ACTUA 38: HERSCHILDERING 354

Drie-asser 354 werd door Achiel Ryckaert volledig
herschilderd, zowel binnen als buiten
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In 2014 werd beslist dat de 354, die hier en
daar enkele beschadigingen opgelopen had
door zijn lange verblijf aan de kust, stevig
onder handen zou genomen worden.
Reeds in 2012 werd het koperwerk opgepoetst
door Marijke Le Roy en Daniel Verheylezoon.
Dit gebeurde op volledig vrijwillige basis omdat
zij oordeelden dat dit werkje wel eens mocht
gebeuren. Er was toen nog geen sprake van
deel uit te maken van de technische ploeg.

Toen viel het wat stil rond de 3-assers
alhoewel in 2013 veel ritten werden
georganiseerd in samenwerking met de stad
Gent en “Vizit” Gent in het kader van de

herdenking van “100 jaar
wereldtentoonstelling” in Gent in 1913.

Het moet gezegd worden: die ritten waren een groot
succes. Er werden chauffeurs gevonden en elke rit
werd begeleid door medewerkers van E.T.G. vzw.
Het was geen probleem om chauffeurs te
vinden en medewerkers van E.T.G. vzw die
elke
rit
begeleidden."
Ook toeristen en “oudere” Gentenaars keken vol
bewondering naar de gele 3-assige trams die terug
door Gent spoorden
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Toen begon het echte werk aan de 354. De tram
mocht wel eens een grondige opfrisbeurt krijgen.

Achiel begon met hart en ziel aan de grote kuis.

De tram werd volledig gestript en oude verflagen
werden zowel binnen als buiten verwijderd.

Voor en na de herschildering:
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Letterlijk alles wat demonteerbaar was, werd
losgemaakt en kreeg een behandeling:
ontvetten,
herschilderen,
het
opnieuw
monteren, alles onder de kundige leiding van
Achiel.
Niets ontsnapte aan het kennersoog van
Achiel Rijckaert. Het resultaat mag er dan ook
zijn

Na vele maanden werd de 354 terug
een pareltje zoals decennia geleden,
toen hij pas in dienst kwam
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Ondertussen werd van de gelegenheid
gebruikt gemaakt om veiligheid-“stickers” aan
te brengen op plaatsen waar die nodig blijken
te zijn.

Risico op asbest, o.a. in de controller:

Ook aan de binnenkant van de
controllerkast werd de nodige
signalisatie aangebracht!
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De “finishing touch” aan de buitenzijde

Met grote dank aan Achiel
voor zijn inzet en vakkennis!

Nu staan dus twee 3-assers in de
stelplaats te Gentbrugge.
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