
Wegenwerken Egemstraat – omleiding De Lijn 

lijn 73 Lichtervelde - Tielt 

 

Door de wegenwerken in de Egemstraat is de halte van De Lijn op het Egemsdorpsplein tijdelijk niet 

bereikbaar.  Dit zorgt voor problemen, in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd.  

Het gemeentebestuur heeft samen met De Lijn een regeling uitgewerkt voor de spitsritten op de lijn 73. 

Er is een tijdelijke halte voorzien in de Kasteeldreef net voor het kruispunt met de Egemsebinnenweg. De 

vaste halte ‘Kruiske’ wordt dus gedurende deze periode iets verplaatst richting Brugsesteenweg. 

Vanaf 1 september 2020 is volgende regeling van toepassing enkel op weekdagen. 

1. ’s Morgens (2 ritten) 

• Egem Kruiske om 7u15: de bus vertrekt om 6u30 uit Lichtervelde met aankomst om 7u28 in Tielt. 

Deze rit is om 7u15 in Egem Kruiske en om 7u20 aan Pittem Koevoet. Er is aansluiting aan de Koevoet 

voor de Lijn 80 richting Ardooie om 7u36. 

• Egem Kruiske om 7u50: de bus vertrekt om 7u14 uit Lichtervelde met aankomst om 8u05 in Tielt. 

Deze rit is om 7u50 in Egem Kruiske.  

Opgelet: dan GEEN aansluiting richting Ardooie  

 

 

 

2. ’s Avonds (2 ritten in omgekeerde richting) 

• Egem Kruiske om 17u00: de bus vertrekt om 16u40 uit Tielt met aankomst om 17u31 in Lichtervelde. 

Deze rit is om 16u55 aan Pittem Koevoet en kan aansluiting geven aan de Lijn 80 richting Ardooie 

die om 16u37 aan Pittem Koevoet aankomt. Deze rit is om 17u00 aan Egem Kruiske. 

• Egem Kruiske om 17u51: de bus vertrekt om 17u31 uit Tielt met aankomst om 18u22 te Lichtervelde. 

Deze rit is om 17u46 te Pittem Koevoet en kan aansluiting geven aan de Lijn 80 richting Ardooie die 

om 16u37 aan Pittem Koevoet aankomt. Deze rit is om 17u51 aan Egem Kruiske. 



 

 

 

 

3. Woensdagmiddag 

Op woensdagmiddag rijdt de rit van 12u34 uit Tielt via Egem Kruiske, de rit is om 12u46 te Pittem Koevoet 

en om 12u50 te Egem Kruiske. 

Deze rit geeft geen aansluiting op lijn 80 uit Ardooie aangezien die pas om 12u54 te Pittem Koevoet aankomt. 

Dus op woensdagmiddag GEEN verbinding tussen Ardooie en Egem. 

 

Om deze regeling mogelijk te maken wordt er wisselend éénrichtingsverkeer ingevoerd in de 

Egemsebinnenweg vanaf kruispunt Egemsebinnenweg met Egemstraat ter hoogte van huisnummer 118 (KBC 

verzekeringskantoor), tot aan het kruispunt met de Kasteeldreef. 

Regeling éénrichtingsverkeer (enkel tijdens weekdagen) 

Egem-Pittem. Tussen 18u30 en 11u één richting vanaf de Kasteeldreef via Egemsebinnenweg naar 

Egemstraat. 

Pittem-Egem. Tussen 11u en 18u30 één richting vanaf de Egemstraat via Egemsebinnenweg naar 

Kasteeldreef. 

 

We hopen hiermee een oplossing te bieden voor het tijdelijk wegvallen van de halte op het Egemsdorpsplein 

en vragen iedereen om het tijdelijk éénrichtingsverkeer te respecteren. 

 

De algemeen directeur,      De burgemeester, 

 

Geert Mahieu       Ivan Delaere 


