Inleiding over het OV in Friesland
Het is soms enig gepuzzel maar de meeste begin en eindpunten van de Odulphus trajecten zijn
(meestal) goed bereikbaar met het OV. Voor de overige verbindingen moet er minimaal 60 minuten
van te voren vervoer worden besteld. Bel daarvoor (Arriva) gratis 0800 2802803. Reis je met 3 of
meer personen, reserveer de belbus of opstapper dan 24 uur van tevoren.
Ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen is er beperkter OV. De treinen en buslijnen 47-44-41
rijden echter wel een regelmatige dienstregeling. Voor veel trajecten zijn dat bruikbare OV
mogelijkheden.
Friesland heeft verschillende vervoersvormen, namelijk:
• Treinen NS https://www.ns.nl/reisplanner#/
• Treinen Arriva https://www.arriva.nl
• Bussen Arriva https://www.arriva.nl
• Buurtbus 103 http://buurtbuszwf.nl/dienstregeling/
• Buurtbus 102 via https://www.arriva.nl
• Opstapper en belbussen https://www.arriva.nl/friesland-enwaddeneilanden/reisinformatie/aanvullend-vervoer.htm
• Taxi bedrijven zie de gids
Er zijn ook een aantal belangrijke OV overstappunten in het gebied waar de Odulphusroute door
loopt. In dit overzicht staan vooral verbindingen die betekenis hebben binnen het routeverloop.
Treinstations
lijn Leeuwarden-Harlingen
• Deinum
lijn Leeuwarden-Stavoren
• Mantgum-Sneek Noord-Sneek-IJlst-Workum-Koudum/Molkwerum-Stavoren
Sneek busstation
• lijnen busnetwerk oa. naar Bolsward-Heerenveen-Harich-Balk-Vinkebuorren-Lemmer
Bolsward busstation
• lijnen busnetwerk oa. naar Workum-Koudum-Bakhuizen-Hemelum (Flinkebosje)
Busverbindingen naar en vanaf de volgende plaatsen:
• Vinkebuorren (Sondel) 44-47
44 Sondel-Nijemirdum-Oudemirdum-Rijs-Bakhuizen-Hemelum-Flinkebosje
47 Sneek-Woudsend-Harich-Balk-Sondel/Vinkebuorren-Lemmer
• Harich-Balk bus 41-44-47
41 Balk-Wijckel-Sloten-Spannenburg-Sint Nicolaasga-Heerenveen
44 Harich-Sondel/Vinkebuorren-Sondel-Nijemirdum-Oudemirdum-Rijs-BakhuizenHemelum-Flinkebosje
• Hemelum Flinkebosje bus 44-46 en buurtbus 102
44 Flinkebosje-Galamadammen-Koudum-Workum (trein op loopafstand 10 minuten)Parrega-Bolsward
44 Hemelum- Bakhuizen-Laaxum-Warns-Stavoren
buurtbus 102 Flinkebosje-Hemelum-Bakhuizen-Laaxum-Warns-Stavoren
Overstap voor de trein Stavoren-Leeuwarden en de veerdienst naar Enkhuizen
BEREIKBAARHEID VAN DE TRAJECTEN
De tweede regel is steeds het startpunt, de derde regel de terugreis mogelijkheid. Je kunt echter vaak

niet rechtstreeks terug naar het beginpunt. Daarvoor is vaak een combinatie van trein en of bus
nodig. Raadpleeg dus altijd van te voren de websites voor een actueel reisadvies.
1. Novice Bolsward Oudega
busstation Bolsward diverse buslijnen
buslijn 45 (Sneek-Heeg-Gaastmeer-Oudega)
2. Lux Aeterna Oudega Hindeloopen
buslijn 45 (Sneek-Heeg-Gaastmeer-Oudega)
Hindeloopen trein Leeuwarden-Stavoren
3. Via Hindeloopen
trein Arriva
buurtbus 103 vanaf Warns naar Stavoren (treinstation)
4. Promontorium
trein+buurtbus 103 vanaf Stavoren naar Warns,
bus 44+buurtbus 103 naar Stavoren vanaf Bakhuizen
5. Bellum
buslijn 44
terug bus 41+44
6. Moenia Perlae
buslijn 41
terug buslijn 41
7. Refugium
buslijn 44
terug buslijn 44
8. Tumulus
buslijn 44
terug buslijn 44
9. Inundatus
buslijn 44
terug buslijn 45
10. Aether
buslijn 45
terug opstapper naar IJlst (treinstation) of Bolsward busstation
11. Vitus
belbus vanaf IJlst (treinstation) of Bolsward (busstation)
terug Sneek (trein en busstation)
12. Refter
trein
terug trein
13. Campanarium
trein
terug buslijn 35
14. Viridarium
buslijn 35
terug belbus naar Bolsward
15. Presbyter
belbus vanaf Bolsward
terug busstation Bolsward
Download het overzicht
De gehele dienstregeling en kaart van het vervoersgebied van Arriva (trein en bus) is ook te
downloaden als PDF via: https://www.arriva.nl/friesland-enwaddeneilanden/reisinformatie/dienstregeling.htm

Playstore App,s
Andere handige app,s zijn in de playstore te vinden:
• OV info
• Bustijden
• Arriva
NS en Arriva
Raadpleeg echter ook steeds de NS en of Arriva planners voor de actuele mogelijkheden,
wijzigingen en of stremmingen. Het downloaden van de Arriva app is een echte aanrader. Deze
geeft namelijk steeds per Arriva bushalte de actuele tijden weer.

