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Reproductie foto’s verboden



Brussel en de bus-, tram- en 
metrolijnen zijn nauw met elkaar 
verbonden. Al bijna twee eeuwen 
lang doet het openbaar vervoer 
Brussel ademen, draagt het bij 
aan haar ontwikkeling en aan de 
opkomst van nieuwe wijken. Wie 
zich verdiept in de geschiedenis van 
het openbaar vervoer, herontdekt 
een stukje geschiedenis van ons zo 
dierbare Brussel. 

Deze brochure geeft een overzicht van 

de belangrijkste gebeurtenissen in de 

geschiedenis van het openbaar vervoer 

in Brussel, en meer bepaald van de MIVB. 

Sommigen beschreven al heel wat details 

van die geschiedenis, zoals te vinden is in 

‘Geschiedenis van het openbaar vervoer 

te Brussel’, deel I en II, en ‘Het openbaar 

vervoer in Brussel’ door Thierry Demey.  

Het gaat om twee werken die als bron 

werden gebruikt voor deze brochure.  

Wij danken de auteurs en de leden van 

het Trammuseum voor hun hulp bij het 

opstellen van deze beknopte geschiedenis.

BEKNOPTE GESCHIEDENIS
VAN HET OPENBAAR VERVOER IN BRUSSEL

Als je liever luistert dan leest, laat je dan 

meevoeren door de geschiedenis en achter 

de schermen van het openbaar vervoer 

met ‘Op weg’, de podcasts van de MIVB. 

Beluister ze op de blog ‘MIVBStories’ en op 

je favoriete streamingplatforms.

Wil je je onderdompelen in de wereld van 

het openbaar vervoer, mis dan zeker het 

Trammuseum niet, dat grenst aan de remise 

van Woluwe en waakt over het verleden 

van het Brusselse openbaar vervoer. Hier 

kun je onder andere oldtimers ontdekken, 

en er zelfs een ritje in maken. Alle info vind 

je op www.trammuseum.brussels.

Wij wensen je een prettige reis aan boord 

van onze teletijdmachine!

ONTDEK “OP WEG”,  
DE PODCASTS VAN DE MIVB:
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Koets van de Algemene 
Maatschappij voor 
‘Economische Spoorwegen’  
op het Sint-Joostplein  
(tussen 1890 en 1909).

IN HET BEGIN WAS ER…

… het spoor! Om naar de oorsprong te 

gaan van het openbaar vervoer in Brussel, 

moet je terugkeren tot in 1835, het jaar 

van de inwijding van de spoorlijn tussen 

Brussel en Mechelen. In die tijd verlieten 

mensen zelden hun wijk. Enkel de meer 

gegoede klassen reisden. Dat deden ze met 

hun eigen voertuig of met koetsdiensten. 

Het spreekt voor zich dat zoiets niet was 

weggelegd voor wie geen aristocraat of 

zakenman was.

De komst van de spoorweg brengt daar 

verandering in. Plots wordt ook de massa 

gebeten door het virus om zich te ver-

plaatsen en algauw duikt de nood op aan 

een aansluiting met het station Brussel-

Groendreef – het voormalige spoorweg-

station van de lijn Brussel-Antwerpen. Vrij 

snel worden omnibuslijnen ontwikkeld. 

Deze voertuigen worden getrokken door 

paarden en ingezet door het ene na het 

andere privébedrijf. Rond 1867-1868 lopen 

er zeven door paarden getrokken omni-

buslijnen door Brussel, die allemaal de 

huidige locatie van de Beurs als eindstation 

hebben. Zij hebben hun ontwikkeling te 

danken aan de oprichting in Londen van 

een vennootschap genaamd ‘The Belgian 

Street Railways Omnibus Co. Limited’, ook 

wel ‘Société Vaucamps’ genoemd, naar de 

gedelegeerd bestuurder.

DE 19de EEUW

1. DE OORSPRONG

WIST JE DAT? 

De stelplaats van Schaarbeek, die 
tot op vandaag in gebruik is, wordt 
gebouwd tussen 1874 en 1878. Naast 
de stelplaats ligt ‘Les Ecuries van de 
tram’. Dat heeft zijn naam niet gestolen: 
het was vroeger het onderkomen van 
de paarden die nodig waren voor de 
voertuigen op paardenkracht. Vandaag 
vinden er culturele, sociale en ecologische 
evenementen in plaats. 
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ZO STERK ALS EEN PAARD 

De omnibusdiensten zijn niet erg winst-

gevend. Er zijn meerdere paarden nodig 

om ze te trekken. Op sommige plaatsen 

moeten extra paarden aan de omnibussen 

worden gespannen om hellingen op te 

geraken. Bovendien zijn de straten in die 

tijd geplaveid, wat niet bijdraagt aan het 

comfort van de reizigers.

De oplossing? De tram. Deze uitvinding 

kwam op de wereld in New York en bestaat 

uit voertuigen, getrokken door paarden, 

die op rails worden gezet. Op die manier 

worden de reizigers minder door elkaar 

geschud en wordt de tractie aanzienlijk 

makkelijker. Na een eerste mislukte poging 

in 1854 wordt in 1869 de eerste spoorlijn op 

niveau van het wegdek ingewijd tussen de 

Naamse Poort en het Terkamerenbos.

In de loop der jaren exploiteren verschil-

lende maatschappijen tramlijnen. Daardoor 

vervangen trams in Brussel geleidelijk aan 

de omnibussen, zonder dat deze laatste 

volledig verdwijnen. Van bijzonder belang 

Het Beursplein op het einde  
van de 19de eeuw.

Straatomnibus 371 (1893) van ‘Les Tramways 
bruxellois’ op de lijn tussen de Brusselse Beurs 
en Elsene. De voorloper van de huidige lijn 71.

is de maatschappij ‘Tram-Car Nord-Midi’, 

die vanaf 1895 de omnibuslijn tussen het 

Zuidstation en het Noordstation uitbaat.

Elke maatschappij heeft haar eigen voertui-

gen en hanteert andere tarieven en regels. 

In 1875 ontstaat ‘Les Tramways bruxellois’ 

uit de fusie van de maatschappijen ‘Maurice’ 

en ‘Vaucamps’. Zij bezitten de overgrote 

meerderheid van de tramlijnen in Brussel 

en proberen al snel een monopolie op de 

trams in Brussel te verwerven, maar slagen 

daar pas veel later in.

De tractie door paarden betekent nog 

altijd een zware financiële last voor de 

trammaatschappijen. De verzorging van 

de dieren, hun voeding, het loon van 

hoefsmeden, stalknechten... En de dieren 

hebben natuurlijk rust nodig en kunnen 

dus maar 4 à 5 uur per dag werken.
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De tentoonstelling 
van 1910 in Solbosch 
met het interieur van 
een ‘treintje’.

ELEKTRICITEIT IS EEN REALITEIT 

In 1892 wordt de cavalerie getroffen door een 

tyfusepidemie, wat het uittesten van andere 

opties in versnelling brengt. Eén uitvinding 

in het bijzonder, de trolley, trekt de aandacht. 

Het gaat om een mechanisme dat bovenop 

de tram wordt geïnstalleerd, waardoor de 

energie nodig voor tractie wordt opgewekt. 

In 1893 wordt de eerste trolleytramlijn in 

België ingewijd, niet in Brussel, maar op de 

lijn Herstal-Luik. Brussel zal volgen in 1894, op 

de lijn van het Stefaniaplein naar Ukkel, via de 

Brugmannlaan. De gelijkstroomvoorziening 

wordt geleverd door een centrale werkplaats 

gevestigd in een deel van de voormalige 

stelplaats in de Brogniezstraat.

In 1897 worden de lijnen van Tervuren 

en Bosvoorde elektrisch met het oog 

op de Wereldtentoonstelling. Voor die 

gelegenheid worden barrijtuigen ingezet, 

waarin de reizigers iets kunnen drinken of 

kunnen kaarten. 

WIST JE DAT? 

Hoewel hij afkomstig is uit de Verenigde 
Staten, dankt de trolley zijn ontdekking 
aan een... Belg: Charles Van de Poele. 
Deze ingenieur uit Lichtervelde emigreer-
de naar de Verenigde Staten, waar hij 
samenwerkte met Edison.

Deze tram was dus in zekere zin de 

voorloper van de huidige Tram Experience, 

hoewel deze laatste een veel uitgebreider 

menu aanbiedt terwijl hij door de straten 

van de hoofdstad rijdt.

In 1899 neemt ‘Les Tramways bruxellois’ 

het Brusselse ‘Chemins de Fer à Voie 

étroite’ over in Elsene-Boondaal. De 

Belgische staat stelt echter voorwaarden 

aan deze overname, waaronder bepaalde 

verbeteringen aan het wegdek, de 

aanpassing van de spoorbreedte, de 

uniformisering van de tarieven en ten slotte 

de volledige elektrificatie van het net.
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Het Zuidstation met  
een elektrische tram van 
Les Tramways bruxellois uit 
het begin van de 20ste eeuw.

Eerste elektrische 
trams op de noord-
zuidverbinding (1894).

Het Noordstation  
in de jaren 1930.
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Tram van de NV Chemins de Fer à voie étroite de Bruxelles
 in Elsene-Boondaal voor de stelplaats in Woluwe (1897).

Op zondag brengt  
lijn 40 wandelaars naar  
Vier Armen in Tervuren 
(1930).

6 | 1. De oorsprong | Beknopte geschiedenis van het openbaar vervoer in Brussel



Tijdens de oorlog wordt  
een rijtuig ingezet voor 

 het vervoer van melk.

Eerste autobus, september 1907.

DE EERSTE AUTOBUSSEN

Aan het begin van de 20ste eeuw doet de 

bus een schuchtere intrede op het Brusselse 

netwerk. Om maar twee van de pogingen 

te noemen: de maatschappij ‘Tram-Car’ 

is de eerste die experimenteert met een 

autobus in 1906, in 1907 gevolgd door 

‘Les Tramways bruxellois’. Deze laatste houdt 

het voor bekeken in 1913. ‘Tram-Car’ zet 

daarentegen het experiment verder tot het 

uitbreken van de oorlog, die ervoor zorgt 

dat de maatschappij haar concessie niet kan 

verlengen. Het is uiteindelijk pas na de oorlog 

dat de autobus echt wordt geïntroduceerd. 

DE 1ste HELFT VAN DE 20ste EEUW

2. DE TOORN 
VAN DE OORLOG

KANNEN OP DE TRAM 

Tijdens de oorlog van ‘14-’18 zijn er enorme 

tekorten, ook aan vervoermiddelen om 

producten te leveren. De Brusselse tram 

brengt een oplossing. Op 17 mei 1917 

wordt een rijtuig ingezet voor het dagelijks 

vervoer van melkkannen. Er worden ook 

trams gebruikt om gewonden te vervoeren, 

voor de voedselbevoorrading, het ophalen 

van afval of nog als lijkwagens.

Omdat de paarden worden opgeëist 

voor de oorlog, moeten de trambedrijven 

ook vindingrijk zijn voor het vervoer van 

materiaal. Om de grondstoffen voor de 

uitbouw van het openbaar vervoer op de 

juiste plaats te krijgen wordt gekozen voor 

vervoer over het water per binnenschip 

of via... rundertractie!
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DE GLORIETIJD VAN DE TRAM 

In 1921 ontmantelt ‘Les Tramways bruxellois’ 

zijn laatste voertuig met paardentractie, 

wat meteen het einde betekent van de 

paarden op het Brusselse vervoersnet. 

Heel langzaam wint de auto terrein. Het 

is ook in deze periode dat de autobus aan 

populariteit wint, dankzij de vooruitgang 

die tijdens de oorlog is geboekt. In 1924 ziet 

de eerste buslijn het daglicht tussen noord 

en zuid, evenals een tweede lijn tussen 

het Muntplein en de huidige Generaal 

Jacqueslaan, de vroegere Militairelaan.

Het interbellum is nochtans in de 

eerste plaats de glorietijd van de tram. 

De auto staat op dat moment nog in 

zijn kinderschoenen en de tram blijft het 

belangrijkste vervoermiddel. In 1925 voert 

‘Les Tramways bruxellois’ dienstregelingen 

in. Dit resulteert in een grotere regelmaat 

en een betere afstemming tussen vraag 

en aanbod.

Trolleybus 6002 (1939)

WIST JE DAT? 

Tot de algemene invoering van de telefoon 
hadden de trams een brievenbus waarmee je 
post snel van de ene naar de andere kant van 
de stad kon versturen. 

DE TROLLEYBUS: HET NEEFJE  
VAN DE ELEKTRISCHE BUS

Verwar de autobus niet met de trolleybus. 

De eerste is uitgerust met een thermische 

motor. De trolleybus heeft ook banden, maar 

wordt aangedreven door een elektrisch 

gevoede motor. Die stroom bereikt de bus 

via twee bovenleidingen. Er is ook een 

verschil met de elektrische bussen die op 

ingebouwde batterijen rijden. 

In 1939 lanceert ‘Les Tramways bruxellois’ 

zijn trolleybuslijn tussen Vorst en Machelen. 

Deze voertuigen, die de tractie door trolleys 

combineren met het rijden op banden, 

lijken volledig aangepast aan het bochtige 

traject en de steile hellingen op het 

afgelegde parcours. 
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In totaal zullen er 24 trolleybussen rijden in 

Brussel, tot ze in 1964 worden vervangen 

door autobussen.

DE TRAM WORDT ZIEKENWAGEN 

Nog maar eens krijgen Brussel, haar 

bevolking en haar vervoer te lijden 

onder de oorlog. Het personeel wordt 

gemobiliseerd, basisgrondstoffen en 

autobussen worden opgeëist, de benzine 

wordt voorbehouden voor het leger en er 

wordt veel materiële schade aangericht. 

‘Les Tramways bruxellois’ kan niet anders 

dan haar aanbod verminderen, maar de 

enige toegelaten vervoermiddelen zijn 

de tram en de fiets. Het is een tijd van 

ontberingen, zoals blijkt uit het ombouwen 

van tramstellen tot ziekenwagens voor het 

vervoer van gewonden.

Tramstellen omgebouwd  
tot ziekenwagens. 

De oorlog brengt enkele veranderingen op 

het vervoersnetwerk, zoals de invoering 

van maar één klasse of de afschaffing 

van de gootvoeding. Vanaf 1942 kunnen 

de bestuurders een beroep doen op een 

centrale, de dispatching, bij een incident of 

om een interventie aan te vragen. 

CREATIEVE OPLOSSINGEN  
VOOR DE TRAM

De naoorlogse periode wordt voornamelijk 

gekenmerkt door de opkomst van de auto. 

De trams, die opgeslokt worden door de 

verkeerschaos, zien hun reissnelheid dalen. 

In de loop van de volgende decennia wordt 

een hele reeks maatregelen genomen om 

het openbaar vervoer opnieuw efficiënter 

te maken, zoals het verplaatsen van haltes 

voorbij kruispunten of het op afstand 

bedienen van de wissels. Dat is het begin 

van een nieuw tijdperk.
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Henri Mausstraat, langs de Beurs  
in de jaren 1950. 

DE OPRICHTING VAN DE MIVB

Op 1 januari 1954 wordt de MIVB officieel 

opgericht. De Belgische staat, de provincie 

Brabant en 21 Brusselse gemeenten 

sluiten zich aan bij de nv ‘Les Tramways 

bruxellois’, waaruit de ‘Maatschappij voor het 

Intercommunaal Vervoer te Brussel’ ontspruit, 

de opvolger van de SVBA (het ‘Stedelijk 

Vervoer in de Brusselse agglomeratie’). Op dat 

moment behoort het kapitaal van de MIVB 

voor de ene helft toe aan de overheid en 

voor de andere helft aan de nv ‘Les Tramways 

bruxellois’. In 1955 neemt de MIVB ook de 

maatschappij ‘Les Autobus Bruxellois’ over. 

DE JAREN 1950

3. DE START 
VAN DE MIVB

DE UITBOUW VAN HET BUSNET

Op 16 juli 1956 wordt de eerste buslijn die 

uitsluitend wordt beheerd door de MIVB,  

in gebruik genomen. Die lijn draagt het 

nummer 49 en verbindt het Bockstaelplein 

met het Zuidstation. De uitbouw van het 

busnet zet zich verder tot in de jaren 1970. 
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DE BESTUURDER, DE ENIGE DIE HET  
AAN BOORD VOOR HET ZEGGEN HEEFT

Vanaf 1956 is de bestuurder voortaan de enige die 
het aan boord voor het zeggen heeft. Hij bestuurt 
het voertuig en int de betalingen. Op de tramlijnen 
rijden nog ‘ontvangers’ mee, maar de voertuigen 
met maar één beambte worden naar het hele net 
uitgebreid, dankzij een gecoördineerd reconversie-
programma voor de ontvangers, een herstructurering 
van de tarieven en van de inningen. Sinds 8 mei 1978 
rijdt geen enkele bus of tram nog met een ‘ontvan-
ger’ aan boord.

DE EERSTE EIGEN BEDDINGEN

Intussen werpt de MIVB zich met volle 

overtuiging op de voorbereidingen voor de 

Weredtentoonstelling van 1958. Ze bouwt 

haar spoornet uit en profiteert van de 

grootschalige wegenwerken die voor dit 

internationale evenement op stapel staan. 

Op de Heizel worden de eerste tram stations 

aangelegd, en de trams op de Grote 

Ringlanen en de Louizalaan krijgen een 

eigen bedding.
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EEN EERSTE TRAMTUNNEL 

Tegelijk met de wegenwerken in de aanloop 

naar Expo 58, worden enkele tunnels 

gegraven die de doortocht van het open-

baar vervoer moeten vergemakkelijken. 

De ontzettend belangrijke Grondwettunnel 

in de buurt van het Zuidstation wordt in die 

periode aangelegd door de ingenieurs van 

het Nationaal Verbindingsbureau (de spoor-

verbinding tussen noord en zuid). Vandaag 

is de tunnel een echte flessenhals. Precies 

daarom wordt er onder het Grondwetplein 

een nieuwe tunnel gegraven voor de nieuwe 

metrolijn 3. 

WIST JE DAT? 

Eind 19de begin 20ste eeuw zijn wereld-
tentoonstellingen bijzonder populair. 
Die van Brussel in 1880, 1888, 1897, 
1910, 1935 en ten slotte 1958 zijn stuk 
voor stuk kansen om het openbaarver-
voernetwerk verder te ontwikkelen en 
nieuwe voertuigen aan te schaffen om 
de talrijke bezoekers te vervoeren. 

Premetrostation Schuman.
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Een bus op lijn 5 in de jaren 1963-65. Het is de 
eerste reeks bussen met een dubbele deur vooraan.

De bussen zitten vast in het autoverkeer,  
dat voortdurend toeneemt.

DE MIVB VERKENT DE MOGELIJKHEDEN ONDERGRONDS 

In de jaren 1960 is de bus populair. Het 

vervoermiddel is een stuk minder duur en 

flexibeler, en wint stilaan terrein op de tram. 

In 1964 verdwijnen 40 kilometer sporen en 

gaat het busnet van 40 naar 185 kilometer. 

Tegelijk zit ook de auto duidelijk in de lift. 

Om die concurrentiestrijd aan te gaan, 

verkent de MIVB de mogelijkheden onder-

gronds. Meteen een gelegenheid om een 

eerste ontwerp voor een ondergrondse tram 

– dat uit 1892 dateert – weer van onder het 

stof te halen...

Werkzaamheden 
Wetstraat.

VAN DE JAREN 1960 TOT DE JAREN 1970

4. DE AANZET TOT 
EEN ONDERGRONDS NET
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Een bus met grote ramen op lijn 80 
op de Montgomery-rotonde in de jaren 1978-79.

EERSTE GRAAFWERKEN  
VOOR DE PREMETRO 

In 1965 starten de werken voor de 

aanleg van de premetro in de buurt van 

het Schumanplein, op de latere oost-

westverbinding. Er worden honderden 

mijnwerkers ingeschakeld, aangezien de 

mijnen in Limburg en Wallonië op het punt 

staan te sluiten. Zo hoeven hooggeschoolde 

arbeiders niet werkloos te worden. 

De beleidsmakers en ingenieurs anticiperen 

op de toekomst: in een eerste fase worden 

de tunnels door de tram gebruikt, maar 

hun afmetingen zijn ruim genoeg om ook 

metrostellen door te laten. Op die manier 

kan de ondergrondse infrastructuur meteen 

worden geëxploiteerd met het bestaande 

materieel, een snelle manier om het verkeer 

bovengronds te ontlasten, terwijl de MIVB 

intussen rustig nieuwe voertuigen kan 

bestellen en de reizigers langzaamaan 

kunnen wennen aan het ondergrondse 

netwerk. Iedereen tevreden!

“JEF, DE FLÈCHE IS AF!” 

In 1969 duikt de bovengrondse tram ook 
ondergronds en maakt gebruik van de 
eerste premetrotunnels. Daarom moet 
het systeem voor stroomafname worden 
aangepast. Aangezien de tunnels niet 
erg hoog zijn, kan de stroom niet via 
een bovenleiding worden doorgegeven. 
En dus maakt de stroomstang plaats 
voor de pantograaf. In 1977 rust de 
MIVB er alle trams mee uit. “Jef, de 
flèche is af!” klinkt alleen nog de oudere 
generatie Brusselaars bekend in de oren.

BUSSEN MET GROTE RAMEN 

In 1967 wordt een nieuw bustype 

geïntroduceerd. Ze hebben niet langer 

aparte voorruitjes die in dakramen 

overlopen. Chauffeurs en reizigers 

kunnen voortaan het Brusselse landschap 

bewonderen door brede ramen. In de 

voertuigen stroomt daglicht overdadig 

binnen. Ook aan het comfort en de 

veiligheid werd gesleuteld.
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De eerste premetrolijn wordt in 1969 in dienst gesteld tussen Schuman 
en De Brouckère. Het eindpunt ligt bovengronds op de Vismarkt, en vormt 
een lus waar reizigers kunnen in- en uitstappen.

GROTE VERSCHUIVINGEN  
OP HET NET 

De uitbouw van het ondergrondse net 

leidt tussen oktober 1967 en april 1968 tot 

aanpassingen aan het bovengrondse net. 

Het aantal lijnen wordt gerationaliseerd om 

een hoge frequentie te kunnen aanhouden 

en gemeenschappelijke assen te creëren 

die de integratie van de latere premetro 

vergemakkelijken. Die herstructurering is de 

ingrijpendste ooit binnen de MIVB en loopt 

niet van een leien dakje: eind 1968 duikt 

het reizigersaantal onder de symbolische 

drempel van 200 miljoen. Tussen 1967 

en 1969 loopt het aantal reizigers op 

het openbaar vervoer terug met 12,5%. 

Toch wordt dat verlies later ruimschoots 

goedgemaakt. 
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Een tram van lijn 90  
met twee stuurposten.

KONING BOUDEWIJN OPENT  
DE PREMETRO 

Op 17 december 1969 opent koning 

Boudewijn het eerste stuk van de 

oost-westverbinding. Dat is 3,6 kilometer 

lang en bestaat uit zes ondergrondse 

stations – Schuman, Maalbeek, Kunst-Wet, 

Park, Centraal Station en De Brouckère, 

met een bovengrondse terminus op het 

Sint-Katelijneplein. Een jaar later staat ook 

de premetro van de Kleine Ring op de rails. 

Het traject van zowat twee kilometer lang 

omvat vier stations tussen Madou en de 

Naamsepoort en wordt in gebruik genomen 

op 21 december 1970. De lijn wordt verlengd 

tot Rogier in 1974. Dit is ook de periode 

waarin kunst in de metro wordt geïntrodu-

ceerd: de nieuwe stations worden uitgerust 

met kunstwerken die het culturele patrimo-

nium van Brussel verrijken. 

GELEDE VOERTUIGEN

Ondanks de moeilijke economische context 

moet de vloot aangroeien en moderniseren. 

In 1972 koopt de MIVB opnieuw trams 

van het type ‘7000’, gelede voertuigen type 

’7500’en meteen ook met een dertigtal 

tweerichtingstrams type ‘7800’. Deze 

trams zijn voorzien van twee stuurposten 

en hebben deuren aan beide zijden. Dit 

vergemakkelijkt zowel de inrichting als 

de exploitatie van de eindhaltes: zodra de 

bestuurder zijn eindbestemming bereikt, 

verlaat hij zijn post, doorkruist de tram en 

kan met een minimum aan manoeuvres 

weer vertrekken in de andere richting. 

Opening van de Brusselse metro 
op 20 september 1976.
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Het succes van de tweerichtingsvoertuigen 

zet de MIVB ertoe aan de bestaande 

trams te moderniseren en eveneens te 

voorzien van twee stuurposten. In de loop 

van datzelfde jaar komt een vloot van 

480 splinternieuwe autobussen in de plaats 

van de 400 ‘uitgerangeerde’ voertuigen en 

wordt voor die gelegenheid de stelplaats 

Delta gebouwd. Die wordt in 1976 in 

gebruik genomen. 

WELKE KLEUR KRIJGEN DE ZITJES 
IN DE METRO?

Aan het begin van de jaren 1970 bereidt 
de MIVB vlijtig de komst van de metro 
voor. Van 6 mei tot 21 juni 1972 haast de 
massa zich naar de Ravensteingalerij voor 
een bezoek aan de tentoonstelling rond 
de toekomstige metro. Het publiek mag er 
zich uitspreken over de kleur van de zitjes 
en van het interieur in de metrostellen. 
Voor die gelegenheid bouwt de MIVB 
een deel van een metrostel en een deel 
van het stationsperron op ware grootte 
na, voorzien van alle afwerkings- en 
uitrustingselementen.
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VAN DE JAREN 1970 TOT DE JAREN 1980

5. DE METRO 
DOORKRUIST BRUSSEL

DE METRO WORDT MET TOETERS 
EN BELLEN INGEWIJD 

Op 20 september 1976 wordt de eerste 

metrolijn in Brussel onder ruime publieke 

belangstelling geopend. Dat gaat gepaard 

met een enorme volkstoeloop die de 

hoofdstad sinds de bevrijding niet meer 

heeft gekend. De lijn is 11 km lang en 

bedient een gemeenschappelijke as tussen 

De Brouckère en Merode. Voorbij het 

Jubelpark is er een splitsing richting de 

zuidoostelijke (Beaulieu) en noordoostelijke 

(Tomberg) wijken. Voor de gelegenheid 

worden 45 metrostellen ingezet. 

De Brusselaars zijn gek op dit nieuwe, 

hypermoderne vervoermiddel.

‘LES TRAMWAYS BRUXELLOIS’ 
STAAT ZIJN AANDELEN AF 

De daling van de inkomsten uit tickets, 

gekoppeld aan de stijging van de sociale 

lasten en de kosten van studies en inves-

teringen voor de metro doen de financiën 

van de MIVB kelderen. Bijgevolg koopt de 

staat in 1978 de aandelen van de MIVB die 

toebehoren aan ‘Les Tramways bruxellois’. 

Het Brusselse vervoersnet is nu in handen 

van de overheid.

DE METRO DUIKT ONDER  
HET KANAAL

Op 8 mei 1981 wordt de metrolijn die 

het oosten van de agglomeratie met 

het stadscentrum verbindt in westelijke 

richting verlengd, waardoor een deel 

onder het kanaal door loopt en daar 

drie nieuwe stations aandoet: Graaf van 

Vlaanderen, Zwarte Vijvers en Beekkant. 

Een metrotunnel onder het kanaal graven 

blijkt een gevaarlijke operatie, maar de 

ingenieurs brengen de uitdaging tot een 

goed einde. Hetzelfde doen ze op de Kleine 

Ring, waar de metro het kanaal oversteekt 

ter hoogte van het Saincteletteplein.

Werkzaamheden voor het graven van 
de metrotunnel onder het kanaal.
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WIST JE DAT? 

De eerste metro’s in Brussel 
kwamen uit... Parijs. Deze voertui-
gen waren gerecupereerd om de 
konvooien op de bovengrondse 
spoorverbinding naar Tervuren 
te verlengen na de elektrificatie 
van die verbinding in 1931. De lijn 
werd sinds het einde van de 19de 
eeuw gebruikt voor personenver-
voer maar dient vanaf 1958 voor 
goederenvervoer. In 1970 wordt ze 
volledig opgeheven.

TWAALF NIEUWE STATIONS 

In 1982 bestrijkt het ondergrondse MIVB-

net in Brussel een heus tunnelcomplex. 

Op de oost-westverbinding openen 

12 nieuwe metrostations de deuren 

voor de reizigers: in het oosten richting 

Sint-Lambrechts-Woluwe (Roodebeek, 

Vandervelde, Alma), in het zuidwesten 

richting Anderlecht (Weststation, Jacques 

Brel, Aumale, Sint-Guido) en in het noord-

westen richting Koekelberg, Jette en Laken 

(Ossegem, Simonis, Belgica, Pannenhuis, 

Bockstael).

In die tijd zag de geplande ontwikkeling van de metro 
er net iets anders uit, hoewel de lijn Noord-Bordet al 
werd gepland en zelfs doorgetrokken naar Ukkel.
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Het wordt omgedoopt tot Louiza wanneer 

de premetrolijn van de Kleine Ring in 1988 

tot metrolijn wordt omgebouwd.

DE METRO BREIDT IN OOSTELIJKE 
EN WESTELIJKE RICHTING UIT 

In 1985 blijft de metro niet stilstaan in 

de Brusselse ondergrond. De oost-west-

verbinding wordt aan de ene zijde tot 

aan Herrmann-Debroux verlengd. Aan de 

andere zijde tot aan de Heizel en Veeweide. 

DE KOMST VAN GELEDE BUSSEN 

Om het hoofd te bieden aan de toevloed 

aan reizigers (ja, dan al!) op lijn 71, bestelt 

de MIVB bussen die meer reizigers kunnen 

vervoeren. In 1985 verschijnen de eerste 

gelede bussen in het Brusselse straatbeeld. 

De maatschappij zet er op dat moment 

25 in. Hun aantal breidt almaar uit en 

vandaag maken ze 40% van de vloot uit. 

In datzelfde jaar wordt het premetro-

station Louizaplein gebouwd. 

Gelede bus van lijn 71 op het Paleizenplein.
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EEN REGELMATIGER NET

Om de regelmaat van het bovengrondse 

verkeer te verbeteren, wordt een ‘Operation 

Support System’ (OSS) ontwikkeld. Dat 

wordt stukje bij beetje operationeel op alle 

buslijnen vanaf eind oktober 1987. Dankzij 

het OSS-systeem kan het busverkeer in 

realtime worden beheerd, kunnen de reële 

reistijden worden geanalyseerd en kunnen 

de dienstregelingen van de lijnen beter op 

elkaar worden afgestemd. 

EEN ‘ECHTE’ METRO OP LIJN 2 

Op 2 oktober 1988 viert Brussel de omscha-

keling van lijn 2 op de Kleine Ring, die tot 

dan toe door ruime trams werd bediend, 

naar een heuse metrolijn. 

Een opsteker voor de ingenieurs, die zodra 

de beslissing vaststond, minder dan twee 

jaar de tijd hadden voor de realisatie van 

de studies en de uitvoering van de werken. 

Dat was een belangrijke fase die het pad 

effende naar een volwaardig uitgebouwd 

metronet.

VIJF NIEUWE STATIONS  
OP DE KLEINE RING 

Bij de omschakeling naar metro in 1988, 

wordt lijn 2 op de Kleine Ring (die tot dan 

Louiza met Rogier verbond) eveneens 

verlengd. Niet minder dan vijf nieuwe 

stations openen de deuren: Ribaucourt, 

IJzer, Munthof, Hallepoort en Zuidstation.
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DE REGIONALISERING  
VAN DE MIVB 

In 1989 komt de MIVB onder gewestelijke 

voogdij. Deze fase betekent een koerswij-

ziging in de visie van het openbaarver-

voerbedrijf, met de goedkeuring van het 

eerste beheerscontract in 1991. Dit contract 

bepaalt de doelstellingen en verantwoor-

delijkheden van beide partijen, namelijk het 

Brussels Gewest en de MIVB. 

Het jaar 1991 brengt ook een vernieuwing 

op het vlak van imago. Het sleutelbloem-

geel, sinds 1913 de favoriete kleur van de 

Brusselse voertuigen, maakt plaats voor 

kanariegeel. De MIVB neemt ook een nieuw 

logo aan: een blauwe rechthoek met rode 

onderkant, met een helling van 12,5% 

DE JAREN 1990

6. EEN NET TEN DIENSTE
VAN DE KLANT

ONDER DE IRIS-VLAG 

In januari 1989 verenigt de MIVB zich 
onder het symbool van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: de iris. De 
vierde staatshervorming maakt de drie 
Gewesten bevoegd voor het organi-
seren van openbaar vervoer. Het staat 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voortaan vrij het stedelijk en gewestelijk 
verkeer op zijn grondgebied naar eigen 
goeddunken te organiseren.

– zoveel als de hoek die de rug van een 

hardloper maakt. Op de trams wordt het 

op de deuren aangebracht om die te doen 

opvallen en de rode punt geeft de plaats 

van de treden aan.
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DE REIZIGERS TERUGWINNEN 

Het beheerscontract voorziet in een groot 

aantal maatregelen om reizigers terug 

te winnen. Van bijzonder belang is het 

VICOM-programma, het latere AVANTI. 

Het voorziet in wegherstellingen om de 

reissnelheid te verbeteren: eigen rijstroken, 

afstandsbediening van verkeerslichten… 

Op veel plaatsen beschikken trams al 

over eigen rijstroken en/of rijden ze op 

brede verkeersaders. Gemakshalve zijn 

de voorgestelde aanpassingen in eerste 

instantie vooral daarop gericht.

GLOEDNIEUWE BUSSEN 

De busvloot van de MIVB heeft al heel wat 

jaartjes op de teller. Tijd voor vernieuwing. 

In 1991 beslist de MIVB alle voertuigen 

geleidelijk te vervangen. De nieuwe 

autobussen worden uitgerust met een 

voor die tijd baanbrekende technologie: 

een topsnelheid van minimaal 70 km/uur, 

een volledig verlaagde en horizontale 

vloer, de keuze voor slijtvaste binnen- en 

buitenmaterialen die ook bestand zijn 

tegen corrosie en vandalisme.

TIJD VOOR AARDGAS 

Respect voor het leefmilieu wordt 

voor de MIVB een prioriteit. De 

vervoersmaatschappij is klaar voor een 

nieuwe stap in de technologische evolutie. 

In 1993 wordt de vloot uitgebreid met 60 

nieuwe bussen, waarvan er 20 rijden op 

samengeperst aardgas. In Haren wordt een 

compressiestation gebouwd, gefinancierd 

door het Brussels Gewest. Daar kunnen 

de voertuigen bijtanken terwijl ze 

geparkeerd staan. In 2010 zijn deze bussen 

‘uitgerangeerd’, maar ze worden niet 

vervangen door de hoge kosten voor 

de aankoop en het onderhoud van deze 

voertuigen. 
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WANNEER KOMT DE VOLGENDE 
METRO? 

In 1994 gaan rode lampjes knipperen 

op Infodyn-borden (dynamische 

informatie) in de metrostations op de 

oost-westverbinding: een revolutie 

qua reizigersinformatie. Dankzij die 

technologische innovatie kunnen reizigers 

zien waar hun metrostel zich op de 

lijn bevindt en zo precies achterhalen 

hoe lang ze nog moeten wachten vóór 

die het station bereikt. De dynamische 

informatie is nu ook beschikbaar op de 

bovengrondse lijnen: in totaal zijn zowat 

1.450 bovengrondse haltes (de drukst 

bezochte) uitgerust met borden waarop 

de wachttijd kan worden afgelezen.

DE TRAM KRIJGT  
EEN NIEUWE ‘LOOK’ 

Is dit het einde van het traditionele beeld 

van de beroemde tram 33 van Brel? Eind 

april 1994, honderd jaar nadat de eerste elek-

trische trams in Brussel rondreden, zorgt de 

komst van de T2000 voor futuristisch ogende 

voertuigen op het net van de hoofdstad. 

De lagevloertram met brede deuren is ruim 

en comfortabel voor de reizigers.

VERDERE UITBREIDING  
VAN DE METRO 

In 1998 wordt de metro doorgetrokken 

tot aan het Koning Boudewijnstadion. 

Een nieuw station Heizel opent de deuren. 

Aan de andere kant van het gewest starten 

de werken voor de verlenging van de metro 

tot aan het Erasmusziekenhuis.  

Dat gedeelte met vier nieuwe stations 

wordt in september 2003 ingewijd.

HET NETWERK OP HET WEB

De MIVB surft mee op de internetgolf en  

lanceert haar website op 5 maart 1999. Het 

adres www.mivb.be (nu www.mivb.brussels) 

is meteen een succes. Twee jaar later kunnen 

gebruikers online een traject opzoeken. 
Netplan van de Brusselse metro voor  
de lusvorming op de Kleine Ring.

24 | 6. Een net ten dienste van de klant | Beknopte geschiedenis van het openbaar vervoer in Brussel



Légende Expero ipsantiaslut 
ipitatem etur?
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Een van de eerste midibussen van de MIVB.

DE JAREN 2000

7. DE MODERNISERING 
GAAT VERDER

BUSSEN IN MINIVERSIE 

In 2000 maken nieuwe kleintjes hun 

opwachting binnen de vloot van de MIVB: 

de Midibus en de Cito. De midibussen 

zijn kleiner dan de traditionele bussen en 

kunnen een vijftigtal reizigers vervoeren. 

Ze blijken het aangewezen vervoermiddel 

voor residentiële wijken en zijn ideaal 

tijdens de daluren.

OM HOE LAAT KOMT MIJN BUS? 

Onder impuls van de technologische voor-

uitgang mikt de MIVB steeds meer op in-

formatie in realtime. De eerste wachttijddis-

plays zijn geïntegreerd in de schuilhuisjes 

bij de haltes en verschijnen op het netwerk 

in 2003. Het is dan nog een tiental jaren 

wachten tot de nieuwe modellen opduiken 

op het net. Deze innovatie valt samen met 

de invoering van een automatisch regula-

tiesysteem, dat een aanvulling vormt op de 

bestaande regulatie en waarmee bussen op 

elk moment van de dag in realtime kunnen 

worden opgevolgd. Dit systeem wordt in 

2007 uitgebreid naar de tram.
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EEN NIEUW TRAM- EN BUSPLAN 

Om het bovengrondse aanbod beter 

af te stemmen op de behoeften van 

de reizigers, start de MIVB in 2002 met 

een gedetailleerde analyse van het hele 

tramnet. Na een haalbaarheidsstudie 

keurt de Brusselse regering in juli 2005 

het nieuwe tram- en busplan goed. 

Vanaf 2006 kent het tram- en busnet een 

belangrijke vernieuwing met de aanleg 

van nieuwe lijnen. 

EEN ART NOUVEAU-WIND  
OP HET NET 

In maart 2006 valt een nieuwe generatie 

trams in de straten van Brussel op: de T3000 

is 32 meter lang. De tram is gestroomlijnd, 

ruim, comfortabel, toegankelijk én 

milieuvriendelijk. Met het elegante uitzicht 

van de tram waait er een ‘art nouveau’-

wind door de MIVB. De hele vloot wordt 

meteen ook in een nieuw jasje gestopt en 

kleurt niet langer geel/blauw. Voortaan 

wordt zilver gecombineerd met brons, 

koper of goud. In het najaar maakt de 

T4000 zijn opwachting: met een lengte 

van 43 meter kan die tot 258 reizigers 

vervoeren.

PCC-tram van lijn 94 in 
kanariegeel jasje en T3001 in art 

nouveau-kleuren. 

Beknopte geschiedenis van het openbaar vervoer in Brussel | 7. De modernisering gaat verder | 27



EEN BOA GLIPT DE METRO 
BINNEN 

We hebben het niet over slangen uit het 

tropisch regenwoud. De Brusselse boa 

maakt in 2008 zijn intrede op het MIVB-net. 

Het nieuwe metrostel met een revolutionair 

design en een lengte van 94 meter heeft 

zijn naam niet gestolen. De zes rijtuigen 

zijn door flexibele elementen met elkaar 

verbonden, zodat de reizigers zich moei-

teloos van het ene compartiment naar het 

andere kunnen begeven. De boa zorgt voor 

wat extra ademruimte op het net, dat door 

almaar meer reizigers wordt gebruikt.

NOCTIS BRENGT  
DE NACHTRAVEN THUIS 

Geen zin om het einde van de film te 

missen? In het weekend liever een beetje 

later thuis dan gewoonlijk? Dat kan, dankzij 

een netwerk van nachtbussen. Het in 2007 

gelanceerde Noctis laat bussen tijdens 

het weekend rijden van middernacht tot 

3 uur ’s ochtends. Feestbeesten en andere 

nachtuilen komen zo weer veilig op hun 

bestemming.

‘Boa’-metrostel in station Schuman. 
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DE MIVB VORMT EEN LUS  
LANGS DE KLEINE RING

Een heuse omwenteling vindt plaats in 

het voorjaar van 2009. De Brusselse metro 

ondergaat de meest ingrijpende evolutie 

ooit sinds de inwijding in 1976. Wat wordt 

omschreven als de ‘lusvorming’ van lijn 2 op 

de Kleine Ring, is in feite een verregaande 

reorganisatie van het ondergrondse net. 

De nieuwe metro beschikt voortaan over 

4 lijnen (1 en 5 op de oost-westverbinding, 

2 en 6 op de Kleine Ring). De noord-zuid-

verbinding van de premetro wordt volgens 

diezelfde structuur uitgebouwd.

Na de lusvorming op 
 de Kleine Ring werd het metronet 

gereorganiseerd in 4 lijnen.
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DE JAREN 2010

8. HET NETWERK 
IN VOLLE TRANSFORMATIE

DE INFORMATIE WORDT 
DYNAMISCHER 

Als aanvulling op de website www.mivb.be 

lanceert de MIVB in 2010 een lichtere 

versie van de website via m.mivb.be en een 

mobiele app in Android- en iPhone-versie. 

Sinds 2012 begeeft de MIVB zich ook 

op de sociale media om haar klanten te 

informeren en hun vragen in realtime te 

beantwoorden.

Bij de haltes wordt een nieuw wachttijd-

display met kleurenschermen ingevoerd. 

In 2016 volgt een derde model, dat veel 

lichter en gemakkelijker te installeren is 

dankzij een kleine batterij. Deze lichtere 

versie kan ook reizigers informeren aan 

tijdelijke haltes.

Net als in de metro en de tram voert de 

MIVB eind 2013 ook in alle bussen gespro-

ken mededelingen in. Daarnaast komen 

er ook dynamische schermen die de route 

en de positie van het voertuig in realtime 

weergeven. De MIVB maakt je het (stads)

leven gemakkelijker!

VAARWEL TRAM 94, HALLO TRAM 8

Na een eerste verlenging tot Herrmann-

Debroux in 2005 en een tweede tot het 

Trammuseum in 2011, wordt tram 94 in 

2018 met vier bijkomende haltes verlengd 

tot Roodebeek. De lijn sluit voortaan aan 

op de metrolijnen 2 en 6 in Louiza, op 

lijn 5 in Herrmann-Debroux en op lijn 1 

in Roodebeek.

Inwijding verlengde tram 8 (2018).
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Bij deze gelegenheid wordt lijn 94 lijn 8 

en bevestigt daarmee zijn positie als 

belangrijke structurerende en efficiënte lijn 

dankzij een traject dat grotendeels in eigen 

bedding ligt. 

DE GEBOORTE VAN LIJN 9 

In september 2015 worden de eerste 

sporen van tramlijn 9 aangelegd. De 

nieuwe lijn wordt in september 2018 

ingewijd en verbindt het metrostation 

Simonis, Oude Afspanning, de Tuinwijk 

van Jette en het universitair ziekenhuis van 

de VUB, tot aan de Dikke Beuklaan. Een 

tweede mijlpaal wordt bereikt in december 

2021 met de verlenging van lijn 9 tot het 

Koning Boudewijnstadion. De lijn verbindt 

voortaan Simonis en Koning Boudewijn in 

slechts twintig minuten. De verlengde lijn 

is meteen een succes. 

BUSSEN ONTKETENEN EEN... 
ENERGIEREVOLUTIE 

Na een weinig succesvolle test in 2012,  

ontketent de MIVB een échte energierevolu-

tie in 2018, dankzij de aankoop van nieuwe, 

100% elektrische en elektrisch hybride  

bussen. In juni opent de vervoersmaat-

schappij lijn 33 tussen de beneden- en 

de bovenstad. Een nieuwe lijn waarop 

zeven volledig elektrische Citybussen 

worden ingezet. Die zijn iets kleiner dan de 

standaardbussen, wat ze bijzonder geschikt 

maakt voor de smalle straatjes in het stads-

centrum. Vijf elektrische standaardbussen 

en 25 elektrische gelede bussen worden 

tussen eind 2018 en half 2019 op het net 

ingezet. Tot slot zullen ook zowat 400 elek-

trisch hybride bussen (238 standaardexem-

plaren en 164 gelede bussen) geleidelijk in 

de Brusselse straten opduiken. 

Tram van lijn 9.
De MIVB rust de daken van haar 
gebouwen uit met zonnepanelen.
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En dat is nog niet alles. De MIVB zet 

haar investeringen in elektrische bussen 

verder met nieuwe bestellingen. Dankzij 

deze omschakeling wordt reizen met het 

openbaar vervoer nóg milieuvriendelijker.

In 2021 start de MIVB met het uittesten 

van een waterstofbus. Deze flexibelere 

technologie moet de MIVB helpen bij haar 

energietransitie. Het is de bedoeling andere 

oplossingen te zoeken dan elektriciteit 

om de bussen met thermische motor te 

vervangen. Waterstof heeft verschillende 

voordelen, waaronder het feit dat in slechts 

enkele minuten kan worden volgetankt, 

met een bereik dat tweemaal zo groot is als 

dat van een bus met batterij.

DE BRUSSELSE REGERING KEURT 
HET BUSPLAN GOED 

De stad evolueert, en met haar ook de 

behoeften van de reizigers. Daarom stapt de 

MIVB in een omvangrijk en ongezien traject: 

de totale vernieuwing van haar busnetwerk 

om beter te kunnen inspelen op de nieuwe 

mobiliteitsbehoeften. Na lang overleg 

met de gemeenten, met omwonenden en 

gebruikers, keurt de Brusselse regering het 

busplan goed. Het voorziet in de aanleg 

van 6 nieuwe buslijnen en de aanpassing 

van 30 bestaande lijnen, onder meer door 

de levering van nieuwe elektrische en 

hybride voertuigen. Wanneer de uitrol van 

het nieuwe busplan van start gaat in 2018, 

voltrekt zich een kleine revolutie op het 

Brusselse openbaarvervoernetwerk.Hybride, elektrische en waterstofbus.
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EEN NIEUWE FUTURISTISCHE 
METRO

Om de frequenties te verhogen en de 

dienst van de toekomstige metrolijn 3 

te verzekeren zijn nieuwe metrostellen 

nodig. De MIVB bestelt 43 nieuwe metro’s 

van het type ‘M7’, waarvan de eerste 

in 2021 worden ingezet. Automatisch 

openen van deuren, nieuwe polyvalente 

ruimte voor personen met beperkte 

mobiliteit, maar ook voor buggy’s en 

fietsen, grote informatieschermen, heldere 

LED-verlichtingsignalisatie boven de 

deuren, een vloer op gelijke hoogte als 

het perron… Het staat buiten kijf: deze 

voertuigen zijn synoniem voor comfort 

en moderniteit. 

Nieuw M7-metrostel.
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DIGITALE REVOLUTIE 

In 2018 gaat de MIVB nog verder met een 

gloednieuwe mobiele app met nieuwe 

functies, zoals het zoeken naar routes of de 

mogelijkheid om zich te identificeren en de 

MOBIB-kaart toe te voegen om aankopen 

te doen via de app. Ook de mobiliteit 

evolueert razendsnel, met de komst van 

nieuwe vormen van mobiliteit en het 

concept ‘Mobility as a Service’ of ‘MaaS’. In 

2019 gaat de MIVB het avontuur aan met 

de lancering van haar MaaS-platform in de 

testversie MoveBrussels. De app wordt in 

eerste instantie als proefproject gelanceerd, 

met een testfase waaraan ongeveer 2.000 

testpersonen deelnemen.

DE KOMST VAN DE TNG

Vijftien jaar na de komst van de eerste 

T3000 en T4000 verschijnt de eerste TNG 

– wat staat voor ‘Tram New Generation’ – 

in Brussel. In totaal bestelde de MIVB 

90 exemplaren van dit nieuwe model 

om te kunnen inspelen op toekomstige 

uitdagingen: aanleg van nieuwe lijnen, 

verhoging van de frequentie of vervanging 

van oude voertuigen. Het eerste prototype 

komt aan in de stelplaats van Haren in de 

herfst van 2021. Het is het eerste exemplaar 

van een bestelling van 90 voertuigen, die 

op termijn zullen zorgen voor 10.000 extra 

plaatsen op het tramnetwerk. 

De MIVB zet digitale technologie  
in om haar reizigers te informeren.

De nieuwe TNG in de remise van Haren (2021). 
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EÉN TICKET PER LIJN 

Vóór de Tweede Wereldoorlog bepaalden 

de privémaatschappijen die het stedelijk 

personenvervoer verzorgden elk hun eigen 

tarieven. Er waren net zo veel verschillende 

tarieven als trajecten. Het ticket dat 

reizigers kochten, was alleen geldig op 

de betrokken lijn, voor aansluitingen 

werd een toeslag gevraagd. Er waren ook 

verschillende tarieven voor de verschillende 

onderdelen van de lijnen. Bovendien 

hadden de reizigers de mogelijkheid om 

in 1ste of 2de klas te reizen, uiteraard tegen 

verschillende tarieven. Kortom, een kat 

vond er haar jongen niet meer in terug… 

In de loop der jaren neemt het aantal 

vervoersmaatschappijen af, en daarmee ook 

het aantal verschillende tarieven.

9. VERGEET JE TICKET 
NIET TE VALIDEREN!

1901

1905

1930

1919
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HET SCHOOLABONNEMENT

Lang voordat er van andere abonnementen 

sprake is, is er het schoolabonnement. 

Dat ziet het levenslicht in 1886. Op andere 

soorten abonnementen is het dan nog vele 

jaren wachten. 

DE EENMAKING VAN DE TARIEVEN

Sinds de oprichting van de MIVB in 1954 

worden de tarieven gelinkt aan criteria die 

de evolutie ervan bepalen. Ieder jaar legt de 

Brusselse regering de tarieven vast.

DE EERSTE TICKETAUTOMATEN

De verkoop en de controle van vervoer-

bewijzen was de verantwoordelijkheid van 

de ontvanger, en na de uitbreiding van het 

busnet, die van de bestuurder. Sinds het 

ontstaan van de premetro in 1969 kunnen 

de reizigers een kaartje kopen bij de 

betaalautomaten. 

EEN OVERVLOED AAN RUITJES

In 1972 beschikken de bestuurders voor 

het eerst over kaartontwaarders waarmee 

ze na het verdwijnen van de ontvangers de 

vervoerbewijzen kunnen verwerken. Het 

mechanische systeem knipt een ruitje uit de 

kartonnen vijf- of tienrittenkaarten, waar-

door de vloer bezaaid ligt met kleine ruitjes. 

De tickets geven recht op een overstap en 

worden daarna door een speciaal daarvoor 

ontworpen toestel gevalideerd.

EEN ABONNEMENT OP DE METRO, 
DE TRAM, DE BUS EN DE TREIN 

In de loop der jaren lanceert de MIVB een 

brede waaier aan tickets in functie van de 

reisfrequentie, de leeftijd en de socio-eco-

nomische achtergrond van reizigers. In 1970 

wordt het MTB-abonnement gelanceerd. 

Daarmee kan niet alleen op het net van 

de MIVB, maar ook op de rest van het 

openbaar vervoer (NMBS, TEC en De Lijn) in 

Brussel worden gereisd.
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1962

1973 1986

1983

1996

EEN SCHOOLABONNEMENT VOOR 
HET HELE NET 

In 1974 lanceert de MIVB een nieuwe 

formule: het schoolabonnement. In tegen-

stelling tot zijn voorloper (alleen geldig 

op de door de leerling gebruikte lijn voor 

verplaatsingen tussen de woning en de 

school), biedt dit abonnement toegang tot 

alle lijnen op het net. Het huidige school-

abonnement van de MIVB is vandaag één 

jaar geldig op het hele net, zelfs tijdens 

het weekend en schoolvakanties, én op de 

Noctis-nachtbussen.
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A oblitérer aux zones de contrôle en 
station ou en surface à la montée dans 
chaque véhicule. A conserver jusqu’à 
la sortie de la station ou en surface 
jusqu¹à la descente du véhicule.

Afstempelen aan de controlezones van het 
station of bovengronds bij het instappen in 
elk voertuig. Moet bewaard worden tot het 
verlaten van het station, of bovengronds 
tot het afstappen van het voertuig.

HET EINDE VAN DE TRANSIT

Het jaar 1983 betekent het einde van de 

transit. Daar waar je vroeger een hoger 

bedrag moest betalen om een aansluiting 

te nemen, zijn de kaartjes vanaf nu een uur 

geldig op het volledige net. 

ORANJE TOESTELLEN  
AAN DE MACHT 

De oranje toestellen (zoals de nieuwe 

kaartontwaarders van de MIVB toen 

werden genoemd) duiken in 1993 overal 

op het net op. Om een ticket te valideren, 

moeten reizigers hun magneetkaart in het 

toestel stoppen, dat dan op het ticket de 

valideringsinfo print, zoals de datum en het 

uur. Dat toestel neemt de fakkel over van 

de oude mechanische kaartlezers.

HET JUMP-TICKET 

Van een trein van de NMBS overstappen op een bus van 

De Lijn of de TEC om daarna verder te rijden met een tram, 

bus of metro van de MIVB, of omgekeerd? Het kan allemaal, 

dankzij het Jump-ticket (dat zijn naam niet heeft gestolen). 

Het nieuwe vervoerbewijs (dat zowel door de MIVB, De Lijn 

en de TEC als de NMBS wordt gebruikt) wordt in februari 

2003 gelanceerd in het Brusselse gewest.
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GO-VERKOOPAUTOMATEN 

Waar kan je 24 op 24 uur een ticket of 

abonnement kopen? Aan een GO, natuurlijk. 

In 2007 doen de GO-verkoopautomaten (die 

al in de metro staan) ook hun intrede aan de 

belangrijkste bovengrondse haltes. Vandaag 

staan de verkoopautomaten over de hele 

stad verspreid. Daarnaast kunnen reizigers 

tickets kopen aan een KIOSK, in een BOOTIK, 

bij verdelers of online met GO Easy.

DE MOBIB-REVOLUTIE 

In mei 2008 lanceert de MIVB de MOBIB-

chipkaart: een kleine revolutie in de 

ticketverkoop. Om die te valideren, hoeven 

reizigers ze niet langer in een toestel te 

stoppen. Ze houden ze gewoon vóór de 

lezer. MOBIB is een mobiliteitsportefeuille 

die zelfs toegang verleent tot de deelauto’s 

van Cambio en de huurfietsen van Villo!. 

Ook tickets van andere operatoren (NMBS, 

TEC, De Lijn) kunnen worden opgeladen. 

De kaart bestaat in een versie op naam, 

voor het opladen van abonnementen, en in 

een anonieme versie, de MOBIB-basickaart, 

waarmee je enkel tickets kunt opladen.

Nieuwe GO-verkoopautomaten.

Eerste generatie  
MOBIB-valideringtoestel.
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De veralgemening van de MOBIB-chipkaart 

betekent het einde van de tickets met mag-

neetstrip, die op 1 juli 2016 verdwijnen, en 

met deze ook de oranje kaartontwaarders. 

Occasionele reizigers kunnen hun ticket 

met een chip voortaan contactloos betalen. 

De 3.700 oranje kaartontwaarders voor 

magneetkaarten worden uit de voertuigen 

en de stations verwijderd. Alleen de 5.600 

MOBIB-kaartontwaarders – de rode dus – 

blijven bestaan. 

Vanaf eind 2019 worden de verkoopauto-

maten met scrollwiel geleidelijk vervangen 

door nieuwe modellen, uitgerust met 

touchscreens. Ze zijn er in een blauwe 

‘light’-versie en een rode ‘full’-versie, die 

– en dat is een belangrijke vernieuwing – 

MOBIB-basickaarten aflevert. 

CONTACTLOOS BETALEN

Vanaf juli 2020 duikt contactloos betalen 

op het MIVB-net op. Je hoeft nu op 

voorhand geen ticket meer te kopen: je 

kan gewoon valideren met een bankkaart 

of een smartphone of smartwatch via de 

nieuwe grijze kaartontwaarder, en je bent 

vertrokken. Aan het einde van de dag 

berekent het systeem het aantal gemaakte 

valideringen. Het maximumbedrag per 

dag is beperkt tot de prijs van van een 

dagkaart. Dit systeem wordt onmiddellijk 

omarmd door de occasionele reizigers en 

de toeristen.

ZEG NIET LANGER JUMP OF MTB, 
MAAR BRUPASS

Er is iets nieuws op het ticketing front. 

Sinds februari 2021 heten de JUMP 

en MTB tickets Brupass. Er komen 

ook Brupass XL-tickets: daarmee 

kun je de lijnen van de verschillende 

openbaarvervoersmaatschappijen in 

België – de MIVB, maar ook de TEC, De Lijn 

en de NMBS – gebruiken in Brussel en in 

een uitgebreide zone van iets meer dan 

11 kilometer rond het stadscentrum.

Tweede generatie  
MOBIB-valideringstoestel.
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HET VERVOLG

EEN NIEUWE METROLIJN

In de jaren die volgen zal het metronetwerk 

een nieuwe adem krijgen door de aanleg 

van een nieuwe lijn. Met de toekomstige 

lijn 3 zal de MIVB kunnen ingaan op 

de almaar groter wordende vraag naar 

openbaar vervoer in het noorden van het 

gewest. Daartoe wordt de huidige noord-

zuidpremetrolijn omgebouwd tot metro en 

wordt de tunnel verlengd over meer dan 

4 km, voorbij het Noordstation tot Bordet. 

Er worden liefst zeven nieuwe stations 

gebouwd. De nieuwe 10,3 km lange noord-

zuidas zal uiteindelijk 18 stations tellen. 

Reizigers zullen er in ongeveer 20 minuten 

Brussel mee kunnen doorkruisen van noord 

naar zuid, dwars door het stadscentrum.

DE METRO ONDERGAAT  
EEN VERJONGINGSKUUR 

De oost-westmetrolijn, die al meer 

dan 40 jaar dienst heeft, krijgt een 

facelift. Er wordt gebouwd aan nieuwe 

veiligheidssignalisatie. Daardoor zal de 

frequentie van de doorkomsten kunnen 

verhogen – momenteel bedraagt die 

2,5 minuten op het gemeenschappelijke 

stuk van de lijnen 1 en 5 tijdens de 

spitsuren – en zo uiteindelijk de capaciteit 

van de metro kunnen verdubbelen. De 

indienststelling van de nieuwe signalisatie 

op het eerste stuk van de lijnen 1 en 5 is 

gepland voor eind 2023.
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TRAM 8, 9... EN 10

Om het bloeiende noorden van Brussel 

van een nieuwe dienst te voorzien, creëert 

de MIVB een nieuwe lijn naar Neder-Over-

Heembeek: tram 10. Dit nieuwe traject 

van 5,5 kilometer zal het Rogierplein, het 

winkelcentrum Dockx, het Peter Benoitplein 

en het Militair Hospitaal met elkaar verbin-

den. Het raadplegen van de burgers is een 

belangrijke pijler in dit grote project.

... IN DE VOLGENDE AFLEVERINGEN! 

Het ontbreekt de MIVB niet aan projec-
ten en ambities voor de toekomst van 
haar netwerk en, in een en dezelfde 
beweging, van onze geliefde hoofdstad.
Elk jaar brengt nieuwe ontwikkelingen, 
verwezenlijkingen, maar ook uitdagin-
gen met zich mee. Zoals ze in het verle-
den aantoonde, kan de MIVB veerkracht 
aan de dag leggen en is een van haar 
sterktes de meer dan 10.000 getalen-
teerde mensen die elke dag bussen, 
trams en metro’s besturen, deze voertui-
gen en hun infrastructuur onderhouden, 
nadenken over de toekomst van de 
MIVB, de rekeningen betalen, personeel 
aanwerven, het netwerk uittekenen, de 
reizigers informeren en adviseren...
En dan zijn jullie er nog, de reizigers. 
Door voor het openbaar vervoer te 
kiezen, kiezen jullie voor groenere mo-
biliteit, voor een stad die ademt. Dank 
voor jullie vertrouwen. Laten we samen 
Brussel in beweging brengen.

EEN AMBITIEUS PLAN VOOR 
‘VERTRAMMING’ 

Om aan de mobiliteitsbehoeften in de 

hoofdstad te voldoen, plannen de MIVB 

en het Gewest de aanleg van verschillende 

nieuwe tramlijnen in de komende jaren: 

Mediatram, Tour & Taxis-tram, verlenging 

van de 62 naar de luchthaven, ‘vertram-

ming’ van de 95... En dat zijn nog maar 

enkele voorbeelden.

Ontdek de laatste verwezenlijkingen van 

de MIVB in haar activiteitenverslagen op 

www.stib.be/activiteitenverslag
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