ACTUA 37: Transport 3-asser 378
van Weelde naar Gentbrugge
Het hing al een tijdje in de lucht: de 3-assige tram “378” van de
voormalige “MIVG” zou gerestaureerd worden in een versie van
voor de verbouwingen in de jaren ’50 van vorige eeuw.

Binnenzicht van de “378” in zijn oorspronkelijke versie
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Na de restauratie van bijwagen 50 en de
herstelling aan de kusttram 9985 kwam budget
vrij om de restauratie van motorrijtuig 378 van
de voormalige MIVG (Maatschappij voor
Intercommunaal Vervoer Gent) aan te vatten.
Omdat er in de stelplaats van “De Lijn” te
Gentbrugge plaats moest vrijkomen voor de
superlange Flexity trams, werd besloten om
“tijdelijke” rails te leggen waarop de “378” kon
geplaatst worden, zonder hinder te vormen
voor het dagelijks werk in de stelplaats, tijdens
de restauratiewerken.

Op 13 februari 2015 reed transporteur “Dick” in
alle vroegte naar Weelde om er de “378” op te
halen.

In de voormiddag stond het transport klaar om
af te reizen naar Gentbrugge, onder
begeleiding van Jan Van Everbroeck en Achiel
Ryckaert.

Even na de middag kwam het transport zonder
problemen aan te Gentbrugge.

De loods was zo goed als leeg, zodat “Dick”
zijn lading tot juist voor de sporen kon rijden.
Dan begon het precisiewerk: via verbindingen
van op de aanhangwagen kon de “378”
voorzichtig op de plaats van restauratie
gereden worden:
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Gelukkig zag Achiel Ryckaert àlles, zodat de
minste afwijking tijdens het lossen van de
“378” onmiddellijk kon opgelost worden.

Ere wie ere toekomt: Achiel Ryckaert werd
door de plaatselijke pers geïnterviewd en
gefotografeerd.

Achiel, samen met een medewerker van “De
Lijn” en de reporter van de plaatselijke krant,
iedereen gelukkig dat alles vlot verlopen is.
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De klus is geklaard: de “378” staat op zijn
voorlopige rails en de restauratie kan
beginnen.
Het is de bedoeling dat Achiel zijn kennis zal
overbrengen aan een team van E.T.G.
medewerkers, zodat in de toekomst verder kan
gerestaureerd en onderhouden worden.
Dat er heel wat werk aan zal zijn bewijzen
volgende foto’s:

Het motor rijtuig “378” zal volledig gestript
worden (dat heeft Achiel vroeger al gedaan
met de “354”) en alle onderdelen zullen
gedemonteerd, opgepoetst, hersteld, of
vervangen worden zodat het uitzicht grondig
zal veranderen. De trams hadden een andere
binneninrichting, hadden 5 ramen aan de
zijkant en de zitplaatsen worden dan ook
volledig aangepast aan de versie van voor de
verbouwingen in de jaren vijftig.
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Ondertussen
heeft
Achiel
reeds
de
stroomafnemer verwijderd en werden “goede”
bumpers klaargelegd die de oorspronkelijke en
jammer genoeg geschonden exemplaren
moeten vervangen.
We mogen gerust stellen dat dit een werk zal
zijn dat twee à drie jaar zal duren.
We wensen de “restaurateurs” dan ook veel
werklust en goede moed toe en hopen dat de
Gentse bevolking dit rijtuig ooit zal mogen
bewonderen in de straten van hun stad.
Dit zijn oude foto’s die de “378” tonen toen die
nog in dienst was bij de “MIVG”.
Bemerk de afwezigheid van de lijnfilm: destijds
was het lijnnummer af te lezen op een ronde
schijf boven de stuurpost.

U kan de restauratie verder volgen op onze
webpagina: http://blog.seniorennet.be/MIVG/
Redactie en opmaak: Daniel Verheylezoon
Foto’s: Jan Van Everbroeck, Daniel Verheylezoon
en uit de collectie van Freddy Coussens.

Gent, 2 maart 2015
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