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Samenvatting 
Zuidoost-Fryslân is een regio waarin Heerenveen, Drachten en Oosterwolde de drie grote en belangrijke 

plaatsen zijn. Daarnaast wordt er vanuit de regio veel gereisd naar de steden Leeuwarden, Assen en 

Groningen. De huidige wegenstructuur is hier uitstekend op aangesloten met de A7, N31 en N381. Het 

openbaar vervoer sluit hierop aan met hoogwaardige Qliners. Vanuit de reisrelaties die nu worden 

gemaakt zien we vanuit Gorredijk en Beetsterzwaag een missing-link naar Leeuwarden en Groningen. 

Om hierin te voorzien is het voorstel om bij deze twee plaatsen rijksweghaltes aan te leggen, bediend 

met een nieuwe lijn 321. Deze rijdt van Heerenveen, via de rijksweghaltes en Drachten Transferium 

Oost naar Leeuwarden. Ook lijn 335 naar Zernike doet deze haltes aan en daarmee wordt 3x per dag 

een rechtstreekse verbinding met Groningen geboden.  

Daarnaast is het voorstel om lijn 14 en 84 tussen Drachten en Assen te bundelen. Lijn 14 vervalt, lijn 84 

krijgt een nieuwe route via Ureterp en Veenhuizen. Lijn 84 wordt hiermee de basislijn die op alle dagen 

vast wordt uitgevoerd., tot ongeveer 20:00 uur met een grote bus en daarna met een kleiner voertuig. 

Daarmee sluit het aanbod van openbaar vervoer beter aan op de reizigersbehoefte.  

De reizigersbehoefte is er ook vanuit Oosterwolde om snel in Groningen en Leeuwarden te komen. 

Daarom is het voorstel om lijn 322 aan lijn 320 naar Leeuwarden te knopen. In Drachten rijdt deze lijn 

alleen via de halte Transferium Oost en daarna rechtstreeks naar Leeuwarden. Door in Drachten perfect 

aan te sluiten op de bus naar Groningen wordt ook deze verbinding geoptimaliseerd.  

In de Stellingwerven tussen Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde ligt een lastig vraagstuk. De 

geografische ligging van deze belangrijke plaatsen samen met een langgerekte rasterstructuur is het 

een uitdaging om op een efficiënte wijze aan te sluiten op de reisbehoefte. In de ochtend- en 

middagspits is verreweg de grootste reisbehoefte, in de dalperiode is de reizigersvraag minimaal. De 

huidige bediening met vaste lijndiensten en de belbus is onhoudbaar en onbetaalbaar. Omdat de kleine 

kernen op een lijn liggen tussen de grote kernen, is er nauwelijks winst te behalen in reistijd en -afstand. 

De Opstapper is mogelijk een goede vervanger van de Belbus, ook een vraagafhankelijk 

vervoerssysteem uitgevoerd door vrijwilligers maar wij zijn tevens zeer geïnteresseerd in de oplossingen 

van de Mienskip.  

Drachten is landelijk een van de grotere plaatsen zonder eigen busnetwerk en zonder treinverbinding. 

Door de regionale functie van Drachten voor de kleinere omliggende kernen komen er veel buslijnen uit 

alle windrichtingen naar Drachten. Deze lijnen bedienen samen de meeste wijken van Drachten en 

vormen een duidelijk noord-zuid- en oost-westverbinding door Drachten. Een stadsnet aanvullend op 

deze lijnen is nauwelijks van meerwaarde, omdat de wijken daarmee niet beter mee worden ontsloten.   

Experimenten 
Het eerste experiment is het versnellen van de reisrelatie van Gorredijk/Beetsterzwaag naar 

Leeuwarden/Groningen. Daarvoor is het realiseren van rijksweghaltes bij deze twee plaatsen 

noodzakelijk. Met een nieuwe lijn 321 die via Drachten, Transferium Oost direct naar Leeuwarden rijdt 

en lijn 335 naar Zernike die ook deze nieuwe rijksweghaltes aan doet, wordt deze reis aanzienlijk 

versneld.  

Het tweede experiment is het bundelen van lijn 14 en 84 tussen Drachten en Assen tot een vernieuwde 

lijn 84. Deze lijn gaat dagdekkend rijden, wat een verbetering is ten opzichte van de huidige 

bedieningsperiode.  
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Het derde experiment betreft het gebied van de Stellingwerven. Van een aantal lijnen willen we 

scholierenlijnen maken, maar dat kan alleen als er een oplossing komt in de dalperiode. Voor deze 

periode zijn er twee oplossingen:  

- Vraagafhankelijk vervoer op basis van professionele uitvoering; 

- Vraagafhankelijk vervoer op basis van uitvoering door vrijwilligers van de Mienskip. Deze variant 

kost €600.000,- minder dan de variant waar de uitvoering door professionals wordt verzorgd.  

In de meest ideale situatie worden bovenstaande experimenten in december 2019 toegepast. Echter, 

het voorstel met de rijksweghaltes bij Gorredijk en Beetsterzwaag zal hoogstwaarschijnlijk niet per 

december 2019 worden gerealiseerd. Vanwege de procedures en de aanleg van de infrastructurele 

aanpassingen zal dit moment niet realistisch zijn.   

Het voorstel van de bundeling van lijn 14 en 84 is eenvoudig toepasbaar. Personeel en materieel is 

daarvoor beschikbaar. Er zijn geen randvoorwaarden die deze bundeling tegenhouden. Hetzelfde geldt 

voor het koppelen van lijn 322 aan lijn 320, waardoor er de rechtstreekse verbinding tussen Oosterwolde 

en Leeuwarden tot stand komt met een Qliner.  

Het voorstel van de Stellingwerven zou ook per december 2019 kunnen worden ingevoerd. Dit is echter 

afhankelijk van de manier van uitvoering. Indien de uitvoering wordt gedaan door vrijwilligers, dan zullen 

deze mensen moeten worden geworven en geïnstrueerd. Dit is een risicofactor voor de start in 

december 2019.  
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1. Regio Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 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 Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten. Met uitzondering van de Wadden , Tytsjerksteradiel en 

Achtkarspelen valt de gehele concessie ZO-WAD onder het experimenteergebied. In onderstaande 

afbeelding is het huidige lijnennet weergegeven.  

  

Figuur 1 Lijnennet Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 
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Hoofdstructuur 

Het gebied kent een duidelijke hoofdstructuur met een aantal HOV-lijnen en de spoorlijn Leeuwarden-

Zwolle. De HOV-lijnen verbinden Heerenveen snel met Drachten (320 en 324) en Groningen (315, 324 

en 335) en Drachten met Oosterwolde (322) en Groningen (304, 314 en 324), zie onderstaande 

afbeelding. Daarnaast zijn er enkele verbindingen binnen Drachten die geboden moeten worden. Dit 

zijn de routes tussen Drachten, van Knobelsdorffplein en Transferium Oost en tussen Drachten, van 

Knobelsdorffplein via Eikesingel naar Himsterhout.  

  

Figuur 2 Hoofdstructuur Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 
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Grijsgebied 

Een aantal lijnen en verbindingen hebben zeker hun waarde, alleen de manier waarop deze nu wordt 

uitgevoerd kan wellicht efficiënter waardoor het beter aansluit bij de wensen van de reiziger. Dat zijn de 

verbindingen Heerenveen-Gorredijk-Beetsterzwaag-Drachten (20/21), tussen Heerenveen busstation 

en Thialf via de scholen (17 en 115), tussen Heerenveen en Jubbega (115) en tussen Oosterwolde en 

Assen via Appelscha (114/115), zie onderstaande afbeelding.  

  

Figuur 3 Grijsgebied Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 
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Niet-hoofdstructuur 

De overige lijnen in dit gebied zijn daarmee onderdeel van de experimenten. Dit zijn de lijnen 11, 14, 

17, 19, 84, 115 en 116, zie onderstaande afbeelding. 

 

 

  

Figuur 4 Niet-hoofdstructuur Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 
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DRU’s en provinciale bijdrage 

Van alle lijnen is berekend wat elke lijn kost en hoeveel geld er beschikbaar komt, mochten er een of 

meerdere lijnen worden gewijzigd of opgeheven. Dat geld is besteedbaar om te voorzien in de 

vervoersbehoefte. Dit kan in allerlei mobiliteitsvormen worden gegoten.  

 

In het experimenteergebied Zuidoost-Fryslân worden op dit moment 191.708 DRU’s geboden per jaar. 

Hiervan worden ruim 108.000 DRU’s gebruikt om de hoofdstructuur en het grijze gebied te bedienen. 

Er worden momenteel ruim 83.000 DRU’s als niet-hoofdstructuur gereden. 22.500 DRU’s daarvan 

worden ingezet als belbusritten.  

De totale provinciale bijdrage is €9,3 miljoen per jaar. Daarvan wordt 3,9 miljoen ingezet voor de lijnen 

in de hoofdstructuur. Dit wordt aangevuld met ruim 2 miljoen voor het grijsgebied. De overige 3,3 miljoen 

wordt dit moment bijgedragen aan lijnen die in het niet-hoofdstructuurnetwerk vallen. Dit bedrag is 

beschikbaar om een beter mobiliteitsnetwerk te ontwikkelen. In onderstaande voorstellen geven wij 

onze expertoplossingen. Daarbij zijn de verwachte reizigersaantallen en opbrengsten leidend. Op deze 

wijze maken we het openbaar vervoer als onderdeel van de totale mobiliteit toekomst vast.  

  

FRYSLAN DRU (Dienstregelingsuren) Bijdrage per DRU van provincie

BUS Bus Buurtbus Belbus Opstapper Bus Buurtbus Belbus Opstapper Totaal

55,00€          15,00€          11,00€          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 € 97.031 € 450.000 € 20.445.601

ZO 178.435 9.421 32.633 8.500 € 9.813.925 € 141.315 € 358.963 € 212.500 € 10.526.703

Fryslân 603.993 15.149 41.454 26.500 € 33.219.615 € 227.235 € 455.994 € 662.500 € 34.565.344

Zuidoost FRYSLAN DRU (Dienstregelingsuren) Bijdrage per DRU van provincie

Bus Buurtbus Belbus Opstapper Bus Buurtbus Belbus Opstapper Totaal

  HOOFD 320 25.400 € 1.397.000 € 1.397.000

315/324 29.685 € 1.632.675 € 1.632.675

322 3.027 € 166.485 € 166.485

114Ow-Dtn 2.762 € 151.910 € 151.910

Drachten 10.000 € 550.000 € 550.000

304/314=GD 36.892 € 2.029.060 € 2.029.060

Totaal excl GD 70.874 0 0 0 € 3.898.070 € 0 € 0 € 0 € 3.898.070

GRIJS 20/21 Hv-Dtn 14.666 € 806.630 € 806.630

115 Hv-Jubb 8.876 € 488.180 € 488.180

114/115Ow-Asn 13.828 € 760.540 € 760.540

Thialf 0 € 0 € 0

Totaal 37.370 0 0 0 € 2.055.350 € 0 € 0 € 0 € 2.055.350

Niet Hoofd 11 2.558 2.650 € 140.690 € 29.150 € 169.840

12Nrd-Dtn 2.467 2.050 € 135.685 € 22.550 € 158.235

14 Dtn-Asn 13.684 1.594 € 752.620 € 17.534 € 770.154

17 8.580 4.250 € 471.900 € 46.750 € 518.650

19 2.998 1.496 € 164.890 € 16.456

84 Hv-Dtn-Asn 14.582 7.840 € 802.010 € 86.240

115 Jub-Ow 4.323 € 237.765

116 2.607 2.813 € 143.385 € 30.943

104 1.911 € 28.665

107 2.561 € 38.415

Opstappers 4.500 € 112.500 € 112.500

Totaal 51.799 4.472 22.693 4.500 € 2.848.945 € 67.080 € 249.623 € 112.500 € 3.278.148

TOTAAL 160.043 4.472 22.693 4.500 € 8.802.365 € 67.080 € 249.623 € 112.500 € 9.231.568
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Het gebied is qua omvang groot. Daarom is in de analyse Zuidoost-Fryslân opgesplitst in vier 

deelgebieden: 

- Rondom de A7 tussen Heerenveen en Drachten is het eerste deelgebied.  

- Ten noorden van de N381 tussen Drachten en Assen is het tweede deelgebied.  

- De stellingwerven rondom Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde is het derde deelgebied.  

- De buslijnen in Drachten is het vierde deelgebied.  

Per deelgebied wordt een analyse gedaan van het huidige gebruik en van de herkomst- en 

bestemmingsrelaties. Dit resulteert in een voorstel per deelgebied.  

2. Deelgebied rondom de A7 tussen Heerenveen en Drachten. 
In dit deelgebied rijden op dit moment een aantal lijnen: 

- Ten noorden van de A7 rijden lijn 11, 84 en 621. Lijn 11 tussen Akkrum en Drachten via Nij 

Beets en Beetsterzwaag. Lijn 84 tussen Heerenveen en Drachten via Tijnje en Boornbergum. 

Scholierenlijn 621 rijdt tussen Akkrum en Gorredijk, een ochtend- en een middagrit.  

- Over de A7 rijden de HOV-lijnen 315, 320, 324, 335. Lijn 315 en 335 gaan rechtstreeks vanuit 

Heerenveen naar Groningen. Lijn 320 en lijn 324 (rijdt alleen ’s avonds en in het weekend) rijden 

via Drachten. Daarnaast rijdt ook streeklijn 19 (voorheen lijn 12) vanaf Gorredijk over de A7 

naar Drachten.  

- Ten zuiden van de A7 rijden lijn 20 en 21 tussen Heerenveen en Drachten via Gorredijk en 

Beetsterzwaag.  

 

 

Figuur 5 Deelgebied rondom A7 Heerenveen-Drachten 
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2.1 Analyse per lijn 
Om een eerste inventarisatie te doen van de vervoersstromen in het gebied, wordt per lijn de frequentie 

en het gebruik ervan in beeld gebracht.  

Lijn-11 

Tussen Akkrum en Drachten rijdt op dit moment op werkdagen lijn 11 met vier ochtend- en vijf 

middagritten volgens vaste dienstregeling. In de daluren rijdt de belbus vraagafhankelijk tussen Akkrum 

en Nij Beets. In de vakanties en in het weekend is geheel lijn 11 vraagafhankelijk.  

In de vaste ritten richting Drachten is een duidelijke piek te zien in de rit die om 8:20 uur en in mindere 

mate de rit die om 9:20 uur aankomt in Drachten. In deze ritten ligt de piekbezetting op 20,2 reizigers 

en 7,0 reizigers. De overige vaste ritten naar Drachten hebben een lagere bezettingsgraad en minder 

reizigers.  

In de richting van Akkrum zijn er vier ritten met een bezetting van ongeveer zes reizigers per rit. Dit is 

de rit die om 7:53 uur aankomt in Akkrum, en ’s middags de vertrekkende ritten om 14:30, 15:30 en 

16:30 uur uit Drachten. De overige ritten hebben een lagere bezettingsgraad en reizigersaantallen.  

Lijn-84 

Tussen Heerenveen en Drachten via Tijnje en Nij Beets rijdt lijn 84 op werkdagen een uursfrequentie, 

in de avond is de lijn vraagafhankelijk. In de vakantie rijdt lijn 84 alleen vast in de spits, daarbuiten 

vraagafhankelijk. In het weekend is lijn 84 tussen Drachten en Heerenveen geheel vraagafhankelijk.  

De vaste ritten richting Drachten hebben op de spitsmomenten ongeveer een bezettingsgraad van tien 

reizigers. De tussenslag van Heerenveen, busstation naar Heerenveen, Saturnus doet het goed met 

gemiddeld 30 reizigers per rit.  

De vaste ritten richting Heerenveen zijn in de ochtend met name druk richting Heerenveen met een 

bezettingsgraad van 15 en 25 reizigers. In de middag is lijn 84 vooral druk vanuit Drachten en loopt de 

bus leeg gedurende de rit naar Heerenveen. De bezettingsgraad in de middagritten is ongeveer 9 

reizigers per rit. 

Lijn 84 gaat na Drachten door naar Assen. Uit de OV-Chipkaartdata blijkt dat er weinig reizen worden 

gemaakt met lijn 84 die verder dan Drachten gaan. Vrijwel alle reizigers stappen in Drachten uit of over.   

Lijn-20/21-Heerenveen-Drachten 

Deze lijnen rijden tussen Heerenveen en Drachten, via Gorredijk en Beetsterzwaag op werkdagen in en 

buiten de vakanties samen een half uursfrequentie. In de avond en het weekend rijdt alleen lijn 20 een 

uursfrequentie.  

Van de ritten richting Heerenveen zijn een aantal ochtendritten zeer druk met bezettingsgraden van 

ruim 40 reizigers. Van de overige spitsritten wordt eveneens goed gebruikt. De ritten in de dal-periode 

hebben ongeveer een bezettingsgraad van 10 reizigers per rit.  

Van de ritten richting Drachten zijn met name de middagritten druk. De gemiddelde bezettingsgraad is 

20 reizigers per rit. In de ochtend zijn er drie ritten die boven een bezettingsgraad van 30 uitkomen, de 

ritten in de dal-periode hebben een maximale bezettingsgraad van 9 reizigers per rit.  

Lijn-19-Drachten-Noordwolde 

Alleen op werkdagen buiten de vakanties rijdt lijn 19 tussen Drachten en Noordwolde vast volgens 

dienstregeling. Dit zijn twee ochtend- en vier middagritten. In de vakantie zijn deze ritten 

vraagafhankelijk en in het weekend rijdt lijn 19 niet. 

De ritten richting Noordwolde worden in de ochtend nauwelijks gebruikt. Gemiddeld twee reizigers op 

deze twee ritten. De middagritten zijn iets drukker met een bezetting van ongeveer 10 reizigers per rit. 
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De ritten richting Drachten zijn in de ochtend redelijk gevuld, de eerste rit ongeveer 25 en de tweede 10 

reizigers. In de middag is de maximale bezettingsgraad twee reizigers tussen Noordwolde en Drachten.  

Lijn-621 

Deze spitslijn rijdt alleen op werkdagen buiten de vakanties. Dit is in de ochtend een rit naar Gorredijk 

en in de middag een rit naar Akkrum. ’s Ochtends gaan er gemiddeld 15 reizigers mee, ’s middags 10.  

 

2.2 Analyse herkomst en bestemming per kern  
In de analyse is per kern gekeken naar de herkomst en bestemming van de totale reis. Dat houdt in dat 

een overstap binnen 35 minuten op dezelfde locatie wordt gezien als vervolg van de voorgaande reis. 

Dit geeft een beter inzicht in waar de reiziger daadwerkelijk naartoe wil, in vergelijking met OV-

Chipkaartdata op lijnniveau. Daarmee kan ook worden onderzocht of er in een nieuw netwerk kansen 

liggen om bepaalde reisrelaties sneller en aantrekkelijker te maken. Voor deze data is eveneens gebruik 

gemaakt van de periode januari en februari 2018 zonder de vakantiedagen, zeven weken in totaal. De 

reizigers die in de trein stappen (in Steenwijk, Wolvega, Heerenveen en Akkrum) zijn niet terug te zien 

in de data, omdat de gegevens daarvan ontbreken.  

Gorredijk en Beetsterzwaag zijn de grootste plaatsen in dit deelgebied. In onderstaande 

taartdiagrammen wordt de verdeling van de bestemmingen getoond. De totale instappers per kern in 

de meetperiode van zeven weken is vermeld onder n.  

Beetsterzwaag 

Beetsterzwaag is veelal gericht op Drachten, een logisch 

beeld, omdat Drachten de grootste nabije kern is en daar 

ook meerdere onderwijslocaties zijn. Heerenveen is als 

reisaandeel een stuk kleiner, maar toch nog een aandeel 

van bijna 20%. Daarna volgen Gorredijk, Leeuwarden en 

Groningen als belangrijkste bestemmingen. Met name 

Groningen en Leeuwarden zijn opvallend en interessant. 

De aantrekkingskracht van deze steden is blijkbaar 

groot, maar niet rechtstreeks en snel te bereiken. Toch 

worden deze reizen gemaakt. Om die reden is een 

goede en snelle verbinding met Leeuwarden en 

Groningen een interessante casus.  

 

 

 

 

 

  

45%

19%

11%

10%

10%

1%

Beetsterzwaag (n=5.000)

Drachten Heerenveen Gorredijk

Leeuwarden Groningen Oosterwolde

Burgum Nij Beets Lippenhuizen

Akkrum
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Gorredijk 

Gorredijk is veelal gericht op Heerenveen en in iets 

mindere mate op Drachten. In Heerenveen zal een 

deel van de reizigers op de trein overstappen naar 

Leeuwarden of Zwolle, de aantallen zijn daarvan 

onbekend. Drachten en Heerenveen zijn samen 

goed voor 80% van de totale bestemmingen van de 

reisrelaties vanuit Gorredijk.  

De derde belangrijkste bestemming vanuit Gorredijk 

is Groningen, gevolgd door Beetsterzwaag, 

Leeuwarden en interne reizen in Gorredijk. Ook hier 

is een goede verbinding naar Groningen dus 

mogelijk interessant. 

Voor de kleinere kernen in dit gebied geldt dat ook 

dat de dichtstbijzijnde grote plaats de belangrijkste 

bestemming is. Deze kernen zijn in vergelijking met 

Gorredijk en Beetsterzwaag zoveel kleiner, dat het 

beeld daardoor vertekend, zie daarvoor bijlage 1.   

47%

34%

5%

4%

2%
2% 1%

Gorredijk (n=14.000)

Heerenveen Drachten Groningen

Beetsterzwaag Leeuwarden Gorredijk

Akkrum Aldeboarn De Knipe

Langezwaag Burgum Oosterwolde



 
14 

 

2.3 Voorstel    
De bovenstaande analyse leidt tot een aantal voorstellen om het netwerk te optimaliseren in dit 

deelgebied rondom de A7 tussen Heerenveen en Drachten.  

Haltes-aan-de-A7 

Vanuit vervoerkundig oogpunt zien we de meerwaarde van het realiseren van haltes op de op- of afritten 

van de A7 tussen Heerenveen en Drachten bij Beetsterzwaag, Gorredijk en Tjalleberd. De veel 

gemaakte reizen vanuit de omliggende dorpen naar met name Groningen en Leeuwarden krijgen 

hiermee een snellere en meer directe verbinding. 

Dit concept van rijksweghaltes wordt vaker toegepast en op de A7 tussen Drachten en Groningen is 

daar een goed voorbeeld van. Daar rijdt een snelle lijn 314 en een stoppende lijn 304 die via de op- en 

afritten gaat. Ook tussen Drachten en Oosterwolde halteren nu de lijnen bij de op- en afritten. Daarbij is 

het verschil dat er geen snelle lijn is die deze haltes overslaat, maar het concept van halteren bij de op- 

en afritten wordt ook op de N381 toegepast. 

Om op een veilige en snelle manier te kunnen halteren bij de nieuwe haltes is een investering 

noodzakelijk. De infrastructuur zal aangepast moeten worden en er zullen voorzieningen moeten 

worden aangebracht op de haltes toegankelijk te maken voor de reizigers. In bijlage 2 zijn een aantal 

denkrichtingen opgenomen.  

Lijn-320-en-321 

Voor de bediening van de nieuwe haltes is het voorstel om een nieuwe lijn te introduceren. De nieuwe 

lijn, onder de noemer lijn 321, moet gaan rijden volgens tussen Heerenveen en Drachten en zal dus 

stoppen op de nieuwe haltes bij de afslagen Tjalleberd, Gorredijk en Beetsterzwaag. Vervolgens zal 

deze lijn via Drachten Transferium Oost rijden en vanaf daar rechtstreeks door naar Leeuwarden via de 

route van lijn 320. Daarmee wordt er een snellere verbinding gecreëerd naar Drachten en Leeuwarden 

en eveneens sneller naar Groningen.  

Daarmee wordt lijn 320 die nu eindigt in Drachten 1x per uur doorgetrokken naar Heerenveen via de 

haltes aan de A7 met een nieuw lijnnummer: lijn 321. Lijn 321 zal ook de haltes op het industrieterrein 

van Heerenveen gaan aandoen. Daardoor zal lijn 320 niet meer via het industrieterrein gaan, maar via 

de A7 en A32.  Daarmee wordt de reistijd tussen Heerenveen en Drachten drie minuten korter. Dit houdt 

in dat er een derde snelle verbinding komt tussen Drachten en Heerenveen, naast de bestaande half 

uursdienst met lijn 320 een uursdienst lijn 321 via de op- en afritten. De verbinding Drachten-

Leeuwarden blijft met 4x per uur gelijk.   

In het weekend zal lijn 320 via rijksweghaltes van Beetsterzwaag en Gorredijk rijden, maar niet via het 

industrieterrein. De overige routevoering blijft gelijk.  

Daarnaast zal ook lijn 335, de sneldienst naar het Zernikecomplex in Groningen halteren aan de nieuwe 

rijksweghaltes. Daarmee wordt dagelijks 3x een snelle rechtstreekse verbinding naar Groningen 

mogelijk. 

Niet alleen Beetsterzwaag en Gorredijk profiteren van een snellere verbinding naar Leeuwarden, 

Groningen (en ook Heerenveen). Ook voor de kernen die om de A7 heen liggen zoals Nij Beets en Tijnje 

is dit een voordeel. Deze kernen liggen tussen de twee en vier kilometer van de Rijksweg A7. Met een 

iets grotere afstand van voor- en natransport kunnen ook zij overstappen op de snelle verbinding naar 

Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Groningen.  

Lijn-11-en-84-worden-611-en-684 

Op basis van de reizigersaantallen op deze twee lijnen is het voorstel om deze lijnen om te zetten naar 

scholierenlijnen met de volgende bedieningsperiode:  
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- de bediening van lijn 611 wordt twee ochtendritten van Akkrum naar Drachten; een ochtendrit 

en drie middagritten van Drachten naar Akkrum. 

- de bediening van lijn 684 wordt twee ochtendritten en vier middagritten van Heerenveen naar 

Drachten samen met de spitsrit busstation naar Heerenveen Saturnus; drie ochtendritten en 

vier middagritten van Drachten naar Heerenveen.  

Op de overige momenten is de Opstapper of lijn 321 een alternatief.  

Lijn 19 

Deze lijn vervalt tussen Drachten en Noordwolde vanwege het beperkte gebruik. Met de komst van lijn 

321 tussen Gorredijk en Drachten wordt dit een snel alternatief voor de reizigers uit Gorredijk. Ook lijn 

20/21 is voor hen een alternatief.  

Lijn 20/21, 324-en 621 

De lijn 20/21, lijn 324 en scholierenlijn 621 blijven gelijk in het voorstel.  

Het nieuwe voorgestelde netwerk komt er als volgt uit te zien met een nieuwe lijn 321 en de nieuwe 

rijksweghaltes:    

  

Figuur 6 Nieuwe netwerk deelgebied rondom de A7 tussen Heerenveen en Drachten 
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3. Deelgebied tussen Drachten en Assen, ten noorden van de N381 
Lijn 14 en 84 rijden beide via landelijk gebied tussen Drachten en Assen. Lijn 14 doet dit via Oosterwolde 

en Veenhuizen, lijn 84 via Frieschepalen, Haulerwijk en Norg. Samen met lijn 114 en 115 rijden vier 

lijnen van/naar Assen. Veel kernen hebben een dubbele bediening, maar met verschillende lijnen. Dat 

komt omdat dit gebied grenst aan het concessiegebied Groningen-Drenthe en een aantal GD-lijnen op 

Fries grondgebied rijden, zie onderstaande afbeelding.  

 

3.1 Analyse per lijn 
Om een eerste inventarisatie te doen van de vervoersstromen in het gebied, wordt per lijn de frequentie 

en het gebruik ervan in beeld gebracht.  

Lijn-14  

Lijn 14 rijdt op iedere dag van de week ieder uur tussen Drachten en Assen via Oosterwolde. In de 

avonduren is de verbinding tussen Oosterwolde en Assen via Veenhuizen vraagafhankelijk.  

De ochtendritten van Assen naar Drachten en de middagritten van Drachten naar Assen zijn de meest 

drukke. Gemiddeld maken 15-20 reizigers gebruik van deze ritten. De zwaartepunt van deze lijn ligt 

tussen Drachten en Oosterwolde. In de daluren en tussen Oosterwolde en Assen reizen ongeveer vijf 

mensen per rit.  

Lijn-84 

Lijn 84 rijdt op iedere dag van de week, behalve op zondag, ieder uur tussen Drachten en Assen via 

Haulerwijk en Norg. In de avonden is deze lijn vraagafhankelijk. Op zondag rijdt lijn 84 de gehele dag 

vraagafhankelijk.  

Figuur 7 Deelgebied Drachten-Assen en ten noorden van de N381 
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In de ochtendritten zitten ongeveer 30 reizigers van Haulerwijk richting Drachten, in de middagritten is 

de drukte verspreid en reizen gemiddeld 20 mensen met lijn 84 van Drachten richting Haulerwijk. De 

overige ritten hebben niet meer dan vijf reizigers per rit.  

Tussen Haulerwijk en Assen zijn de reizigersaantallen zeer beperkt. In beide richtingen tijdens beide 

spitsen maken maximaal vijf reizigers per rit gebruik van lijn 84.  

Lijn-114 

Lijn 114 rijdt op werkdagen in en buiten de vakantie ieder uur tussen Drachten en Assen via Oosterwolde 

en Appelscha. Deze lijn rijdt niet in de avonduren en in het weekend.  

De ritten van Oosterwolde naar Assen zijn in alleen in de ochtend redelijk gevuld, circa 15-20 reizigers 

per rit. Op de overige momenten zijn er ongeveer vijf reizigers per rit tussen Oosterwolde en Assen. 

Van Assen naar Oosterwolde zijn de middagritten matig gevuld, ongeveer 10 reizigers per rit. De 

ochtendritten hebben ook hier gemiddeld vijf reizigers per rit. 

Van Drachten naar Oosterwolde zijn middagritten met ongeveer 20 reizigers redelijk gevuld. De 

ochtendritten hebben gemiddeld ongeveer vijf reizigers. Van Oosterwolde naar Drachten zijn met name 

de ochtendritten druk, waarbij de rit die om 7.45 uur in Drachten is, ruim 50 reizigers heeft. De 

middagritten hebben gemiddeld vijf reizigers.   

Lijn-115 

Lijn 115 rijdt op alle dagen van de week ieder uur tussen Heerenveen en Assen via Oosterwolde. 

Tussen Oosterwolde en Assen zijn er niet veel reizigers. In de ochtend reizen een aantal mensen van 

Smilde naar Assen en ’s middags weer terug. Op de overige momenten zitten er maximaal vijf reizigers 

in de bus.  

Lijn-322 

Lijn 322 rijdt alleen op werkdagen ieder uur, ook in de vakanties, tussen Oosterwolde en Drachten. In 

de avonduren en in het weekend rijdt lijn 322 niet.  

Deze lijn heeft een aantal drukke momenten met meer dan 20 reizigers. In de ochtend richting Drachten 

en in de middag terug naar Oosterwolde. Op de overige momenten zitten niet meer dan vijf mensen in 

deze lijn.  
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3.2 Analyse herkomst en bestemming per kern  
Uit de OV-Chipkaartdata blijkt dat Friese kernen in dit gebied vooral gericht zijn op de grotere Friese 

plaatsen zoals Oosterwolde en Drachten. De Drentse plaatsen zijn juist meer gericht op Assen. 

Daardoor ontstaat er dus een vervoersbreuk over de provinciegrenzen.  

Een voorbeeld hiervan zijn Haulerwijk en Een. De dorpen liggen 4 kilometer van elkaar en worden met 

lijn 84 rechtstreeks met elkaar verbonden. De taartdiagrammen laten zien dat het Friese Haulerwijk veel 

meer gericht is op de Friese plaatsen en het Drentse Een veel meer gericht is op de Drentse plaatsen. 

In totaal liggen de bestemmingen van Haulerwijkers, op basis van check-ins in Arrivabussen, voor bijna 

tweederde in Fryslân, de overige 33% van de bestemmingen liggen in Drenthe of Groningen. 

Vanuit Een, een paar minuten verderop, ziet het beeld er heel anders uit. Bijna 80% van de reizigers 

heeft zijn bestemmingen op Drentse grond. Een zeer groot verschil op korte afstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overstaprelaties 

De OV-Chipkaartdata laat zien dat er veel gebruik gemaakt wordt van de overstap die lijn 114 en 322 

biedt in Drachten, Transferium Oost. Daar sluit deze lijn aan op een snelle busverbinding naar 

Leeuwarden en Groningen. Van de dorpen die een halte hebben aan de N381 is in onderstaande tabel 

te zien welk deel van de reizigers zijn bestemming in Leeuwarden, Groningen en Heerenveen heeft. 

  

Dit laat zien dat een aanzienlijk deel van de reizigers doorreist na Drachten, terwijl de bus daar eindigt 

of een lus door Drachten maakt. Daar liggen dus mogelijkheden om het netwerk te optimaliseren. 

  

Van Naar Leeuwarden Naar Groningen Naar Heerenveen 

Oosterwolde (n=15.000) 8% 4% 7% 

Donkerbroek (n=2.500) 20% 9% 11% 

Wijnjewoude (n=2.600) 12% 10% 2% 
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Haulerwijk (n=2800)

Drachten Assen

Leeuwarden Norg
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49%
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5%
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Assen Norg

Haulerwijk Siegerswoude
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3.3 Voorstel 
De bovenstaande analyse leidt tot een aantal voorstellen om het netwerk te optimaliseren in dit 

deelgebied rondom de N381 tussen Assen en Drachten en het gebied ten noorden daarvan.  

Bundelen-lijn-14-en-84 

De bundel tussen Drachten en Haulerwijk via de huidige route van lijn 84 is sterk. De reizigersstromen 

vanuit de kernen Frieschepalen, Bakkeveen, Waskemeer en Haulerwijk zijn samen zo groot dat we vast 

openbaar vervoer tussen deze plaatsen noodzakelijk vinden.  

Er zijn aanzienlijk minder reiziger tussen Haulerwijk en Assen. Dat komt mede door de vervoersbreuk 

over de provinciegrenzen. Even ten zuiden van de verbinding Haulerwijk-Assen rijdt lijn 14 van 

Oosterwolde naar Assen via Veenhuizen. Deze twee verbindingen zijn in reizigersaantallen aanzienlijk 

lager dan andere lijnen in dit gebied. Met zowel lijn 84 als lijn 14 worden deze plaatsen beter bediend 

dan noodzakelijk is gezien de vervoersvraag. Daarom stellen we voor om lijn  

Een bundeling van deze twee lijnen, zorgt ervoor dat het aanbod van openbaar vervoer beter aansluit 

bij de reisbehoefte. Daarom stellen we voor om lijn 14 en 84 te bundelen tot een nieuwe lijn 84. Vanuit 

Drachten gaat deze lijn door Ureterp naar Frieschepalen en door naar Haulerwijk. Vervolgens via de 

huidige route van lijn 14 via Veenhuizen naar Assen. Lijn 84 wordt hiermee de basislijn die op alle dagen 

vast wordt uitgevoerd, tot ongeveer 20:00 uur met een grote bus, daarna met een kleiner voertuig. 

Voor Wijnjewoude geldt dat deze reizigers zijn aangewezen op de halte aan de provinciale weg waar 

lijn 114 en 322 elk half uur passeren. Deze situatie is vergelijkbaar met Donkerbroek, waarbij de 

halteafstand van Wijnjewoude groter is dan in Donkerbroek.  

Lijn-114-in-het-weekend 

De nieuwe lijn 84 zou als gevolg hebben dat er in het weekend geen rechtstreekse verbinding is tussen 

Drachten en Oosterwolde. In de oude situatie bediende lijn 14 deze reisrelatie, die is in het vorige 

voorstel opgegaan in lijn 84. De verbinding Drachten-Oosterwolde is hoofdstructuur, ook in het 

weekend. Daarom is het voorstel om lijn 114 in het weekend te gaan rijden. Daarmee blijft het 

vervoersaanbod gelijk tussen Drachten en Oosterwolde en Drachten en Leeuwarden. Lijn 114 zal in het 

weekend eindigen in Oosterwolde en aansluiten op lijn 115 naar Assen. Aan de verbinding van 

Oosterwolde naar Assen verandert niets, lijn 115 rijdt ook in het weekend elk uur. 

Lijn-322-rechtstreeks-naar-Leeuwarden 

Het gebruik van lijn 114 en 322 laat in de OV-Chipkaartdata zien dat er potentie zit in een rechtstreekse 

verbinding naar Leeuwarden. Daarom is het voorstel om lijn 322 aan lijn 320 te koppelen, die eindigt in 

Drachten, waarmee een rechtstreekse verbinding wordt gerealiseerd. Om de route zo snel mogelijk te 

laten zijn, wordt in Drachten alleen de halte Transferium, Oost aangedaan. De reizigers die verder 

Drachten in willen, kunnen overstappen op een van de vele andere lijnen die richting Splitting en Van 

Knobelsdorffplein rijden. Daarnaast zal de 322 in Drachten aansluiten op lijn 304 of 314 naar Groningen 

en wordt er nog bekeken of een aansluiting op lijn 321 naar Heerenveen haalbaar is. 
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Het nieuwe netwerk komt er als volgt uit te zien in het tweede deelgebied: 

 

 

 

  

Figuur 8 Nieuw netwerk deelgebied Drachten-Assen en ten noorden van de N381 
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4.  Deelgebied de stellingwerven rondom Noordwolde en Wolvega  
Het gebied in de stellingwerven, Ooststellingwerf en Weststellingwerf is groot en uitgestrekt en kent een 

duidelijke rasterstructuur. De belangrijkste ader in dit gebied is de treinverbinding naar 

Leeuwarden/Meppel/Zwolle. De scholen in Heerenveen voor het voortgezet onderwijs zijn eveneens 

een belangrijke bestemming voor de reizigers in dit gebied.  

4.1 Analyse per lijn 
Lijn-17 

Deze lijn rijdt tussen Heerenveen en Oosterwolde via Wolvega en Noordwolde. Tussen Heerenveen en 

Wolvega wordt alleen overdag gereden op werkdagen, ook in de vakanties. In het weekend rijdt lijn 17 

hier niet. Tussen Wolvega en Noordwolde rijdt lijn 17 altijd elk uur. In de avonden en op de zondag 

vraagafhankelijk. Tussen Noordwolde en Oosterwolde rijdt deze lijn alleen overdag op werkdagen 

buiten de vakantie vast. In de vakantie en het weekend is het openbaar vervoer vraagafhankelijk met 

een belbus.  

Lijn 17 (Heerenveen-Oosterwolde via Noordwolde) is een belangrijke buslijn voor de scholen in 

Heerenveen. Veel scholieren komen met lijn 17 vanaf Noordwolde en de tussenliggende dorpen naar 

Heerenveen. In De Blesse wordt een aansluiting geboden op lijn 76, waar een aantal scholieren gebruik 

van maken die in Heerenveen naar school gaan. De verbinding tussen Noordwolde en Oosterwolde 

wordt aanzienlijk minder gebruikt.  

 

Figuur 9 Netwerk deelgebied Stellingwerven 
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Lijn-19 

Vanaf Noordwolde is de verbinding naar Steenwijk belangrijk met lijn 19. Daar wordt een aansluiting 

geboden op de trein. Van deze lijn en aansluiting wordt veel gebruik gemaakt. Frederiksoord en 

Wilhelminaoord zijn vanaf Steenwijk belangrijke bestemmingen, Noordwolde is qua reizigersaantallen 

de grootste en belangrijkste.  

Lijn 19, eerder lijn 12, tussen Noordwolde en Drachten via Gorredijk is een noord-zuidverbinding die 

haaks loopt op de vele oost-westverbindingen. Deze lijn wordt het meest gebruikt tussen Gorredijk en 

Drachten, omdat deze lijn na Gorredijk via de A7 naar Drachten rijdt en daarmee sneller is dan lijn 20/21 

via Beetsterzwaag. Echter, het gebruik van deze lijn is laag. De focus vanuit Noordwolde richting het 

noorden is zeer beperkt. 

Lijn-115  

Lijn 115 rijdt op alle dagen van de week ieder uur tussen Heerenveen en Assen via Oosterwolde.  

Lijn 115 heeft veel reizigers tussen Heerenveen en Jubbega, samen met de tussenliggende kernen. 

Bijna alle reizigers reizen richting Heerenveen, sommigen naar de scholen, sommigen stappen over op 

de trein of op de Qliner naar Groningen. De bestemmingen van reizigers verschuift na Jubbega. Dan 

liggen de bestemmingen veelal in Oosterwolde, Assen of Drachten.  

Lijn-116 

Lijn 116 rijdt ieder uur op werkdag tussen Wolvega en Oosterwolde. In de avonduren, tijdens de vakantie 

en in het weekend rijdt lijn 116 vraagafhankelijk met een belbus.  

Lijn 116 tussen Oosterwolde en Wolvega vervoert dagelijks ongeveer 60 reizigers per richting, verdeeld 

over 15 ritten per dag. Een aantal ritten daarvan heeft een bezettingsgraad hoger dan 8, maar de meeste 

ritten hebben niet meer dan 3 reizigers over de gehele rit. Ongeveer 80% van de reizigers reist van/naar 

Wolvega, waar een aansluiting wordt geboden op de trein, maar waar ook de onderwijslocatie Het 

Lindecollege een belangrijke bestemming is. 
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4.2 Voorstel 
De bovenstaande analyse leidt tot een aantal voorstellen om het netwerk te optimaliseren in dit 

deelgebied in de Stellingwerven rondom Noordwolde en Wolvega.   

Lijn-115 

Op basis van de analyse stellen we voor om lijn 115 te behouden vanwege zijn sterke verbinding tussen 

Jubbega en Heerenveen en omdat deze gekoppeld is aan de verbinding tussen Oosterwolde en Assen. 

Het hoedje van Jubbega kost nu vrij veel rijtijd. Strekken zou een optie zijn. Daardoor wordt de rijtijd 

voor de doorgaande reiziger fors sneller. Daar staat tegenover dat de voor- en natransporttijd voor 

mensen uit Jubbega enorm toeneemt. Daaruit concluderen we dat de rijtijdwinst niet opweegt tegen het 

verwachte reizigersverlies en stellen we voor om de route van lijn 115 rondom Jubbega niet te 

veranderen.  

Lijn-17-en-19 

De relatie tussen Noordwolde en Heerenveen is een goed gebruikte verbinding voor scholieren die in 

Heerenveen op school zitten. De meerwaarde om door te rijden naar Oosterwolde is beperkt. De 

meerwaarde tussen Noordwolde en Gorredijk van lijn 19 is eveneens beperkt, de relatie Noordwolde 

naar Steenwijk is juist wel belangrijk. Daarom stellen we voor om die lijnen in Noordwolde aan elkaar te 

koppelen. In de huidige situatie sluiten deze lijnen op elkaar aan in Noordwolde, in de vakantie zijn deze 

lijnen al aan elkaar gekoppeld. De verbindingen Noordwolde-Drachten en Noordwolde-Oosterwolde 

vervallen 

Lijn-116 

Lijn 116 gaat in frequentie terug naar drie ochtend- en drie middagritten. De overige ritten vervallen 

vanwege de lage reizigersaantallen. Zo blijven ruim 20% van de huidige ritten rijden (6 van de 28 ritten), 

daarmee wordt bijna 70% van de huidige reizigersaantallen op lijn 116 bediend.  

Blancogebied 

Hiermee is er flink gesneden in het netwerk. Er blijft een fors blancogebied over, zeker op de momenten 

buiten de spits. Om te blijven rijden volgens het huidige netwerk is geen oplossing. Momenteel bedienen 

de belbussen de kernen buiten de vaste dienstregeling. Voor reizigers is het een prima oplossing, het 

gebruik van de belbus is veel hoger dan verwacht. De keerzijde van het succes is dat het binnen de 

huidige beschikbare bijdrage van de provincie niet mogelijk is de voorziening te handhaven. Een 

belbusreiziger draagt momenteel minder dan 5% van de kosten voor de voorziening. Financieel is het 

bieden van de belbus daarom geen optie. 

De geografie van dit gebied maakt het voor de Vlinder een lastig vraagstuk. De grootste hoofdader, de 

treinverbinding, ligt aan de rand van het gebied. De grootste kernen, Wolvega, Noordwolde en 

Oosterwolde, liggen ook aan de randen van de Stellingwerven. Deze meesten verplaatsingen gaan 

van/naar deze dorpen en vaak tussen de grote plaatsen onderling. Daarmee worden de afstanden groot. 

Door de huidige wegenstructuur wat er ligt als een raster, is de huidige route tussen de kernen ook de 

snelst mogelijke.  

De Vlinder is onderzocht als mogelijke oplossing. Het grote succes van het Vlinderconcept is dat door 

een flexibele route de rijkilometers en de rijtijden afnemen. Daarmee kan met dezelfde inzet meer 

openbaar vervoer worden aangeboden, of met minder inzet hetzelfde aanbod openbaar verover worden 

geboden. Met een Vlinder is in de Stellingwerven nauwelijks winst te behalen, niet in kilometers en 

minimaal in reistijd. 

Een andere mogelijkheid is om de huidige buurtbus uit te breiden en in te zetten als een alternatief. 

Buurtbus 107 rijdt tussen Oldeberkoop en Oosterwolde en Buurtbus lijn 108 rijdt aan de westkant van 

Wolvega. Voor de bediening van de Stellingwerven met een Buurtbus zal een fikse uitbreiding nodig 

zijn van het aantal vrijwilligers. Daarmee wordt de bediening in de weekenden mogelijk minimaal. Het 

blijkt immers lastig om vrijwilligers in het weekend te werven voor het rijden van de Buurtbus.  
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Met inzet van professionele krachten zien we op dit moment alleen de Opstapper als een redelijk 

vangnet voor de ontstane blanco gebieden in de Stellingwerven zien. De Opstapper zal dan gericht zijn 

op de OV-knooppunten in Noordwolde, Wolvega en Oosterwolde. 

Met inzet van vrijwillige krachten zijn er verschillende mogelijkheden om het openbaar vervoer 

vraagafhankelijk te rijden. Daarmee worden de kosten aanzienlijk gedrukt, al is daar een grote groep 

vrijwilligers voor nodig.  

Daarnaast zijn wij in hoge mate geïnteresseerd in de voorstellen die door de Mienskip gedaan worden. 

Met alle genoemde voorstellen komt het netwerk er in de Stellingwerven als volgt uit te zien, zie 

onderstaande afbeelding. 

Dit netwerk wordt aangevuld met maatwerk openbaar vervoer in de ontstane blanco gebieden. De 

invulling daarvan kan op de genoemde manieren.  

  

Figuur 10 Nieuwe netwerk Stellingwerven 
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5. Deelgebied Drachten 
Drachten speelt al jaren met het vraagstuk of het niet een eigen stadsdienst kan krijgen. Drachten is 

een van de grotere plaatsen in Nederland zonder treinstation en kent een grote hoeveelheid aan lijnen 

die samen Drachten bedienen. Drachten heeft met de haltes Van Knobelsdorffplein en Transferium 

Oost twee haltes die een belangrijke overstaplocatie zijn, waarbij Van Knobelsdorffplein ook een 

belangrijke bestemming is.  

Daarnaast is Drachten een belangrijke regionale plaats voor de kleinere dorpen in de omgeving. Veel 

mensen reizen naar Drachten om daar naar school te gaan of over te stappen op lijnen die ze verder 

brengt. Daardoor ontstaan er in Drachten veel busbewegingen vanuit allerlei richtingen die veel wijken 

van Drachten ontsluiten. Vanuit het noorden komen de lijnen 12, 13, 14, 20, 21, 55 en 320 Drachten 

binnen, vanuit het westen de lijn 14, 84, 114, 189, 304, 314 en 324, vanuit het zuiden de lijnen 11, 19, 

20, 21, 320 en 324 en vanuit het oosten komt lijn 84 Drachten binnen. Veertien unieke lijnen bedienen 

hiermee Drachten, dat zijn er dertien op werkdagen, lijn 324 rijdt alleen ’s avonds en in de weekenden.  

In bovenstaande figuur blijkt de huidige bediening van Drachten. Elke wijk heeft goed en frequent OV, 

de halteafstanden zijn beperkt. Bovendien is het lijnennet zo opgezet dat er goede verbindingen zijn 

met het centrum (van Knobelsdorffplein), het Transferium maar ook met Leeuwarden, Heerenveen, 

Oosterwolde en Groningen. De opzet van de lijnen zorgt voor een goede lokale ontsluiting en 

tegelijkertijd voor prima regionale verbindingen. 

Met de eerder genoemde voorstellen verandert er in het Drachtster netwerk niet veel. Er vervallen een 

aantal ritten 320 2x per uur tussen Transferium en Eikesingel. Tussen Transferium, Splitting en 

Knobelsdorffplein zijn er voldoende alternatieven met andere lijnen. Aan de westelijk zijde van Drachten 

wordt lijn 84 beperkt tot zeven ritten per dag. Daarmee wordt dit gebied buiten de spitsen niet meer 

bediend. Een optie is dat lijn 304/314 deze bediening overneemt en in één of twee richtingen deze route 

rijdt.  

Een  aanvullend stadsnet heeft nauwelijks meerwaarde en zal in veel gevallen parallel rijden aan 

bestaande regionale verbindingen. Ook de vergelijking met plaatsen van gelijke omvang in Nederland  

laat zien dat Drachten te klein is voor een aanvullend stadsnet. Bestaande systemen van 

doelgroepenvervoer vullen het OV goed aan, tegelijkertijd biedt ook het huidig OV-aanbod goede 

Figuur 11 Huidig netwerk Drachten 
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reismogelijkheden voor een deel van het doelgroepenvervoer. Arriva probeert actief het OV ook voor 

een deel van deze doelgroep te promoten. 

Wij stellen geen stadsdienst voor Drachten voor. 

 

6. Financiële consequenties 
Alle voorstellen voor alle deelgebieden zijn grofweg doorgerekend en op kosten gezet. Zoals genoemd 

is in het eerste hoofdstuk, zijn er in totaal 121.000 DRU’s in Zuidoost-Fryslân onderdeel van de 

experimenteergebieden, DRU’s van het grijze structuur plus DRU’s van de niet-hoofdstructuur. Hierin 

zijn eveneens de belbus en buurtbus DRU’s opgenomen.  

In het nieuwe netwerk komen er 34.000 DRU’s minder terug. Voor het merendeel, 22.000 DRU’s, zijn 

dat de belbus DRU’s die verdwijnen. Daar komen voor een deel vaste ritten, en dus vaste DRU’s, voor 

terug, voor een deel is dat de Opstapper en voor een deel komt er een oplossing in de Stellingwerven.  

In onderstaande tabel is te zien welke financiële consequenties alle voorgestelde netwerkwijzigingen in 

Zuidoost-Fryslân hebben ten opzichte van de huidige provinciale bijdrage. 

 Verschil Opmerking 

Bijdrage bus  €-750.000   

Bijdrage belbus  €-200.000  
 

Bijdrage Opstapper  € 65.000  
 

Bijdrage 
vraagafhankelijk vervoer 

 € 250.000  Op basis van een vrijwilligerssysteem 
door de Mienskip 

Totaal  €-635.000  
 

 

 Verschil Opmerking 

Bijdrage bus  €-750.000  
 

Bijdrage belbus  €-200.000  
 

Bijdrage Opstapper  € 65.000  
 

Bijdrage 
vraagafhankelijk vervoer  

 € 850.000  Bij professionele uitvoering  

Totaal  €-35.000  
 

 

Het grote verschil in de kosten zit in de manier van uitvoering van het maatwerk vervoer in de 

Stellingwerven. Een oplossing die kan worden uitgevoerd met een vrijwilligerssysteem is aanzienlijk 

goedkoper. Mocht het door professioneel personeel worden uitgevoerd, dan lopen de kosten op. In 

beide gevallen passen de wijzigingen binnen de huidige provinciale bijdrage. 

Door de overige wijzigingen, zoals het schrappen van ritten van lijn 11, 14, 84 en 116, het opheffen van 

een deel van lijn 17 en 19 komt er budget vrij. Daarnaast worden de belbus DRU’s vervangen, deels 

door Opstapper DRU’s en deels door vaste bus DRU’s. 
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7. Conclusie  
Het nieuwe netwerk in Zuidoost-Fryslân en Drachten komt er als volgt uit te zien: 

In het voorgestelde nieuwe netwerk zijn de volgende lijnen gewijzigd en toegevoegd: 

- Nieuwe lijn 321 toegevoegd tussen Heerenveen-Drachten-Leeuwarden met nieuwe 

rijksweghaltes bij Gorredijk en Beetsterzwaag; 

- Lijn 14 en 84 wordt lijn 84 dagdekkend tussen Drachten en Assen; 

- Lijn 114 gaat in het weekend rijden ter vervanging van lijn 14;  

- Lijn 322 gaat van Oosterwolde rechtstreeks naar Leeuwarden; 

- Lijn 17 en 19 worden in Noordwolde aan elkaar geknoopt waardoor de verbindingen 

Noordwolde-Oosterwolde en Noordwolde-Drachten verdwijnen; 

- Lijn 11 en 84 worden scholierenlijn 611 en 684; 

- Vraagafhankelijk systeem, al dan niet met vrijwilligers, in de Stellingwerven. 

Alle netwerkwijzigingen passen binnen de huidige provinciale bijdrage. Afhankelijk van de uitvoering 

van het vraagafhankelijke systeem in de Stellingwerven blijft er €635.000 (met vrijwilligers) of €35.000 

(met professionele krachten) over.  
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Figuur 12 Nieuw netwerk Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 
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Bijlagen  

Bijlage 1: Bestemmingen per kern 
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Langezwaag (n=1700)

Heerenveen Drachten Gorredijk

Groningen Beetsterzwaag Langezwaag

50%
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1%

De Knipe (n=1100)

Heerenveen Drachten Groningen

Gorredijk Leeuwarden

40%

35%
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Lippenhuizen (n=2300)

Heerenveen Drachten Leeuwarden
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45%
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Nij Beets (n=1500)

Drachten Akkrum Groningen
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Aldeboarn (n=700)

Akkrum Gorredijk Drachten
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Tjalleberd (n=450)

Heerenveen Drachten Oosterwolde

Siegerswoude Groningen
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Tijnje (n=1300)

Heerenveen Drachten Groningen

Leeuwarden Hoogkerk
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Bijlage 2: Afweging halteontwerp en op- en afritconstructie 
Halteligging 

De locatie van de nieuwe haltes is een lastige. De afslagen Beetsterzwaag en Gorredijk zijn identiek en 

ingericht volgens een half klaverbladaansluiting, zie de bovenste figuur hiernaast. De A7 blijft op niveau 

en de secundaire weg kruist door een viaduct over de A7. Om de rijtijd te beperken, is een halte parallel 

aan de A7 de beste optie. Hierbij hoeft de lijnbus slechts een klein stukje van de rijbaan af om te halteren 

en voegt daarna weer in.  

Half-klaverbladaansluiting 

Met een half klaverbladaansluiting is deze optie praktisch 

onmogelijk. Wanneer de halte onder het viaduct wordt  

geplaatst, komen de bus en het uit- en invoegend verkeer met 

elkaar in de knel. Als de bus uitvoegt aan de zuidkant, dan 

conflicteert dit met het invoegend verkeer. De bus vertraagt en 

het verkeer op de invoegstrook versnelt. Daarnaast komen de 

voorrangsregels in het gedrang. Of de bus moet voorrang geven 

aan het invoegend verkeer of andersom. Dit gaat onveilige 

situaties veroorzaken. Wanneer een bus aan de noordzijde 

uitvoegt, dan gaat dat goed wanneer de bus kan halteren op een 

parallelstrook. Maar bij het invoegen kruist de bus het 

uitvoegende verkeer. Met enorme snelheidsverschillen levert dit 

ook onveilige situaties op.  

Haarlemmermeeraansluiting 

Daarvoor zijn twee oplossingen. De eerste oplossing is om van 

een half klaverbladaansluiting een haarlemmermeeraansluiting 

te maken, zoals in de onderste afbeelding hiernaast te zien is. 

Daarmee ontstaat er ruimte voor de bus om onder het viaduct 

te halteren. Vanaf die halte is het mogelijk om voldoende 

snelheid te ontwikkelen om op snelheid in te voegen.  

Een andere mogelijkheid is om de ontbrekende op- en afritten 

van een haarlemmermeeraansluiting aan te leggen en alleen 

toegankelijk te maken voor busvervoer. Het overige verkeer 

blijft gebruik maken van de half klaverbladaansluiting. Daardoor 

zal de bushalte op het viaduct komen te liggen, maar kan de 

bus eenvoudig invoegen en wordt er beperkt tijd verloren. In 

Leek en Hoogkerk, eveneens aan de A7, zijn constructies als 

deze uitgevoerd of in uitvoering.  

Figuur 13 Half klaverbladaansluiting 

Figuur 14 Haarlemmermeeraansluiting 
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Halteren-einde-afrit 

De tweede oplossing is om de huidige 

infrastructuur te gebruiken en te halteren aan het 

eind van de afslag. Vervolgens moet de bus 

keren en kan via de oprit zijn weg weer te 

vervolgen. Daarvoor moeten bij de afslagen 

Beetsterzwaag en Gorredijk rotondes worden 

aangelegd om deze keringen mogelijk te maken. 

Deze inrichting ligt even verderop bij de afrit 

Tjalleberd, zie de figuur hiernaast. Met deze 

constructie is het relatief eenvoudig voor een bus 

om te keren.  

In beide ontwerpen moet er zorg worden 

gedragen voor een goede toegankelijkheid van 

de halte, voor zowel de voetganger als de fietser. 

Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan de subjectieve veiligheid van de halte. De haltes 

liggen immers in het buitengebied en kunnen daardoor snel als onveilig worden ervaren. Voor het 

succes van deze haltes is het zeer belangrijk dat men er gebruik van wil maken. Dat kan worden 

gestimuleerd door de haltes zowel objectief als subjectief veilig te maken.  

 

 

 

  

Figuur 15 Afslag Tjalleberd 
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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 

Tjalleberd 

oud 
1x per uur overdag lijn 84, daarbuiten 

belbus Halte in dorp vast en belbus 

nieuw 

7 scholierenritten lijn 684, daarbuiten 
opstapper of rijksweghalte Tjalleberd 

A7 
Halte in dorp, 

rijksweghalte op 1,6 km 
minder vast, meer opstapper, 

rijksweghalte 

          

Tijnje 
oud 

1x per uur overdag lijn 84, daarbuiten 
belbus Halte in dorp vast en belbus 

nieuw 
7 scholierenritten lijn 684, daarbuiten 

opstapper of rijksweghalte Gorredijk A7 
Halte in dorp, 

rijksweghalte op 1,8 km 
minder vast, meer opstapper, 

rijksweghalte 

          

Nij Beets 
oud 

1x per uur overdag lijn 11 1x per uur 
overdag lijn 84, daarbuiten een belbus Halte in dorp vast en belbus 

nieuw 

4 scholierenritten lijn 611,                        
7 scholierenritten lijn 684, daarbuiten 

opstapper of rijksweghalte Gorredijk A7 
Halte in dorp, 

rijksweghalte op 3,8 km 
minder vast, meer opstapper, 

rijksweghalte 

          

Aldeboarn 
oud 

1x per uur overdag lijn 11, daarbuiten 
belbus Halte in dorp vast en belbus 

nieuw 
7 scholierenritten lijn 611, daarbuiten 

opstapper  Halte in dorp minder vast, meer opstapper 

          

Akkrum (bus) 
oud 

1x per uur overdag lijn 11, daarbuiten 
belbus Haltes in dorp vast en belbus 

nieuw 
7 scholierenritten lijn 611, daarbuiten 

opstapper  Haltes in dorp minder vast, meer opstapper 

          

Beetsterzwaag 
oud 

2x p/uur lijn 20/21                                   
1x p/uur lijn 11 Haltes in dorp vast 

nieuw 
2x p/uur lijn 20/21, scholierenritten lijn 

611 en rijksweghalte A7 
Haltes in dorp, 

rijksweghalte op 1,8 km 
vast, opstapper en 

rijksweghalte 

          

Gorredijk 
oud 

2x p/uur lijn 20/21, spitsrit 621 &             
6 ritten lijn 19 Haltes in dorp vast en belbus 

nieuw 
2x p/uur lijn 20/21,scholierenrit 621 en  

rijksweghalte A7  
Haltes in dorp, 

rijksweghalte op 4,0 km 
vast, opstapper en 

rijksweghalte 

          

Langezwaag 
oud 2x p/uur lijn 20/21 Halte in dorp vast 

nieuw 2x p/uur lijn 20/21 Halte in dorp vast en opstapper 

          

Boornbergum 
oud 

1x per uur overdag lijn 84, daarbuiten 
belbus Halte in dorp vast en belbus 

nieuw 
7 scholierenritten lijn 684, daarbuiten 

opstapper  Halte in dorp minder vast en opstapper 
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  Frequentie Halteafstand Type vervoer 

Ureterp 
oud 1x per uur lijn 14,84 en 189 Halte in dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 1x per uur nieuwe lijn 84 en 189 Halte in dorp 
meer vast en vraagafhankelijk 

met opstapper 

          

Frieschepalen 
oud 1x per uur lijn 84 en 189 Halte in dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 1x per uur nieuwe lijn 84 en 189 Halte in dorp 
meer vast en vraagafhankelijk 

met opstapper 

          

Bakkeveen 
oud 1x per uur lijn 84 Halte in dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 1x per uur nieuwe lijn 84 Halte in dorp 
meer vast en vraagafhankelijk 

met opstapper 

          

Waskemeer 
oud 1x per uur lijn 84 Halte in dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 1x per uur nieuwe lijn 84 Halte in dorp 
meer vast en vraagafhankelijk 

met opstapper 

          

Haulerwijk 
oud 1x per uur lijn 84 en 85 Halte in dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 1x per uur nieuwe lijn 84 en 85 Halte in dorp 
meer vast en vraagafhankelijk 

met opstapper 

          

Wijnjewoude 
oud 1x per uur lijn 14 Halte in dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 2x p/uur lijn 114 en 322 
Halte op 1,5 km aan 

N381 
vast en vraagafhankelijk met 

opstapper   

          

Donkerbroek 
oud 1x per uur lijn 14, 114, 115, 322 Halte net buiten dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 1x per uur lijn 114, 115 en 322 Halte net buiten dorp 

minder vast en 
vraagafhankelijk met 

opstapper   

          

Oosterwolde 
oud 

1x per uur lijn 14, 17, 85, 114, 115, 
116, 322 Haltes is het dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 
1x per uur lijn 17, 85, 114, 115, 116, 

322 Haltes is het dorp 

minder vast en 
vraagafhankelijk met 

opstapper   

          

Norg oud 1x per uur lijn 83, 84 en 86 Haltes is het dorp 
vast en vraagafhankelijke 

belbus 

nieuw 1x per uur lijn 83 en 86 Haltes is het dorp minder vast, geen Arriva 

          

Appelscha 
oud 1x per uur lijn 114, 115 Haltes is het dorp 

vast en vraagafhankelijke 
belbus 

nieuw 1x per uur lijn 114, 115 Haltes is het dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

opstapper 
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  Frequentie Halteafstand Type vervoer 

Oldeberkoop oud 1x per uur lijn 116, 6 ritten lijn 19 Halte in en buiten dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw 6 scholierenritten lijn 116 Halte buiten dorp vast en vraagafhankelijk   

          

Boijl oud 1x per uur lijn 17 en belbus Halte in dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw dagdekkend vraagafhankelijk Halte in dorp vraagafhankelijk 

          

Elsloo oud 1x per uur lijn 17 en belbus Halte in dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw dagdekkend vraagafhankelijk Halte in dorp vraagafhankelijk 

          

De Blesse oud 1x per uur lijn 17 en belbus Halte in dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw 1x per uur lijn 17 Halte in dorp vast en vraagafhankelijk   

          

Steggerda oud 1x per uur lijn 17 en belbus Halte in dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw 1x per uur lijn 17 Halte in dorp vast en vraagafhankelijk   

          

Noordwolde oud 1x per uur lijn 17, 19 Haltes in het dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw 1x per uur nieuwe lijn 17 Haltes in het dorp vast en vraagafhankelijk   

          

Wolvega oud 1x per uur lijn 17, 116 Haltes in het dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw 1x per uur lijn 17, 116 Haltes in het dorp vast en vraagafhankelijk   

          

Makkinga oud 1x per uur lijn 17, 116 Halte in en buiten dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw 6 scholierenritten lijn 116 Halte buiten dorp vast en vraagafhankelijk   

          

Wilhelminaoord oud 1x per uur lijn 19 Halte in dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw 1x per uur nieuwe lijn 17 Halte in dorp vast en vraagafhankelijk   

          

Frederiksoord oud 1x per uur lijn 19 Halte in dorp 
vast en vraagafhankelijk met 

belbus 

nieuw 1x per uur nieuwe lijn 17 Halte in dorp vast en vraagafhankelijk   
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Voor alle kernen zijn de wijzigingen van rijtijden van halte tot halte 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.   

  

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

Tjalleberd, Tjalleberd oud 00:38 00:38 00:34 00:33 00:33 00:26 01:05 01:06 01:05 00:12 00:13 00:09

nieuw 00:38 00:31* 00:31* 00:33 00:26* 00:26* 00:52* 00:52* 00:50* 00:12 00:10* 00:10*

Tijnje, Rolbregedyk oud 00:46 00:45 00:38 00:22 00:24 00:19 01:09 01:13 00:57 00:20 00:20 00:15

nieuw 00:46 00:38* 00:38* 00:20* 00:20* 00:20* 00:48* 00:48* 00:46* 00:20 00:15* 00:15*

Gorredijk, Busstation oud 00:46 00:46 00:46 00:20 00:22 00:22 01:04 01:01 01:29 00:26 00:23 00:23

nieuw 00:46 00:46 00:46 00:22 00:22 00:22 00:41* 00:48* 00:46* 00:26 00:15* 00:15*

Beetsterzwaag, Hoofdstraat oud 00:44 00:51 00:58 00:10 00:10 00:10 00:52 00:49 01:17 00:39 00:36 00:36

nieuw 00:43* 00:40* 00:40* 00:10 00:10 00:10 00:36* 00:42* 00:40* 00:20* 00:20* 00:20*

Nij Beets, Domela Nieuwenhuisweg oud 00:38 00:35 00:43 00:17 00:19 00:15 01:01 01:15 00:52 00:25 00:25 00:20

nieuw 00:43* 00:43* 00:43* 00:17 00:12* 00:12* 00:42* 00:42* 00:40* 00:20* 00:20* 00:20*

Langezwaag, Langezwaag oud 00:35 00:36 00:35 00:34 00:34 00:33 01:03 01:03 01:22 00:15 00:13 00:13

nieuw 00:35 00:36 00:35 00:34 00:34 00:33 01:03 01:03 01:22 00:15 00:13 00:13

Boornbergum oud 00:57 01:03 00:49 00:14 00:14 00:11 00:59 01:06 00:48 00:30 00:30 00:25

nieuw 00:57 00:43* 00:43* 00:14 00:11 00:11 00:36* 00:42* 00:40* 00:20* 00:20* 00:20*

Aldeboarn, Sûdkant oud 00:27 00:29 00:48 00:29 01:09 01:00 01:08 01:06 01:07 00:27 00:29 00:18

nieuw 00:27 00:29 00:48 00:29 01:09 01:00 01:08 01:06 01:07 00:27 00:29 00:18

Leeuwarden, Busstation Drachten, van Knobelsdorffplein Groningen, Hoofdstation Heerenveen, Busstation
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spits dal avond/za/zo spits dal avond/za/zo spits dal avond/za/zo spits dal avond/za/zo

Wijnjewoude, Duurswoude oud 00:57 00:48 01:03 00:28 00:28 00:25 00:59 00:57 00:49 00:53 00:53 00:46

nieuw 00:43 00:43 00:57 00:28 00:28 00:25 00:43 00:43 00:45 00:37 00:37 00:38

Donkerbroek, Provinciale weg oud 00:50 00:45 01:08 00:24 00:19 00:30 00:51 00:54 00:56 00:50 00:50 00:48

nieuw 00:48 00:48 01:02 00:24 00:19 00:27 00:51 00:54 00:56 00:50 00:50 00:48

Oosterwolde, busstation oud 00:57 00:53 01:15 00:32 00:33 00:38 00:59 01:02 00:57 00:47 00:59 00:56

nieuw 00:54 00:51 01:07 00:32 00:33 00:35 00:59 01:02 00:57 00:47 00:52 00:52

Haulerwijk, Laweijstraat oud 01:14 01:15 01:26 00:37 00:37 00:28 00:46 00:55 00:43 01:19 01:19 00:57

nieuw 01:01 00:59 01:00 00:39 00:39 00:39 00:46 00:55 00:43 00:56 00:56 00:56

Veenhuizen, Kerklaan oud 01:16 01:17 01:31 00:57 00:57 00:54 00:53 00:52 00:51 01:19 01:19 01:18

nieuw 01:16 01:17 01:31 00:57 00:57 00:54 00:53 00:52 00:51 01:19 01:19 01:18

Appelscha, Café Hulst oud 01:11 01:01 01:29 00:41 00:41 01:22 00:57 00:57 00:56 01:06 01:04 01:04

nieuw 01:11 01:01 01:15 00:41 00:41 00:45 00:57 00:57 00:56 01:06 01:04 01:04

Norg, Westeinde oud 01:26 01:27 01:36 00:49 00:48 00:38 00:40 00:38 00:38 01:31 01:31 01:09

nieuw 00:40 00:38 00:38

Ureterp, Centrum oud 00:38 00:40 00:54 00:13 00:13 00:16 00:44 00:49 00:39 00:45 00:45 00:40

nieuw 00:38 00:40 00:54 00:13 00:13 00:16 00:44 00:49 00:39 00:45 00:45 00:40

Leeuwarden, Busstation Drachten, van Knobelsdorffplein Groningen, Hoofdstation Heerenveen, Busstation


