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E.T.G. Erfgoed Tram en bus Gent en Oost-Vlaanderen ACTUA-9 

STELPLAATS DESTELBERGEN FEEST 

De ingrijpende renovatie van het busdepot aldaar is al een poos een feit maar werd op zaterdag 24 

september nu ook officieel in gebruik gesteld via een heus familiefeest. Het was er je dagje wel, niet in het 

minst vanwege het tropisch klimaat!. 

Terwijl de voormiddag was voorbehouden aan rondleidingen voor genodigden en ontbijt voor +/-150 

omwonenden die hierdoor aangenaam verrast waren, konden tussen 12 en 18 uur zowat 1010 vele actieve 

en op rustgestelde personeelsleden inclusief gezinsleden en sympathisanten heel wat bijpraten, 

herinneringen ophalen en flaneren tussen  de gloednieuwe instellingen, om vast te stellen dat alles er 

"pico bello" was. Zowel in als naast de feesttent was het gedurig "koppen lopen". Door de schmink- en 

ballonnetjesstand voor de kinderen binnenin en de eet- en drankkraampjes op de busparking waande men 

zich bijna op de foor!  

 

Toespraken werden gehouden door directeur-generaal  

van De Lijn Roger Kesteloot,  die het vooral had over de 

toekomstige oprichting van de nieuwe stelplaats 

Wissenhage en door Dirk Busschaert, directeur van de 

entiteit Oost-Vlaanderen. 

 

 

 

In de ateliers kon je naast het bezoeken van de burelen 

genieten van de vele foto's en objecten uit ver vervlogen 

tijden. Bovendien kon je er "onder een bus lopen" zonder 

je te bezeren en door de wasinstallatie flaneren zonder nat 

te worden! 
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TTO en ETG waren op het feest van de partij met de in 

restauratie verkerende "rode" NMVB-bus 5840, voor de 

gelegenheid ingericht als publiciteits- en verkoopstand, 

waar een mengeling van TTO- en ETG-leden van dienst 

waren bij het verstrekken van inlichtingen en 

overhandigen van een folder over hun werking.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Daarnaast de blauwe ex-MIVG 101, voor de gelegenheid overgebracht uit het VlaTam-museum. Ook de 

flashy "Partybus"! In een bestelwagen werd doorlopend de onlangs door het Actua-team gerealiseerde dvd 

over het Gentse erfgoed en de daaraan gekoppelde evenementen geprojecteerd. 

  

 

 

 

 

 

 

Bij het verlaten van het terrein kregen de bezoekers het postkaartenboekje "Destelbergen vroeger en nu" 

overhandigd, samengesteld door Frank Cocquyt, afdeling Communicatie en  & Relatiebeheer bij De Lijn 

Oost-Vlaanderen, in samenwerking met het ETG-archief dat mee instond voor heel wat nostalgische 

plaatjes en dito historische achtergrond. Op de Tramelantbus kon je een simulatie van een brand 

meemaken! 

     Tekst en foto's: Erik De Keukeleire   

 


