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ETG TE GAST IN BROUWERIJ HUYGHE
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Erfgoed Tram-bus Gent en Oost-Vlaanderen

In de loop van januari ging onze secretaris Pierre De Meyer in op het verzoek van Erfgoedcel
Viersprong - Land van Rode, om naar aanleiding van hun jaarlijkse ontmoetingsdag een
voordracht te geven over de geschiedenis van het openbaar vervoer in hun regio. Die ging dit jaar
door op zaterdag 3 maart 's voormiddags in de vergaderzaal van de brouwerij Huyghe te Melle.

De opstelling van het projectiescherm en dito projector werd een puike combinatie tussen onze
leden Pierre, Hugo, Marcel en Erik enerzijds en het trio Lien, Ans en Elisa van de Erfgoedcel dat
zich verder ontpopte als geroutineerde hostessen.
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Het bestuur van de Melse heemkundige Kring De Gonde, waaronder Jan Olsen, Daniël Lemmens
en Xavier De Schryver, ontbrak uiteraard niet op het appel.

Na de inleidende toespraak door de heer Bertrand Vrijens, voorzitter van de Erfgoedcel, had
ir. De Meyer het in zijn lezing Van tram tot bus over de geschiedenis van de Buurtspoorwegen en
stadslijnen in Gent, meer bepaald de buurtlijnen Gent Zuid - Merelbeke inclusief het experiment
met de gyrobus, de lijn Gent - Zwijnaarde - Merelbeke - Sint-Lievens-Houtem - Herzele Geraardsbergen en de stadslijn 20 Gent - Melle, dit alles mooi geïllustreerd met passende en
vooral nostalgische beelden.
Ook de toekomstvisie voor die regio werd ruim toegelicht via gegevens uit het Mobiliteitsplan
2020. Niet te verwonderen dus dat de uiteenzetting in hoge mate de gunst van de aanwezigen
genoot.

Het fel geslaagde ontmoetingsmoment werd afgesloten met een rondleiding doorheen de
installaties van de brouwerij, gevolgd door een bierdegustatie in de bar, waar het standje met
Eriks publicaties in eigen beheer over de geciteerde lijnen ruime belangstelling genoot.
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