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Tramverlenging naar Zwijnaarde officieel ingereden
met erfgoedtram AR.193.
Zondag 6 november jl. nam De Lijn de verlenging van de Gentse tramlijn 21 tot Zwijnaarde
centrum officieel in dienst.
Zwijnaarde werd in een ver verleden al eens bediend door een tramlijn, met name de
buurttramlijn Gent ‐ Merelbeke ‐ Herzele ‐ Geraardsbergen (voor meer info hierover
verwijzen we naar onze Actua 47). Daarom rees het idee om bij deze inhuldiging ook een
oude buurttram in te zetten en zo een duidelijke link te maken met dit tramverleden.
Aangezien de oude buurttramlijn naar Zwijnaarde nooit geëlektrificeerd werd, viel de keuze
als vanzelfsprekend op de autorail AR.193, een dieseltram van de verzameling van het
Buurtspoorwegmuseum in Schepdaal

De AR.193, gevolgd door de Hermelijn‐tram 6332 die de genodigden aan boord had, passeert over de
brug over de Gentse ringvaart en rijdt zo officieel de verlenging van de Gentse tramlijn 21 in.

De AR.193 werd in 1936 gebouwd door de Compagnie Centrale de Construction in Haine‐St‐
Pierre. Dat bedrijf zorgde eerder voor de bouw van de koepel van het Antwerpse Centraal
Station. De AR.193 startte zijn carrière op de streeklijn Lier ‐ Werchter en bleef daarna, tot
hij museumtram werd in 1962, in dienst op de buurttramlijnen van de toen nog unitaire
provincie Brabant. Op de lijn Gent ‐ Zwijnaarde ‐ Merelbeke ‐ Geraardsbergen en de andere
niet‐geëlektrificeerde Oost‐Vlaamse buurttramlijnen reed van dezelfde constructeur de
AR.206, alsook enkele identieke dieseltrams (van de serie AR.259 ‐ AR.282) die door de
Buurtspoorwegen zelf waren gebouwd in haar werkplaatsen in Destelbergen.
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Het blitzbezoek van de AR.193
startte stipt acht uur ’s morgens,
toen de spoorauto op eigen kracht
van de vrachtwagen bolde.
Rond middernacht was het al
tijd voor de terugreis naar het
museum in Schepdaal.


De nieuwe terminus aan de bibliotheek in Zwijnaarde. AR.193 vertrekt naar Zwijnaarde‐Brug om
daar de Hermelijn 6332 met de genodigden te gaan opwachten.
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Lachende gezichten met de
AR.193 als decor, na het
knippen van het officiële
lintje aan Zwijnaarde‐Brug.
Van links naar rechts :
Dirk Busschaert, directeur
De Lijn Oost‐Vlaanderen,
Daniël Termont,
burgemeester stad Gent,
minister Ben Weyts en
Filip Watteeuw, schepen van
mobiliteit stad Gent.


Een ware mensenzee
stond de AR.193
op te wachten
aan de nieuwe
terminus van
Zwijnaarde.
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 Inhuldigingstram 6322 op de brug over
de Ringvaart.

 Vanaf de brug nam minister Ben Weyts
het ‘stuur’ van de 6332 over.
(foto De Lijn / Benjamin Brolet)

Sfeerbeeld van de tentoonstelling ‘De Tram in Zwijnaarde. Terug van weggeweest’ georganiseerd
door Arthur De Decker. Deze expo kreeg 870 bezoekers over de vloer. (foto De Lijn / Benjamin Brolet)
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