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Actua-40

Oost‐Vlaamse Tram‐ en Bus‐dag
De Panne ‐ 11 oktober 2015

Op zondag 11 oktober 2015 organiseerden de verenigingen TTO, ETG en Nostalbus een
eerste ‘Oost‐Vlaamse Tram‐ en Busdag’ aan de Kust.
Bij deze gelegenheid werd in de oude tramstelplaats van De Panne uitsluitend Gents
stadstrammateriaal en Buurtspoorwegmaterieel dat actief was in Oost‐Vlaanderen
tentoongesteld. Met dit materieel werden ook pendelritten uitgevoerd vanuit de stelplaats
van De Panne naar Adinkerke, naar Koksijde‐Bad en naar Nieuwpoort.
Dit event kon doorgaan dank zij de medewerking van De Lijn West‐Vlaanderen en de steun
van de koepelorganisatie META. Ook de weergoden werkten zeer welwillend mee.

De stelplaats van De Panne: hier stapte je met gemak meer dan een halve eeuw terug in de tijd naar
een Gents tramdepot uit de jaren ‘50. Links bijwagen 70 type Expo, op de voorgrond de drieasser 339.
november 2015
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In de stelplaats van De Panne
was er een kleine tentoonstelling
van oude lijnfilmen
van Gentse trams en bussen.

De 50, de eerste Gentse bijwagen, stond opgesteld in de stelplaats
van De Panne.

Ons bestuurslid Pierre De Meyer vergezelde Ann Vanheste, burgemeester van De Panne, tijdens een
ritje aan boord van het Gentse Buurttramstel getrokken door motorrijtuig type S 9750.

De boekenshop en de voor de gelegenheid opgestelde bar in de stelplaats van De Panne.
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De Gentse 339, bestuurd door Achiel Ryckaert, is net teruggekeerd van een pendelritje naar Koksijde
en passeert langs de Esplanade in De Panne. Het monument achteraan op de Esplanade nabij het
strand herdenkt de aankomst van de toenmalige prins Leopold van Saksen‐Coburg‐Gotha op 17 juli
1831 in de onafhankelijk geworden staat België. Begeleid door een eskadron van de Franse cavalerie
reed hij toen vanuit Dunkerque (F) over het strand naar De Panne.

De 354, komende van Adinkerke, passeert ook langs de Esplanade op weg naar de stelplaats.
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De ochtendlijke ‘Line‐up’ in de stelplaats van De Panne van de daar aanwezige Gentse tramtypes.

De meeste bezoekers deden ook één of meerdere ritjes met het Gentse trammaterieel.
Hier een sfeerbeeld aan boord van een drieaseer.
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Het motorrijtuig type S 9750 en de aanhanger type Destelbergen 19537 vormen een tramstel dat op
het einde van de jaren ’50 reed op de Gentse streektramlijnen.
Hierboven het stel, ter hoogte van de De Panne Esplanade, met als lijnaanduiding ‘L – Lochristi’.

De Panne, Westhoeklaan; hetzelfde tramstel, nu met als lijnaanduiding ‘O – Oostakker’.
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Ook twee bussen uit de META‐collectie waren aanwezig op het event. Het waren types Van Hool A120
en A600 die vanaf de jaren ’80 en ’90 in Oost‐Vlaanderen werden ingezet op de streeklijnen

Voor de autobus 2470, een Van Hool type A600, was dit het eerste publieke optreden sinds deze bus
werd herschilderd in de blauw‐wit‐oranje‐livrei die de Buurtspoorwegen vanaf 1987 invoerden.
De 2470, de laatste van de toen bestelde busreeks, werd bij deze gelegenheid omgenummerd naar
2356, het eerst geleverde exemplaar van de reeks.
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