
Lijnen 50–53–122 : Werken in station Merelbeke 
Weekend 09-10 mei 2009. 

Als gevolg van werkzaamheden in Merelbeke zal de dienstregeling van de treinen als volgt aangepast worden tijdens bovenvermeld 
weekend.

1. IR-verbinding Gent-Sint-Pieters – Aalst – Brussel-Nationaal-Luchthaven: 

De treinen van deze verbinding worden tussen Gent-Sint-Pieters en Schellebelle in beide richtingen door bussen vervangen. 
Tussen Schellebelle en Brussel-Nationaal-Luchthaven rijden de treinen zoals normaal. 

De trein die in Schellebelle vertrekt om 22u49 rijdt verder door tot Denderleeuw, aankomst om 23u08, waar er om 23u15 aansluiting is  
naar Liedekerke (a 23u19) en Brussel Zuid (a 23u36)
Een laatste bus vertrekt uit Gent-Sint-Pieters naar Schellebelle met halten in Merelbeke, Melle, Kwatrecht en Wetteren met volgende 
dienstregeling :

(1) In Schellebelle wacht er een speciale trein naar Denderleeuw met volgende dienstregeling :

(2) In Denderleeuw is er aansluiting naar Brussel en verder naar Welkenraedt
 

(3) De aansluitingen in Gent-Sint-Pieters kunnen niet gewaarborgd worden. 

Richting Gent - Brussel : 

Om vanaf Schellebelle volgens de normale dienstregeling te kunnen rijden vertrekken de vervangingsbussen van Gent-Sint-
Pieters 26 minuten vroeger dan normaal, elk uur van 05u04 tot 22u04.

Gent-Sint-Pieters 
Merelbeke
Melle
Kwatrecht
Wetteren
Schellebelle
vertrek trein

.u04

.u13

.u21

.u26

.u35

.u44
.u49

vóór station "Perron 6
stationsplein
vóór station
halte De Lijn "Kwatrecht station"
busstation perron 1
stationsparking

Gent-Sint-Pieters 
Merelbeke
Melle
Kwatrecht
Wetteren
Schellebelle (1)

22u30
22u39
22u47
22u52
23u01
23u10

vóór station "Perron 6
stationsplein
vóór station
halte De Lijn "Kwatrecht station"
busstation perron 1
stationsparking

Schellebelle
Serskamp
Lede
Aalst
Denderleeuw (2)

-                23u13
23u17        23u17
23u20        23u20
23u25        23u25
23u32

 

Richting Brussel - Gent : 

Deze treinen zijn beperkt tot Schellebelle. De vervangingsbussen vertrekken van Schellebelle elk uur van 06u14 tot 23u14.
Schellebelle
vertrek bus
Wetteren
Kwatrecht
Melle
Merelbeke
Gent-Sint-Pieters (3) 

.u09
.u14
.u23
.u32
.u37
.u45
.u54

(aankomst trein)
stationsparking
busstation perron 1
halte De Lijn "Kwatrecht station"
vóór station
Stationsplein
vóór station "Perron 6 -  
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