ETG vzw
Erfgoed Tram en bus van Gent en Oost-Vlaanderen

Actua-49

Maatschappelijke zetel : Parkplein 22, 9000-Gent

ETG en TTO-Noordzee
op bezoek bij Bombardier-Brugge
Midden november van vorig jaar kregen onze leden de opportuniteit om de fabrieken van
Bombardier in Brugge te bezoeken.

Een deel van de historische gebouwen van de Bombardier-site Brugge.
Tijdens het bezoek ging onze interesse natuurlijk vooral naar In aflevering zijnde ‘Albatros’tram voor de tramnetten van De Lijn in Gent en Antwerpen.
Het was op maandag 6 augustus 2012 dat de Vlaamse Regering de bestelling goedkeurde
voor 48 nieuwe trams van het type Flexity-2 van Bombardier. De aflevering van de laatste
Hermelijn-trams was toen nog lopende. De 48 Flexity’s zouden worden gebouwd volgens 3
varianten : 10 zevendelige dubbelrichtingswagens (6351-6360) voor Gent, en voor
Antwerpen 10 zevendelige (7301-7310) en 28 vijfdelige (7311-7338) enkelrichtingstrams.
Zowat 2 jaar later, op 23 september 2014, werd het eerste exemplaar, de voor Gent
bestemde 6351, voorgesteld op de Internationale spoorwegbeurs ‘Innotrans’ in Berlijn.
In november 2014 werden dan in Gent de eerste twee exemplaren afgeleverd : de 6353 (in
de nacht van 10 op 11) en de 6354 (in de nacht van 17 op 18). De 6353 werd er quasi
ogenblikkelijk, op 14 november, aan de pers voorgesteld in aanwezigheid van minister Ben
Weyts. De 6353 en 6354 waren de eersten omdat de 6351 en 6352 toen nog in Duitsland
zaten waar ze werden onderworpen aan intensieve testen in Bautzen en Wildenrath.
Na ook heel wat proefrijden kwamen in Gent de eerste Flexity’s in dienst vanaf 20 april 2015
op de lijn 1. Het was de 6352 die de spits mocht afbijten. De officiële inhuldiging van de
Flexity’s, alweer in aanwezigheid van de minister, vond evenwel pas op 11 mei plaats.
Tijdens dat event werd ook de nieuwe roepnaam voor deze trams, Albatros,
bekendgemaakt. In Antwerpen was het voor de eerste rit met reizigers wachten tot 15
september 2015 toen de zevendelige 7307 daar in dienst kwam op lijn 15.
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De montage- en assemblagelijn van de Albatrostrams. Op de foto de kop (module 1) van de voor
Antwerpen bestemde 7356.

De 5e en de 6e module van diezelfde 7356. De kast van de 5e module (vooraan) is vast gemonteerd op
het draaistel. De 6e module is een zwevende module (net zoals de 2e en 4e) en hangt via de
geledingen (zoals die helemaal vooraan op de foto) aan de 5e en 7e module.
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De 7e module of het staartstuk van de 7356. Omdat helemaal achteraan geen deur aanwezig is
vormt deze eindmodule een doodlopend stuk in de tram wat de vlotte reizigersdoorstroming niet ten
goede komt.

De achterboeg van de toekomstige 7357.
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De oorspronkelijke bestelling uit 2012 voorzag ook een optie voor 40 bijkomende trams : 10
vijfdelige (7339-7348) en 14 zevendelige trams (7349-7362) voor Antwerpen en 16
zevendelige trams (6361-6376) voor Gent. Die optie werd in mei 2015 door De Lijn gelicht.
Tussen de eerste in 2014 geleverde exemplaren en de trams die we tijdens ons bezoek in
aanbouw konden zien, was er een hele evolutie in de werkverdeling Duitsland – Brugge.
De vijf eerste Albatrossen, de aan Gent geleverde 6351 tot 6355, werden volledig in Bautzen
afgewerkt en dan in hun geheel op een vrachtwagen vanuit Duitsland naar Gent vervoerd.
Voor de 6356-6360 en 7301-7338 mocht de Bombardier-fabriek in Brugge de eindassemblage doen. Concreet betekende dit dat Brugge volledig afgewerkte rijtuigkasten en
draaistellen kreeg aangeleverd van andere Bombardier-vestigingen in Wenen, Siegen en
Bautzen, en die dan, zo een beetje als een grote Ikea-kast, aan elkaar mocht zetten tot een
volledige tram. Het transport per vrachtwagen van de afgewerkte Flexity-trams bleef
hierdoor beperkt (tot het traject Brugge-Gent of Brugge-Antwerpen), maar ook de door de
fabriek in Brugge toegevoegde waarde bleef hierbij erg beperkt.
Voor de vervolgbestelling voor de Gentse 6361-6376 en de Antwerpse 7339-7362 kon het
management van de Brugse fabriek de Bombardier-top gelukkig overtuigen om een groter
werkpakket uit te besteden aan Brugge : de rijtuigkasten die voor deze reeksen aan Brugge
worden geleverd zijn alleen uitwendig volledig afgewerkt; de afwerking van de binnenzijde
daarentegen gebeurt nu voor een groot deel door de vestiging in Brugge.
Tijdens ons bezoek in november stonden de 7352 en 7353 klaar voor levering aan
Antwerpen, terwijl de 7354, 7355, 7356 en 7357 in verschillende fasen van afwerking of
testen waren. Als binnenkort de 7362 wordt afgeleverd komt er een einde aan het verhaal
van de Flexity’s voor De Lijn. Gelukkig kan voor Brugge het Flexity-verhaal nog wel verder
gaan dankzij een nieuwe bestelling van dit type door de Brusselse trammaatschappij MIVB.

De reeds volledig geassembleerde 7355 staat klaar voor de ultieme testen. De rijtuignummers en de
logo’s van De Lijn moeten nog worden aangebracht.
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Op het buitenterrein, de 7353 (links) en 7352 (rechts) wachtend op hun levering aan het Antwerpse
tramnet. (foto Roland De Coster)

Het afgewerkte product aan de slag : de Albatros 6353 in dienst op lijn 1 Evergem – Flanders Expo;
Maria-Hendrikaplein, Gent.
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Op het moment van ons bezoek waren in Brugge ook een aantal Restaurantwagens voor de Zwitserse
spoorwegen in productie.

Bombardier-Brugge werkt momenteel ook mee aan de afwerking en levering van nieuwe elektrische
motorstellen voor de regionaaltreinen voor de Franse spoorwegen (SNCF). Tijdens ons bezoek
mochten we die treinen niet fotograferen. Daarom hier een foto van gelijkaardige SNCF-stellen tijdens
een eerder bezoek in 2013.
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