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Schriftelijke vraag van mevr. Fraiteur: Trajectwijziging bus 48. 
 
De eindhalte van bus 48 voor het station Ukkel Stalle werd verplaatst naar de Globelaan en de bus passeert niet 
meer vlakbij het ziekenhuis Molière. Is dit een tijdelijke wijziging? 
 
Antwoord 
 
Dit is jammer genoeg geen tijdelijke wijziging. 
 
Historiek 
 
Deze wijziging vloeit voort uit de noodzaak (overvolle bussen door de vele scholen langs het traject) van de MIVB 
om gelede bussen in te zetten voor lijn 48 eind 2014. Aan het station Ukkel-Stalle kan een dergelijke bus niet 
draaien. Het voorziene traject zou langs de de Haveskerckelaan en de Biezenlaan gaan op het grondgebied van 
Vorst maar deze gemeente was hier tegen (trillingen, verkeersproblemen, …). De halte in de Elzeboomlaan zou 
ook komen te vervallen, tot ongenoegen van talrijke inwoners. Voor de politiezone BRUMIDI waren de Biezenlaan 
(helling en bochten) en de de Haveskerckelaan (problemen door tweerichtingsverkeer) evenmin mogelijk. 
 
De MIVB had voorgesteld om het plein voor het station herin te richten zodat gelede bussen kunnen draaien maar 
de gemeente en de politie waren hier tegen omdat dit tot schrapping van talrijke parkeerplaatsen in de smalle 
Victor Allardstraat zou leiden. De eindhalte werd daarom verplaatst naar de eindhalte van bus 43 in de Globelaan. 
De halte in de Elzeboomlaan werd terug opgenomen in het traject maar het station niet meer. De gemeente heeft 
de MIVB gevraagd om de toestand opnieuw te analyseren zodra het GEN actief is. 
 
De gemeente heeft geprobeerd om de hinder voor de gebruikers van bus 48 zo maximaal mogelijk te beperken. 
 
Volgens het nieuwe busplan voorziet de MIVB opnieuw een bus (lijn 74) voor het station, op vraag van de ge-
meente, met eindhalte aan het station Kalevoet: 
 

 



Het traject van bus 48 zal enkel wijzigen in Sint-Gillis: 
 

 
 
Voor de halte Molière-Longchamps vlakbij het ziekenhuis Molière is er geen wijziging voorzien. 


