
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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Huisregels 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.

Geldig vanaf 9 januari 2017

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. 
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DreefstraatTerumo

De Jacht

Campus Arenberg

Wetenschapspark

Kasteel Arenberg

H. Consciencestraat

Ridgid

Siemens

VDAB

Ecowerf

Busnet Leuven

LIJNEN IN LEUVEN
Heverlee - Leuven

Heverlee - Leuven - Kessel-Lo

Leuven, Gasthuisberg - Pellenberg, Kliniek - Lubbeek

Herent - Leuven - Haasrode - Brabanthal

Wakkerzeel - Wijgmaal - Leuven - Vaalbeek

Wijgmaal - Leuven - Neervelp - Hoegaarden

Bertem - Leuven - Bierbeek, Sint-Kamillus - De Borre

Bertem - Leuven - Bierbeek, Bremt - De Borre

Bertem - Leuven - Korbeek-Lo, Pimberg

Leuven - Hamme-Mille - Geldenaken

Leuven - Haacht - Boortmeerbeek - Mechelen

Leuven - Kampenhout - Mechelen

Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven

Geel - Leuven - Brussel

Leuven - Holsbeek - Aarschot

Kraainem - Tervuren - Leefdaal - Leuven

Kraainem - Sterrebeek - Leefdaal - Leuven

Kraainem - Tervuren - Bertem - Leuven

Brussel - Moorsel - Leuven

Leuven, Gasthuisberg - Rotselaar - Tremelo

Leuven, Gasthuisberg - Aarschot

Leuven, Gasthuisberg - Rotselaar - Aarschot

Leuven - Waver

LIJNEN IN LEUVEN
Brussel - Kortenberg - Everberg - Leuven

Kraainem - Kortenberg - Erps-Kwerps - Leuven

Brussel - Kortenberg - Leuven

Leuven, Gasthuisberg - Tielt - Diest

Leuven, Gasthuisberg - Hoog-Linden

Leuven, Gasthuisberg - Lubbeek - Meensel - Assent

Leuven, Gasthuisberg - Houwaart - Tielt

Leuven - Boutersem - Tienen

Leuven - Overijse - Hoeilaart - Groenendaal

Brussel - Tervuren - Leuven

Snelbus Leuven - Rotselaar - Tremelo

Snelbus Leuven - Lubbeek - Tielt-Winge

Snelbus Leuven - Lubbeek - Tienen

Buitenringbus Leuven

Binnenringbus Leuven

Leuven - Bertem - Moorsel - Sterrebeek - Zaventem

Haasrode, Brabanthal - Leuven, Station - Wijgmaal, Remy

Leuven - Everberg - Kortenberg - Zaventem

Leuven - Herent - Kortenberg - Zaventem - Cargo
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