buslijnen HOV
traject
Tienen - Linter - st truiden
313
St-truiden - Zoutleeuw-Geetbets- St-truiden - Budingen: 23,
Halen - Diest
budingen-diest 22
Tienen - oplinter - Zoutleeuwgeetbets
22 tot geetbets
22 tot Halen, Weg op HalenErtsenrijkstraat, 23 tussen
Budingen en St-Truiden
Diest - Sint-Truiden
Zoutleeuw-kortenaken - halen - 23 zoutleeuw-kerk - budingen,
diest
22 budinngen - diest
Tienen-oplinter-kortenakentienen - kortenaken: 24, en dan
halen-diest
22 kortenaken-diest
kersbeek, dorp via heerbaan hanenstraat - strostraat donkelstraat - tiensestraat dorpsplein - krawatenstraat blijstraat - grote vreunteklipgaardestraat tot N29 en via
Kortenaken- tielt stelplaats
reisweg 375 tot stelplaats
tienen-diest
tienen - jodoigne
tienen - hoegaarden - jodoigne

Oude lijn weg?
313
23, 22,26
23, 22,26

23, 22,26
22
24

Neen

420
rapido 5 (TEC)

420
rapido 5 (TEC)

360

360

Tienen - hoegaarden - bierbeek - 6 tot Hoegaarden en dan de 360
haasrode, dorp - Leuven
tot Tienen
Jodoigne - grez-doiceau haasrode industrie - leuven
35 (TEC)
35 (TEC)

Tienen - leuven (valt weg door
tram)
Tienen - lubbeek - Leuven
Tienen - Bunsbeek - Glabbeek tielt, stelplaats
Leuven - tielt (valt weg door
tram)
Tielt - aarschot
Tielt - aarschot
Leuven - Tielt - Bekkevoort Diest

380, behalve in Kumtich op de
steenweg blijven

6

Neen

485

485

390 stuk tienen-tielt

390

netmgmt-project
netmgmt-project
390 tussen Tielt en aarschot

Neen
Neen
390
370

Aarschot -Rillaar 35 (via schoonderbuken:
Scherpenheuvel-Zichem - Diest zuidelijke tak)

370

zuidelijke tak weg

Aarschot - Rillaar Scherpenheuvel-Zichem - Diest 35 recht op recht
rechte tak weg
Aarschot-zichem via de 36, en
dan vanuit zichem naar diest
Diest - Zichem (dus niet
via steenweg diest molenstede) - Averbode - testelt zichemseweg via de citadellaan
- langdorp - aarschot
naar station Diest
Neen
Aarschot-wezemaal - rotselaar
via 335 en dan stationsstraat
naar E314 om zo naar Leuven
Aarschot - rotselaar - leuven
te gaan: afrit vunt: 1 mei laan
(valt weg door tram)
en dan station
Neen
Aarschot-rotselaar-leuven
335
aarschot-kortrijk-dutselholsbeek-leuven
310
391: Tielt-Winge - KersbeekMiskom - Hoeleden - StTielt-Winge - Tienen
Margriet-Houtem - Tienen
Leuven - rotselaar - tremelo Heist-od-berg - beerzel - schriek
heist-od-berg (vervangen door - tremelo - werchter - rotselaar
semi-direct)
via E314/1meilaan naar Leuven
Semi-direct Aarschot-HolsbeekLeuven
310
Zoals 335 van rotselaar naar
wezemaal en dan zo vlug
mogelijk naar E314. Via
Rotselaar-Wezemaal-Leuven
E314/1meilaan naar Leuven
(vervangen door semi-direct)
station
Ontsluiten tussen tremelo en
rotselaar en dan snel naar
Semi-direct Tremelo-Leuven
leuven via snelweg
Kortrijk-dutsel - holsbeek zoals
310 en dan zonder haltes naar
Kortrijk-dutsel - holsbeek Leuven
leuven station
485 vanaf lubbeek dorp naar
Lubbeek - Leuven
leuven station
8 van bierbeek tot korbeek-lo
(tiensesteenweg N3) en dan
zonder stoppen over de
Bierbeek - leuven (vervangen steenweg en ring van leuven
door semi-direct)
naar het station
Semi-direct Tienen Ontsluiten tot Bierbeek en dan
Hoegaarden - Bierbeek snel via Tiense stwg naar
Leuven
Leuven

Voorwaarde voor schrappen
snellijn:Als sneltram op N3 en
niet op oude spoor
/

Aarschot-Leuven

Voorwaarde sneltram

310

391

333
310

Neen

333

Neen
Neen

Neen

Neen

Tram-uitbating: gevolgen
voor bussen:

Tienen - Leuven
Diest-Leuven

335

snelbus Leuven -Tienen
/
snellijn Leuven - rotselaar Aarschot

