netwerk inclusief de 

opstapperlijnen kost een kleine €700.000. Daarmee past het nieuwe netwerk ongeveer in het huidige 

beschikbare budget. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Totaal netwerk Midden-Fryslân 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Wat is de Arriva Vlinder? 
De Arriva Vlinder wordt in dit gebied geïntroduceerd. De 

Vlinder is vergelijkbaar met de huidige Opstapper. De 

beperking van de Opstapper, het reizen van/naar een 

knooppunt, is niet meer van toepassing. De 

reismogelijkheden zijn oneindig binnen het 

bedieningsgebied. Van elke halte naar elke halte kan 

worden gereisd. Door het hele gebied kan worden gereisd 

en de aansluiting op trein en bus blijft behouden. De route 

is flexibel en wordt zo gekozen dat je zo snel mogelijk naar 

de gewenste halte wordt gebracht.  

De reis kan je tot uiterlijk een half uur van tevoren 

reserveren. Via deze site of Arriva-App kan je eenvoudig 

je rit boeken en betalen. Je geeft in het venster aan vanaf 

welke halte je wil vertrekken en wat je bestemming is en 

kiest daarna voor de gewenste vertrektijd. Deze tijd is 

gebaseerd op een achterliggende, flexibele 

dienstregeling. Vervolgens kan je aangeven of je vooraf, 

met iDeal, wil betalen of wil betalen in het voertuig, met 

de ov-Chipkaart. Nadat de rit geboekt is, wordt per mail 

een bevestiging gestuurd van de geboekte rit. Indien je 

online hebt gereserveerd, dan kan je de bus online 

volgen via de app.   

Voor het gebied dat de Arriva Vlinder bedient, zijn alle 

haltes opgenomen op de site, waar een rit naartoe of 

vandaan kan worden geboekt. Zo word je niet standaard 

op een knooppunt afgezet, maar kan je op elke 

willekeurige halte in het gebied in- en uitstappen.   

Met dit vlindernetwerk zijn de locaties voorzien van 

openbaar vervoer en verbonden met een aantal sterke 

assen waar hoogwaardig openbaar vervoer wordt 

aangeboden. Op centrale punten in dit gebied komen de 

busjes te staan, waardoor de aanrijtijd zo kort mogelijk 

wordt gehouden. Dit zal in de meeste gevallen op de 

stations zijn in het gebied.  
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Bij de Vlinder zal het huidige ov-tarief geldig zijn. 

Daardoor zullen de meeste abonnementen ook geldig 

zijn in de Arriva Vlinder. Daarnaast kan er ook een losse 

reis worden geboekt via de site van Arriva Vlinder, of per 

telefoon. Tevens wordt er gekeken naar een optie om 

de Vlinder toe te voegen aan een Arriva-trein-

abonnement. Daarmee wordt het voor nieuwe en 

bestaande reizigers aantrekkelijk om gebruik te maken 

van de Arriva Vlinder.  

Op vlinder.arriva.nl staat het concept verder uitgewerkt. 

Sinds 9 december 2018 rijdt de Vlinder op verschillende 

plekken in de Achterhoek en Rivierenland en in 

Roosendaal. Wanneer in Fryslân de Arriva Vlinder wordt 

uitgerold, zal ook een optie voor Fryslân worden 

toegevoegd in de afbeelding hiernaast. 

In de eerste uitwerking in het verlengingsvoorstel waren lijntaxi’s opgenomen als vervanging van de 

huidige lijnvoering. De Arriva Vlinder is hiervan een meer duurzame variant. Daar waar de lijntaxi altijd 

reed met kleinere voertuigen, rijdt de Vlinder eveneens met kleinere voertuigen, maar enkel op de 

momenten wanneer er vraag is. 

De Vlinder is een product van Arriva, net als het overig openbaar busvervoer in Fryslân. Daarop zijn 

alle Arriva-abonnementen geldig. In de voorstellen sluiten we met de Vlinder in Grou aan op de NS-

trein. Daar zijn de Arriva-abonnementen niet geldig. Daarom zullen we in de uitwerking kijken in 

hoeverre we hierin voor de reizigers kunnen compenseren, zodat zij met één abonnement van beide 

diensten gebruik kunnen maken. 

Onderstaand schematisch het verschil tussen de Opstapper en de Vlinder. 

 Opstapper Vlinder 

Tarief €2,50 tussen 2 opstapperhaltes,  
€4,00 extra voor deurservice 

OV-tarief (instaptarief + reisafstand x 
km-tarief) 

Vervoersbewijs Los kaartje OV-chipkaart 

Reismogelijk-
heid 

Van opstapperhalte naar 
opstapperknooppunt 

Reizen van kern naar kern, niet 
verplicht via knooppunt 

Aansluitend 
vervoer 

Per Opstapper één knooppunt Sluit aan op minimaal één knooppunt 

Reserverings-
tijd 

Tot 60 minuten van tevoren Tot 30 minuten van tevoren 

Reserveren Bellen, SMS’en, Arriva.nl, Mail naar 
Kijlstra 

Bellen, SMS’en, Arriva.nl, Mail naar 
Kijlstra, vlinder.arriva.nl 

Voertuigvolg-
systeem 

Niet Alleen bij reservering via 
vlinder.arriva.nl 

De Arriva Vlinder biedt de reiziger: 

- de mogelijkheid om vaker te reizen tijdens de daluren; 

- de mogelijkheid om vaker aan te sluiten op hoogwaardige trein- of busverbindingen; 

- de mogelijkheid om eenvoudig online of telefonisch een rit te reserveren; 

- de mogelijkheid om te betalen met iDeal (vooraf), PIN of ov-chipkaart (bij de chauffeur); 

- de mogelijkheid om het voertuig van de geboekte rit online te volgen; 

De Arriva Vlinder biedt de inwoner: 

- duurzaam openbaar vervoer. 
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Bijlage 2: Nieuwe dienstregeling 
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De groene reizigersaantallen blijven in het nieuwe netwerk bediend worden met een vaste 

dienstregeling. De witte reizigersaantallen krijgen geen vaste lijndienst meer. Voor hen wordt de 

Vlinder het alternatief.  

 

Voor lijn 93 geldt dat er voor bepaalde reisrelaties alternatieven zijn. Tussen Mantgum en Sneek kan 

gebruik gemaakt worden van de nieuwe lijn 35. Interne reizen in Leeuwarden kunnen ook gemaakt 

worden met lijn 92. Zo kan het dus zijn dat lijn 93 niet rijdt, maar een deel van de reizigers toch 

bediend blijft met een vaste lijndienst. De toegevoegde rij geeft de reizigersaantallen weer die niet 

meer bediend worden met een vaste lijndienst en aangewezen worden op alternatieven.   

Onderstaand de totalen per lijn en de gezamenlijke totalen, met tussen haken de reizigersaantallen in 

percentages van wie de vaste lijndienst al dan niet blijft. 

Lijn 93 richting Leeuwarden: 29 reizigers wel, 17,3 niet = 46,3 reizigers (63% wel om 37% niet) 

Lijn 93 richting Mantgum: 34,4 reizigers wel, 18,2 niet = 52,6 reizigers (65% wel om 35% niet) 

Lijn 94 richting Grou: 20,9 reizigers wel, 19 niet = 39,9 reizigers (52% wel om 48% niet) 

Lijn 94 richting Sneek: 33,8 reizigers wel, 9,7 niet = 43,5 reizigers (78% wel om 22% niet) 

Lijn 35 richting Franeker: 40,6 reizigers wel, 19,2 niet = 59,8 reizigers (68% wel om 32% niet) 

Lijn 35 richting Sneek: 45,6 reizigers wel, 12,2 niet = 57,8 reizigers (79% wel om 21% niet) 

Som van lijn 93, 94 en 35: 204,3 reizigers wel, 95,6 niet = 299,9 reizigers (68% wel en 32% niet)  

  

Lijn\ritnr 1003 1007 1011 1015 1019 1023 1027 1031  

93 naar 
Leeuwarden 

13,4 5,4 0,3 2,5 4,1 2,5 0,5 0,3  

 0,0 2,2 5,6 1,5 1,5 1,3 2,8 2,4  

Ritnr 1004 1008 1012 1016 1020 1024 1028 1032  

93 naar 
Mantgum 

4,4 10,0 4,4 0,9 6,5 7,7 0,6 0,1  

 1,4 1,1 3,0 3,7 0,0 0,0 5,6 3,4  

          

Ritnr 1003 1007 1011 1015 1019 1023 1027 1031 1035 

94 naar 
Grou 

1,1 3,3 2,7 6,7 7,3 7,6 5,2 4,3 1,7 

Ritnr 1004 1008 1012 1016 1020 1024 1028 1032 1036 

94 naar 
Sneek 

1,5 23,1 6,1 4,8 2,3 2,3 1,6 1,5 0,3 

          

Ritnr 1003 1007 1011 1015 1019 1023 1027 1031  

35 naar 
Franeker 

2,1 15,8 5,7 6,1 8,7 7,3 8,8 5,3  

Ritnr 1004 1008 1012 1016 1020 1024 1028 1032 1036 

35 naar 
Sneek 

2,3 17,8 14,5 4,4 3,4 6,7 3,7 2,9 2,1 
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Bijlage 3: Verschillen per kern na netwerkwijziging 
Voor veel dorpen wijzigt er het een en ander, zowel de frequentie, als reistijd, als soort vervoer. In 

onderstaande tabellen zijn de veranderingen per kern opgenomen.  

 

  Frequentie Halteafstand Type vervoer 

Boazum 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
4 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Dearsum 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
4 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp Vlinder 

          

Easterwierrum 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
4 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Mantgum 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
6 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Jorwert 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
2 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Weidum 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
2 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Wiuwert oud 
8  vaste ritten en 

Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw  Vlinder halte in dorp Vlinder 

          

Easterlittens 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
4 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Baard 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
4 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Leons 
oud Opstapper halte in dorp Opstapper 

nieuw Vlinder halte in dorp Vlinder 

          

Scharnegoutum 
oud 

3x p/uur spits, 
daarbuiten Opstapper 

halte in en buiten 
dorp vast en Opstapper 
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nieuw 
2x p/uur spits, 

daarbuiten Vlinder 
halte in en buiten 

dorp vast en Vlinder 

          

Tzum 
oud 

8  vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
4 vaste ritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Kubaard 
oud Opstapper halte in dorp Opstapper 

nieuw Vlinder halte in dorp Vlinder 

          

Easterein 
oud Belbus en Opstapper halte in dorp belbus en Opstapper 

nieuw 
1 scholierenrit en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Spannum 
oud Opstapper halte in dorp Opstapper 

nieuw Vlinder halte in dorp Vlinder 

          

Achlum oud 
8  vaste ritten en 

Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw Vlinder halte in dorp  Vlinder 

          

Hitzum oud 
8  vaste ritten en 

Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw Vlinder halte in dorp  Vlinder 

          

Poppenwier 
oud 

9 vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
4 scholierenritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Sibrandabuorren 
oud 

9 vaste ritten en 
Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
4 scholierenritten en 

Vlinder halte in dorp vast en Vlinder 

          

Friens 
oud 

spits 2x p/uur, dag 1x 
p/uur en Opstapper halte in dorp vast en Opstapper 

nieuw 
spits 3x p/uur, dag 1x 
p/uur en Opstapper halte in dorp vast en Vlinder 
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Voor alle kernen zijn de wijzigingen van rijtijden naar de belangrijkste bestemmingen in de regio opgenomen. De gekleurde vakken tonen of de rijtijd in het 

nieuwe netwerk verbetert, verslechtert of gelijk blijft. Een cursief en rood gedrukte tijd geeft aan dat de rit vraagafhankelijk wordt uitgevoerd.   

 

  Leeuwarden, Busstation Sneek, Station Franeker, Station 

  spits dal avond/za/zo spits dal avond/za/zo spits dal avond/za/zo 

Boazum oud 00:37 00:32 00:37 00:19 00:21 00:21 00:40 01:10 01:10 

 nieuw 00:20 00:21 00:21 00:16 00:26 00:26 00:45 00:54 00:54 

                     

Dearsum oud 00:22 00:32 00:37 00:15 00:16 00:16 00:49 01:10 01:10 

 nieuw 00:22 00:22 00:22 00:15 00:27 00:27 00:49 00:49 00:49 

                     

Easterwierrum oud 00:18 00:32 00:39 00:20 00:38 01:16 00:36 01:10 01:10 

 nieuw 00:15 00:15 00:15 00:20 00:20 00:20 00:38 00:43 00:43 

                     

Mantgum oud 00:08 00:08 00:08 00:13 00:13 00:13 00:26 00:26 00:35 

 nieuw 00:08 00:08 00:08 00:13 00:13 00:13 00:26 00:26 00:35 

                     

Jorwert oud 00:15 00:32 00:39 00:20 00:38 01:18 00:33 01:10 01:10 

 nieuw 00:15 00:15 00:15 00:20 00:20 00:20 00:38 00:43 00:43 

                     

Weidum oud 00:20 00:32 00:39 00:24 00:38 01:18 00:37 01:10 01:10 

 nieuw 00:19 00:19 00:19 00:24 00:24 00:24 00:45 00:50 00:50 

                     

Wiuwert oud 00:45 00:32 00:39 00:24 00:38 01:18 00:35 01:10 01:10 

 nieuw 00:25 00:25 00:25 00:30 00:30 00:30 00:44 00:44 00:44 

                     

Easterlittens oud 00:50 01:07 01:36 00:29 01:15 01:18 00:30 01:48 01:30 

 nieuw 00:19 00:22 00:22 00:24 00:22 00:22 00:32 00:32 00:32 
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Baard oud 00:53 00:32 00:37 00:32 00:38 01:18 00:27 01:10 01:10 

 nieuw 00:15 00:22 00:22 00:30 00:29 00:29 00:30 00:30 00:30 

                     

Leons oud 00:32 00:32 00:32 00:38 00:38 01:18 00:48 01:10 01:10 

 nieuw 00:20 00:20 00:20 00:25 00:25 00:25 00:39 00:44 00:44 

                     

Scharnegoutum oud 00:27 00:47 00:54 00:11 00:21 00:21 00:47 01:25 01:25 

 nieuw 00:27 00:31 00:31 00:11 00:10 00:10 00:52 00:58 00:58 

                     

Tzum oud 00:42 00:40 00:40 00:49 01:08 01:08 00:10 00:16 00:16 

 nieuw 00:31 00:40 00:40 00:40 01:06 01:06 00:10 00:22 00:22 

                     

Kubaard oud 00:57 00:57 00:57 01:23 01:23 01:23 01:30 01:30 01:30 

 nieuw 00:32 00:32 00:32 00:34 00:34 00:34 00:40 00:40 00:40 

                     

Easterein oud 00:47 00:47 00:47 00:21 00:21 00:21 01:15 01:25 01:25 

 nieuw 00:30 00:30 00:30 00:21 00:28 00:28 00:35 00:35 00:35 

                     

Spannum oud 00:37 00:36 00:34 00:56 01:10 01:10 00:43 01:08 01:08 

 nieuw 00:27 00:27 00:27 00:35 00:35 00:35 00:30 00:30 00:30 

                     

Achlum oud 00:38 00:40 00:40 00:50 01:08 01:06 00:14 00:16 00:16 

 nieuw 00:29 00:29 00:29 00:53 00:58 00:58 00:11 00:11 00:11 

                     

Hitzum oud 00:56 00:40 00:40 00:54 01:08 01:08 00:10 00:16 00:16 

 nieuw 00:25 00:25 00:25 00:49 00:54 00:54 00:07 00:07 00:07 

                     

Poppenwier oud 00:37 00:35 00:35 00:25 00:21 00:21 01:00 01:00 01:00 
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 nieuw 00:25 00:25 00:25 00:25 00:25 00:25 00:51 00:53 00:53 

                     

Sibrandabuorren oud 00:43 00:35 00:35 00:21 00:20 00:20 01:03 01:00 01:00 

 nieuw 00:31 00:31 00:31 00:20 00:19 00:19 00:57 00:59 00:59 

                     

Friens oud 00:30 00:29 00:35 00:35 00:59 01:06 01:04 00:51 01:00 

 nieuw 00:30 00:29 00:20 00:35 00:35 00:35 01:04 00:51 00:45 

                     
 


