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26 januari 2018 

 

 

Pendelbus voor traject Moscou - Ledebergplein 

vanaf 5 februari 2018 

Beste buurtbewoner 

 

Wij waren om veiligheidsredenen genoodzaakt om vanaf eind november 2017 de bediening van het 

traject Ledebergplein – Moscou met tramlijn 4 stop te zetten. Tramlijn 4 kreeg een andere reisweg 

en er werd een alternatieve busbediening aangeboden met de lijnen 41, 42, 43, 44 en 48 omwille 

van de werken Hundelgemsesteenweg. Gezien de werken daar achter de rug zijn, werd de bediening 

in de buurt opnieuw bekeken. Er komt een pendelbus en de buslijnen worden herschikt. 

Pendelbus Moscou  

Vanaf maandag 5 februari 2018 tot aan de start van de heraanleg Vervaenestraat, voorzien 

november 2018, zal er tussen Moscou en Ledebergplein een pendelbus worden ingezet. Deze zal in 

lus rijden en de haltes Moscou, Van Ooteghemstraat, Moriaanstraat, Botermarkt en Ledebergplein 

(bushalte) bedienen. Bekijk ook het plan in bijlage.  

Tussen 7.30 en 19.30 uur zal de pendelbus met een frequentie van 12 minuten rijden. ’s Morgens 

voor 7.30 uur en ‘s avonds na 19.30 uur zal de pendelbus minder frequent rijden.  

De pendelbus heeft een pauze aan de halte Gentbrugge Moscou van 9.40 tot 10 uur en van 19.25 tot 

20 uur. Gelieve hier rekening mee te houden bij verplaatsingen. 

Aangepaste busbediening 41, 42, 43, 44 en 48 

Ook de buslijnen in de buurt worden herschikt.  

De buslijnen 41, 43 en 48 zullen opnieuw via de Hundelgemsesteenweg rijden en de haltes 

Benoitstraat, Koestraat en Eindeke terug bedienen.  

De buslijnen 42 en 44 blijven ook nog tot aan de start van de heraanleg Vervaenestraat, voorzien 

november 2018, via de Peter Benoitlaan langs het Moscouviaduct en de Vervaenestraat rijden. Aan 

Gent Zuid kan u dus ook nog steeds deze lijnen nemen richting Moscou. 

Bekijk de aangepaste reiswegen op het plan in bijlage. 
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Dienstregeling 

De nieuwe dienstregeling van de pendelbus en de buslijnen 41, 42, 43, 44 en 48 zal uithangen aan de 

haltes en in de loop van volgende week online beschikbaar zijn via de routeplanner op delijn.be.  We 

raden je aan om jouw uitstap vooraf te plannen via de routeplanner. 

 Gebruik ‘Pendelbus Moscou’ als zoekterm voor de dienstregeling van de pendelbus. 

Bediening P+R Moscou 

Gebruikers van de P+R Moscou kunnen de pendelbus nemen aan de halte Moscou P+R of gebruik 

maken van de buslijnen 42 en 44 aan de tijdelijke halte Moscouviaduct. 

Parkeerverbod Vervaenestraat 

De uitwijkstroken die gecreëerd werden aan de hand van een plaatselijk parkeerverbod om bussen 

en ander verkeer veilig en vlot te laten kruisen blijven behouden. 

 Tijdelijke herstellingen en verhogen rijcomfort 

In afwachting van de gevel-tot-gevel heraanleg in november 2018 blijf De Lijn het wegdek regelmatig 

controleren. Om het rijcomfort van de fietsers en autobestuurders te verbeteren zal De Lijn waar 

nodig tijdelijke herstellingen uitvoerden. Momenteel werden al herstellingen uitgevoerd.  

Ook de ongebruikte tramsporen zullen vanaf de eindhalte Moscou tot het kruispunt met de 

Ledebergstraat worden opgevuld met rubber, naar analogie met de ongebruikte tramsporen in de 

Belfortstraat. De werken hiervoor starten op vrijdag 2 februari en zullen 10 werkdagen in beslag 

nemen. Uiteraard kan er bij slecht weer van deze planning worden afgeweken. De werken worden 

uitgevoerd in zones (per rijrichting) van 20 meter, zodat er steeds beurtelings verkeer mogelijk is. 20 

minuten na het ingieten van het product is dit reeds uitgehard. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

 

Valerie Leeman 

Hoofd Communicatie 

 

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust telefonisch op het nummer 09/2119238 of via het 

contactformulier op de website delijn.be/contact.   

file://vvm.addelijn.be/DFSOVLN/Marketing/C&R/Werfcommunicatie/Algemene%20info/sjablonen/delijn.be/contact
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Bijlage: omleidingsplan 

 

 


