
Vervoermiddel Voor wie? Reismogelijkheden Meer informatie Kosten  
Lijndienst Iedereen  Lijn van Garyp, Sumar, 

Burgum, Hurdegaryp, 
Leeuwarden en v.v. 
Door Trynwâlden, v.v.  

https://www.arriva.nl/consumenten.htm  Variabel ov-tarief 

Opstapper /belbus Iedereen  Wilt u gebruik maken van het 
Openbaar Vervoer, maar is er 
geen aansluiting op het 
reguliere Openbaar Vervoer? 
Dan kunt u gebruik maken 
van de Opstapper.  Iedereen 
kan gebruik maken van deze 
Opstapper als er in uw buurt 
geen aansluiting is op het 
Openbaar Vervoer. 

https://www.jobinder.nl/opstapper/  € 2,50 per rit (enkele 
reis) 

Valys Valys regelt 
taxivervoer voor 
ouderen en voor 
mensen met een 
chronische ziekte 
of handicap over 
een langere 
afstand. 

Valys is er voor reizigers met 
een mobiliteitsbeperking die 
sociaal-recreatieve uitstapjes 
buiten de eigen regio willen 
maken. Op familiebezoek of 
een dagje erop uit? Voor de 
korte afstanden is er in veel 
plaatsen een lokaal of 
regionaal vervoerssysteem, 
maar als u verder van huis 
wilt, dan is er Valys. U kunt 
Valys gebruiken als u verder 
reist dan 5 OV-zones of 25km 
vanaf uw woonadres. Met 
Valys krijgt u voor een 
aantrekkelijk tarief vervoer 
dat u veilig en comfortabel 
naar uw bestemming brengt. 

https://www.valys.nl/  Variabel 
 



ANWB automaatje Wil je naar de 
kapper, op 
familiebezoek, 
winkelen in de 
buurt of heb je 
een afspraak in 
het ziekenhuis of 
bij de 
fysiotherapeut? Is 
er geen redelijk 
alternatief? 

ANWB AutoMaatje is een 
vervoerservice waarbij 
vrijwillige chauffeurs minder 
mobiele plaatsgenoten 
vervoeren. De chauffeurs 
gebruiken daarvoor hun eigen 
auto.  

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/  
https://www.kearn.nl/nieuws/anwb-automaatje-van-
start/  
 
NIET IN BURGUM  EN  TRYNWALDEN. 

Je betaalt alleen een 
onkostenvergoeding 
van € 0,35 per 
kilometer aan de 
vrijwillige chauffeur. 

Lokaal Loket 
Eastermar 

Inwoners 
Eastermar 

Eastermarders kunnen 
worden vervoerd door 
bemiddeling van het Lokaal 
Loket. 

https://www.eastermar.nl/contact-met-lokaal-loket  30 cent per kilometer 

WMO taxipas Inwoners van 
Tytsjerksteradiel  

U komt in aanmerking voor 
een vervoerspas bij Jobinder 
als u inwoner bent van een 
van de deelnemende 
gemeenten en als u een 
dusdanige fysieke of mentale 
beperking hebt, dat u niet in 
staat bent gebruik te maken 
van het reguliere openbaar 
vervoer, zoals bus en trein. 
Deze vervoerspas vraagt u 
aan bij het Wmo- of zorgloket 
van de gemeente via 14 0511 
(zonder netnummer). 

https://www.t-diel.nl/lokaal-en-regionaal-vervoer  Eigen bijdrage WMO 
vervoer 2022  
Opstaptarief € 
1,010 
OV tarief per KM
 € 0,175 
Tarief boven 25 km
 € 2,275 

MVT Trynwâlden Inwoners van 
Trynwâlden 

Het MVT (Maatschappelijk 
Vervoer Trynwâlden) biedt 
inwoners een ondersteuning 
bij vervoer.  

Een rit reserveren; 0658873641 
Harri.altena@gmail.com  

De kosten van een rit 
zijn afhankelijk van de 
afstand en het aantal 
personen dat meerijdt. 



Stichting vrienden 
van Bennema 
State 

Bewoners, familie,  De stichting heeft een 
rolstoelbus waarmee ze u 
kunnen ophalen en 
wegbrengen als dat nodig is. 

 Wilt u meer weten of een bijdrage geven aan de 
Vrienden van Bennema State? Bel dan met Bennema 
State: (0511) 457 900. 

? 

Stichting 
vriendenkring 
Berchhiem 

Bewoners Het vervoer Berchhiem 
bussen is in het bijzonder 
bedoeld voor vervoer in de 
sociale en recreatieve sfeer 
voor alle bewoners van 
Berchhiem en Toutenburg 
in goedgekeurde en goed vast 
te zetten rolstoelen. 

http://www.vriendenkringberchhiem.nl/wordpress/wp-
content/uploads/2022/03/Brochure-Vriendenkring-
20220307.pdf 

01 t/m 10 km. € 2,00 
enkele reis 
11 t/m 15 km. € 3,00 
enkele reis 
16 t/m 20 km. € 4,00 
enkele reis 
21 t/m 25 km. € 5,00 
enkele reis 
Boven de 25 km. 
Worden de meerdere 
gereden kilometers 
met 
€ 0,46 per kilometer 
(enkele reis) in 
rekening gebracht. 

Burgum Mobiel Alleen ritten 
binnen de 
postcode 9251 

BurgumMobyl is een 
kleinschalig aanvullend 
vervoerssysteem in Burgum 
voor mensen met een fysieke 
beperking. Voor een kleine 
bijdrage worden mensen met 
2 elektrische Peugeot 
Partners door vrijwilligers 
vervoerd. 
 

06 – 18051804 
https://www.burgummobyl.nl/  

€ 1,00 per rit 

Kerkvervoer  iedereen Gemeenteleden die niet in 
staat zijn zelfstandig naar de 
kerk te komen, kunnen 
gebruik maken van 

https://pgburgum.nl/kerkvervoer/  
PKN Hurdegaryp  

? 



kerkvervoer. 
Trein  Iedereen  Stations Hurdegaryp, 

Feanwâlden 
https://www.ns.nl/ 
www.arriva.nl  

Ov-tarief 

Leerlingen vervoer  Leerlingen met 
b.v. ziekte, een 
handicap of 
gedragsproblemen 

Er zijn verschillende soorten 
leerlingenvervoer. 
Bijvoorbeeld OV (met 
eventuele begeleiding), op de 
fiets en de taxi(bus). Een 
combinatie van verschillende 
vormen hiervan is ook 
mogelijk. De regeling 
leerlingenvervoer geldt voor 
leerlingen die verblijven 
in onze gemeente. Bij de 
toekenning van 
leerlingenvervoer of een 
vergoeding in de reiskosten, 
gaat de gemeente uit van de 
dichtstbijzijnde toegankelijke 
school. 

https://www.t-diel.nl/leerlingenvervoer   

 

 


