buslijnen HOV
Geraardsbergen - Bever - Galmaarden Tollembeek - Leerbeek
St. Pieters Kapelle - Leerbeek
Leerbeek - Bogaarden - Halle
Ninove - Leerbeek - Pepingen - Halle

Halle - St gen rode - Linkebeek - Brussel

St gen rode - drogenbos - COOVI
Halle - Beersel - drogenbos - COOVI
St P Leeuw - Lot - Drogenbos
Halle - Brussel
Leerbeek - Pepingen - St P Leeuw COOVI - Bru
Halle - Lennik - Roosdaal (wordt verlengd
in finale versie naar ninove)
Leerbeek - Ninove
Leerbeek - Vlezenbeek - Bru
Leerbeek - Lennik - Bru
Snelbus Leerbeek - Lennik - Bru

traject

Oude lijn weg?
161
160
164

161
160
164

153 (stuk tss Halle en
153 Drogenbos laten staan)
Vanuit Halle 153 tot ukkel Kalevoet
(station) - rue egidth van ophem stallestraat en dan humaniteitslaan industrielaan - 2stationstraat en eindigen
in bru zuid
Neen
155 doortrekken tot COOVI (zie kaartje
blauwe reisweg) maar 155 pas beginnen Neen (dus 155 laten
in Alsemberg
staan)
154 + doortrekking COOVI (zie kaartje
blauwe reisweg)
154
172
172
171
171
144

144

163
162
142
141
141 maar stops tot in st martens lennik en
pas terug stoppen vanaf erasmus

163
162
142
141
140

127 tot schepdaal en ten slotte de 118 tot
bru + 118-deel brengen naar stwg:
Ninove - Roosdaal - Schepdaal - Dilbeek - kepperbergstraat, itterbeekse baan, stwg
Bru
N8 en terug kalebergstraat en terug 118
Neen
Roosdaal - Hekelgem (wordt verlengd in
625 (stuk Hekelgem finale versie naar Aalst)
625 + N9 naar Aalst
Essene blijven staan)
Ninove - Liedekerke - Liedekerke station - 127 tot Liedekerke, 625 tot Liedekerke
ternat (geschrapt in finale versie)
station en 213 tot ternat
Neen
Ternat - Liedekerke - Liedekerke station teralfene - aalst (wordt verlengd in finale
versie naar Asse)
aalst 213 tot asse
Liedekerke station - N207 - Warandestraat
- Kasteelstraat - traject lijn 33 (O vl) tot
Liedekerke - Denderleeuw geschrapt in
station Denderleeuw en N208 tot
finale versie)
Liedekerke station
Neen
Ternat - Groot-Bijgaarden - Brussel (wordt
verlengd in finale versie naar
Denderleeuw station)
355 + verlengen tot Denderleeuw station
Ternat - Dilbeek - Brussel
116
leerbeek stelplaats - N285 - N282 naar
Lennik en dan naar St Martens Lennik N282 - Schapenstraat tot N8, oversteken
naar galgenstraat - doelstraat - wambeek weverstraat - van cauwenlaertstraat stationstraat - N285 tot asse (volgens lijn
Leerbeek - Lennik - Asse
213)
Neen
Aalst - teralfene volgens 213 dan via
bellenstraat - stationstraat - bellenstraat hombeeksestraat - ternatsestraat naar
Aalst - Teralfene - Asse (geschrapt in
Essene om dan zoals lijn 215 via Asbeek
finale versie)
naar Asse te gaan

Rand-systeem: st gen rode - Beersel

st gen rode station - zoniënwoudlaan - bru
stwg - gentstberg - sanatoriumstraat laarheidestraat - hoogstraat - lotsestraat R0 - afrit ruisbroek - humaniteitslaan stationstraat - spoorwegstraat - groot
bijgaardestraat - N6 tot COOVI - lijn 572
tot halte Martin Luther King Stassaertlaan - Nellie Melba - Theo
Verbeeck - Rene Henrystraat - Sylvain
Dupuis - Shopping Westland - oprit Ro en
direct terug afrit naar N8 (komt zo niet op
R0 zelf) - Baron de Vironlaan en volgens
820 (vanaf Dilbeek, gemeenteplein) tot UZ
jette

213

355
116

215

820

Tram-uitbating: gevolgen voor bussen:

Waterloo-bru via waterloosestwg
Halle-Brussel
Aalst-Asse-Brussel
Ninove-Brussel

136 en 137 weglaten tot
bru zuid. De rest laten
staan.
170
212
126, 140

