
Huisregels voor bus, tram en halteHuisregels voor bus en tram. 

Koop uw biljet 
op voorhand 
in de verkoop-
punten.

Zorg dat u 
5 minuten op 
voorhand aan de 
halte bent.

Op de bus 
betaalt u liefst 
gepast.

Steek uw hand 
op als uw tram 
of bus nadert.

Stap vooraan in.

Rook niet in de 
bus of op de 
tram.

Ontwaard uw 
vervoerbewijs 
en voorkom een 
boete.

Schuif door a.u.b. 
en laat de door-
gang vrij voor de 
deuren.

Wees hoffelijk en 
bied uw zitplaats 
eens aan.

Hou tram en bus 
schoon en neem 
uw afval mee.

Voor uw 
veiligheid is 
camerabewaking 
mogelijk.

Eet of drink niet 
in de bus of op de 
tram.
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Geldig vanaf 14 december 2014

De Lijn Vlaams-Brabant

Martelarenplein 19 - 3000 Leuven

School- en marktbussen

Naast al deze voorgestelde lijnen biedt De Lijn haar reizigers ook een groot aantal school- en marktbussen aan. 

Om dit netplan overzichtelijk te houden, zijn ze niet weergegeven. Hun haltelijsten en trajecten kunt u echter wel terugvinden in 
de lijnfolder. 

Vervoergebied Brussel
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BELBUSSEN
Belbus Lebbeke - Buggenhout

Belbus Ninove - Haaltert

Belbus Faluintjes - Opwijk

Belbus Geraardsbergen

Belbus Haacht - Kampenhout - Boortmeerbeek

Belbus Zemst

Weekendbelbus Vilvoorde - Zaventem

Belbus Pajottenland

Belbus Opwijk - Merchtem - Wemmel

Belbus Heist-op-den-Berg - Bonheiden - Putte

SCHAAL 1 - 100 000

hoofdhalte met belangrijke overstap &
belbushalte

eindhalte van meer dan 1 lijn op
meervoudige halte

eindhalte van 1 lijn op
meervoudige halte

overlappende belbusgebieden 
& belbusgrens
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LIJNEN
Mechelen, Station - Centrum - Nekkerspoel Brussel - Ninove Vilvoorde - Steenokkerzeel - Kortenberg Mechelen - Breendonk Nachtbus Anderlecht, Erasmus - Zaventem, Luchthaven Ukkel - Alsemberg - Eigenbrakel

Mechelen, Tivoli - Station - Vrijbroekpark Brussel, Noord - Scheut - Dilbeek, Zuurweide Brussel - Grimbergen - Humbeek Kraainem - Tervuren - Leefdaal - Leuven Vilvoorde - Zaventem Ronse - Edingen

Mechelen, Station - Muizen Groot-Bijgaarden - Alsemberg Brussel - Het Voor - Grimbergen - Kapelle-op-den-Bos Kraainem - Sterrebeek - Leefdaal - Leuven Essene - Liedekerke - Pamel Aat - Edingen

Mechelen, Station - Battel - Leest Dilbeek - Alsemberg Brussel - Het Voor - Grimbergen, Verbrande Brug Kraainem - Tervuren - Bertem - Leuven Leuven - Everberg - Kortenberg - Zaventem Eigenbrakel - Halle

Mechelen, Tivoli - Station - Geerdegemdries Snelbus Brussel - Leerbeek Brussel - Meise - Humbeek Brussel - Moorsel - Leuven Leuven - Herent - Kortenberg - Zaventem  - Cargo Soignies - ‘s Gravenbrakel - Tubeke - Halle

Dendermonde - Malderen - Steenhuffel Brussel - Lennik - Leerbeek Grimbergen - Nieuwenrode - Kapelle-op-den-Bos Etterbeek - Overijse - Terlanen - Ottenburg - Waver Roodebeek - Zaventem  - Cargo Alsemberg - Argenteuil Berlaymont

Dendermonde - Opwijk - Asse Brussel - Gaasbeek - Leerbeek Brussel - Wemmel Overijse, Maleizen - Hoeilaart - Etterbeek Zaventem  - Haacht - Keerbergen - Bonheiden Sint-Genesius-Rode - Argenteuil Berlaymont

Dendermonde - Asse Brussel - Sint-Pieters-Leeuw - Leerbeek Brussel - Wemmel - Drijpikkel Oudergem, Herrmann Debroux - Overijse - Hamme-Mille Mechelen - Bonheiden - Boortmeerbeek - Zaventem Brussel, Zuid - Argenteuil Berlaymont

Aalst - Ninove Brussel - Sint-Pieters-Leeuw - Pepingen Brussel - Wemmel - Asse Oudergem, Herrmann Debroux - Hoeilaart - Waver Mechelen - Zemst - Perk - Zaventem Ukkel - Argenteuil Berlaymont

Aalst - Aspelare - Ninove Anderlecht - Drogenbos - Halle - Leerbeek - Ninove Brussel - Wemmel - Zellik Etterbeek - Overijse, Maleizen - Terhulpen Mechelen - Hofstade - Zemst - Houtem - Zaventem Edingen - ‘s Gravenbrakel

Aalst - Denderleeuw - Ninove Anderlecht - Drogenbos - Beersel - Halle Brussel - Wemmel - Dendermonde Etterbeek - Huldenberg - Ottenburg Mechelen - Zaventem Elsene - Rixensart - Court-Saint-Etienne

Brakel - Ninove Anderlecht - Drogenbos - Sint-Genesius-Rode - Halle Brussel - Wemmel Brussel - Kortenberg - Everberg - Leuven Dilbeek - Ruisbroek - Halle Sint-Pieters-Kapelle - Edingen - Halle

Aalst - Opwijk - Londerzeel Lembeek - Halle Brussel - Londerzeel - Breendonk - Puurs Kraainem - Kortenberg - Erps-Kwerps - Leuven Dilbeek - Jette, UZ Brussel - Vilvoorde - Zaventem Edingen - Tubeke

Aalst - Meldert - Asse Leerbeek - Herne - Edingen Brussel - Steenhuffel - Londerzeel - Malderen Brussel, Noord - Ternat - Liedekerke Merchtem - Grimbergen - Vilvoorde - Zaventem Conforto Louvain-La-Neuve - Waver - Elsene

Geraardsbergen - Edingen Leerbeek - Geraardsbergen Brussel - Willebroek - Puurs Brussel - Kortenberg - Leuven Groenendaal - Tervuren - Zaventem  - Machelen Conforto bis Louvain-La-Neuve - Waver - Woluwe

Geraardsbergen - Bever Ninove - Vollezele - Leerbeek Vilvoorde - Nieuwenrode - Londerzeel Roodebeek - Zaventem Eghezee - Waver - Brussel

Geraardsbergen - Bever Elingen - Halle Brussel - Haacht - Keerbergen Leuven - Huldenberg - Overijse - Hoeilaart - Groenendaal Brussel - Waterloo - Eigenbrakel

Overboelare - Geraardsbergen - Zandbergen Halle - Heikruis - Leerbeek Brussel - Kortenberg - Kampenhout Brussel - Tervuren - Leuven

Aalst - Heldergem Brussel - Sint-Pieters-Leeuw - Halle Brussel - Zaventem Snelbus Brussel - Londerzeel - Boom

Aalst - Heldergem Brussel - Brukom - Halle Grimbergen, Verbrande Brug - Vilvoorde - Mechelen Snelbus Brussel - Willebroek - Boom

Aalst - Geraardsbergen Snelbus Brussel - Asse - Aalst Mechelen - Vilvoorde - Diegem - Zaventem Snelbus Brussel - Haacht

Brussel - Ternat Brussel - Asse - Ternat - Teralfene - Aalst Mechelen - Zemst - Weerde Snelbus Brussel - Keiberg - Zaventem 

Brussel - Dilbeek, Rondenbos Brussel - Asse - Aalst Mechelen - Boortmeerbeek - Leuven Mechelen - Putte - Heist-op-den-Berg - Wiekevorst

Brussel - Schepdaal Asse - Mollem - Asse Mechelen - Kampenhout - Leuven Mechelen - Putte - Schriek - Tremelo

Snelbus Brussel - Ninove Vilvoorde - Diegem - Zaventem Houtem - Vilvoorde, Kliniek Mechelen - Keerbergen - Tremelo - Aarschot

Brussel - Liedekerke - Ninove Vilvoorde - Steenokkerzeel Mechelen - Londerzeel Leuven - Bertem - Moorsel - Sterrebeek - Zaventem 


