
 

 

 

 IC-TREINEN  BRUSSEL – NAMEN - DINANT 

 
De IC-treinen Brussel-Zuid – Namen – Dinant houden halte in alle stations die 
normaal voorzien zijn op hun reisweg, Brussel-Schuman en Brussel-Luxembourg 
inbegrepen. 
 
Als gevolg hiervan is het gratis gebruik van de metro of de MIVB bussen niet meer 
toegelaten vanaf zaterdag 9 september. 
 
 
Deze trein wordt omgeleid via Schaarbeek (geen halte) en zal vanaf Brussel-Schuman 
met een vertraging rijden van 15 tot 20 minuten,  
 
Zondag 10 september, in de richting Brussel-Namen, om de aansluitingen van deze 
trein te verzekeren voorzien op dit traject verder dan Brussel, zal het vertrek 20 
minuten vroeger zijn te Brussel-Zuid (xxh43), Brussel-Centraal (xxh47) en Brussel-
Noord (xxh53). Vanaf Brussel-Shuman zal deze op de voorziene dienstregeling 
rijden (xxh21). 
 
De reizigers worden verzocht hiermee rekening bij het plannen van hun reis. 
 
 

IC- TREINEN  BRUSSEL – NAMEN - LUXEMBURG 

 
De IC-treinen Brussel-Zuid – Namen – Luxemburg worden omgeleid via Leuven 
(zonder halte) en bedienen de stations van Brussel-Schuman en Brussel-Luxemburg 
niet. De reizigers met een van deze laatste 2 stations als bestemming kunnen 
gebruik maken van de IC-trein Brussel-Namen-Dinant, met vertrek te Brussel of 
Ottignies. 
 
Zaterdag 9 september zal deze vermoedelijk met een vertraging van 15 à 20 minuten 
rijden vanaf Ottignies. 

 
      L 161 Brussel-Noord - Namen 

 
 
 

  
Treindienst aangepast door een overstroming tussen 
Brussel-Noord en Brussel-Schuman  
(weekend 09+10/9 en 16+17/9) 

 



 

 

 
Zondag 10 september, in de richting Brussel-Namen, om de aansluitingen van deze 
trein te verzekeren voorzien op dit traject verder dan Brussel, zal het vertrek 6 
minuten vroeger zijn te Brussel-Zuid (xxh27), Brussel-Centraal (xxh31) en Brussel-
Noord (xxh37). Vanaf Ottignies zal deze op de voorziene dienstregeling rijden 
(xxh18). 
 
In de richting Namen – Brussel zal deze trein een vertraging hebben van 14 minuten 
te Brussel-Noord (xxh31), Brussel-Centraal (xxh36) en Brussel-Zuid (xxh41). 
 
De reizigers worden verzocht hiermee rekening bij het plannen van hun reis. 
 
 

P-TREIN AARLEN – NAMEN – BRUSSEL-ZUID 

 
De P-trein zal zondag rijden van Aarlen (17:55), Namen en Brussel-Zuid (20:54). Deze 
zal zijn normale reisweg volgen en omgeleid worden via Schaarbeek (zonder halte).  
Deze zal de stations van Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid aandoen 
met een vermoedelijke vertraging van 15 à 20 minuten. 

 

IC TREIN EIGENBRAKEL – BRUSSEL-SHUMAN – BRUSSELS AIRPORT 
ZAVENTEM - LEUVEN 

 
Deze trein zal rijden volgens de normale dienstregeling 
 

S8 TREIN BRUSSEL-ZUID - OTTIGNIES 

 
Deze trein zal niet rijden tussen Brussel-Zuid en Brussel-Luxemburg. Hij zal normaal 
rijden tussen Brussel-Luxemburg en Ottignies. 

  

AFGESCHAFTE TOURISTISCHE TREINEN 

 

De volgende treinen zijn afgeschaft:  

 ICT Brussel-Zuid 09:15 – Waver 10:12 

 ICT Brussel-Zuid 10:15 – Waver 11:12 

 ICT Wavre 17:48 – Bruxelles-Zuid 18:45 

 

 


