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In een donker sprookjesbos, in St-Denijs-Westrem, …
In de zomer van 2019 kreeg Pierre De Meyer, een van onze bestuursleden een telefoontje van
de heer Marc Smet : ‘Zeg, in de tuin van mijn ouderlijk huis staan nog vier kasten van oude
Gentse stadstrams. Zijn jullie misschien geïnteresseerd ?’ Het werd de start van een lang
verhaal.
De vier vermelde tramkasten stonden in St-Denijs-Westrem in een tuin naast een villa in de
Steenaardestraat. Enkele ‘die-hard’ tram- en erfgoedliefhebbers wisten ze al lang staan, maar
bij het ruimere publiek waren ze totaal ongekend. Dat kwam omdat totaal aan het zicht van
voorbijgangers werden onttrokken door enkele in de loop der jaren flink uit de kluiten
gewassen bomen en struiken.

Van links naar rechts de kasten van de voormalige drieassers 365, 367 en 368. Achter de 368,
maar niet zichtbaar op de foto stond ook de kast van de bijwagen 62.
Even een stapje terug in de tijd voor de historiek van de betrokken tramrijtuigen :
Op zaterdag 10 juli 1971 kwamen de eerste PCC’s in dienst op het Gentse tramnet, met name
op de toenmalige lijn 4 St-Pietersstation - Muidebrug. Keerzijde van dit heuglijke feit was dat
de MIVG tegelijkertijd een flink aantal drieassers buiten dienst stelde. Het ging in eerste
instantie om de op dat moment nog resterende trams van de reeks 363-387 (drieassers waarbij
het middendeel van de rijtuigkast herbruik was van oude accutrams type Westinghouse).
Onder hen ook de rijtuigen 365, 367 en 368.
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De 365, 367 en 368 werden tezamen met nog een hoop andere drieassers verkocht aan de
firma Chimefer in Adegem (nu een deelgemeente van Maldegem). Chimefer was wat in
hedendaagse termen een recyclagebedrijf heet, gespecialiseerd in de sloop van oude trams en
de opbraak van oude tramlijnen.
De Gentse drieassers die door Chimefer werden gekocht doorliepen meestal een standaard
‘ritueel’. In de stelplaats Gentbrugge werden ze met hefbokken opgetild. Ter plaatse werden
dan de wielstellen (de 2 bissels en de vaste middenas) en al wat onderaan uitstak met de
snijbrander losgebrand. De rijtuigkast en het bijbehorende onderstel en werden daarna op een
vrachtwagen geplaatst en overgebracht naar een sloopterrein in Balgerhoeke. Daar werden de
rijtuigkasten dan verder ontdaan van nog bruikbare onderdelen voor recyclage of doorverkoop.
Wanneer een aantal tram zo waren gestript, werden die samengezet en de houten rijtuigkasten
werden dan gewoonweg in brand gestoken. Een slooptechniek die vandaag totaal niet meer
zou worden aanvaard. Na de ‘brandstapel’ kon de schrootboer het onderstel en andere
resterende metalen delen eenvoudigweg verder versnijden.
Een aantal kasten van drieassers ontsnapten aan de vuurdood omdat ze door Chimefer werden
doorverkocht aan andere partijen. Onder hen de 365, 367 en 368 die op 1 september 1972
verhuisden naar St-Denijs-Westrem.

Kort na hun aankomst in St-Denijs-Westrem kregen de 365, 367, 368 en de
kast van de bijwagen 62 al aandacht in de lokale pers.
In een artikel in de krant ‘Vooruit’ werd hun situatie en de ‘ergernis’ van de
andere bewoners van de villawijk gedetailleerd toegelicht.
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Freddy Coussens maakte deze foto op 8 februari 2009 toen de vier oude tramkasten nog onderdak boden
aan een ruime populatie duiven. Links de kast van bijwagen 62, rechts de kast van motorrijtuig 368.

De kasten van de 365, 367 en 368 en van de aanhanger 62 (die al enkele jaren eerder op een
andere locatie in St-Denijs-Westrem was beland) werden aangekocht door de heer Engelbert
(Berten) Smet. De heer Smet, van opleiding landbouwingenieur en professioneel actief in de
sector van de dierenvoeding, was een fervent duivenliefhebber en verbouwde de vier
tramkasten tot duivenhokken. Op het perceel naast zijn woning werden de vier kasten in twee
rijen van twee opgesteld op stevige houten balken. De onderstellen stonden zo een stuk van
de grond, zodat ze ook langs de onderzijde werden geventileerd. Een belangrijk aspect dat
sterk heeft bij gedragen aan de goede conservering gedurende bijna 50 jaar van de tramkasten.
Langs de zuidoostzijde werd uit elke rijtuigkast een groot zijraam verwijderd om daar de
toegang voor de duiven te creëren. Binnenin kwamen nestkasten. Ook langs de zuidoostzijde
kwam er een met gaas afgebakende buitenvolière. Aan de noordwestzijde kwam er een
gesloten aanbouw waardoor de tramkasten langs die zijde volledig aan het zicht werden
onttrokken. Ook de kopeinden van de trams kregen een afschermwand. In de loop der jaren
kreeg elke rij duivenhokken ook een zadeldak.
Langs de zuidoostzijde met de buitenvolière werden de tramkasten herschilderd in het
donkergroen. Al de andere zijden van de tramkasten werden, omdat ze toch van de
weerselementen waren afgeschermd, nooit herschilderd en droegen in 2019-2020 nog steeds
hun originele crème livrei met lichtblauwe biezen.
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De toestand van de tramkasten in het najaar van 2019.
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Bij het bezoek van het ETG-bestuur in september 2019 was het zadeldak boven 368 en 62 al afgebroken.
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De heer Berten Smet overleed in januari 2016. De duivenhokken verloren daardoor hun
bezieler en de tramkasten hun alternatieve bestemming.
Toen Marc Smet, een zoon van Berten, ons midden 2019 contacteerde waren alle aanbouwen
rond de tramkasten al verwijderd zodat de tramkasten nu terug langs alle zijden zichtbaar
waren. Na het eerste telefoontje van Marc werd een afspraak gemaakt om met een
uitgebreide delegatie van het ETG-bestuur de trams van naderbij te komen onderzoeken.
Bij dat eerste plaatsbezoek bleek dat de 4 tramkasten zeker niet meer in een schitterende
toestand verkeerden, maar dat zij hun 48 jaren verblijf in St-Denijs-Westrem toch veel beter
hadden doorstaan dan verwacht. Bovendien waren op alle rijtuigen nog verschillende
interessante onderdelen aanwezig.
Na overleg binnen het bestuur werd beslist om voor de drie kasten van de drieassers enkel te
gaan voor de (maximale) recuperatie van reserveonderdelen. De 365, 367 en 368 waren
namelijk alle drie trams gebouwd met hergebruik van een kast van een accutram ‘type
Westinghouse’. In de collectie zijn reeds de 328, 332 en 378 aanwezig die ook alle drie van het
‘type Westinghouse’ afstammen. Bijgevolg was er geen dringende behoefte om nog een
rijtuigkast van dit type te recupereren.
Voor de bijwagen 62 lag de zaak iets ingewikkelder. Van dit type aanhanger zijn al twee
voertuigen bewaard : de 55 in het VlaTAM en de 60 die in het museumdepot in Weelde staat.
Maar op de 62 waren er nog heel veel originele elementen aanwezig : o.a. de binnenwanden en
-deuren en de nog volledig intacte ‘lanterneau’ of lichtkoepel. Daarom werd voor deze kast het
idee geopperd om ze in haar geheel te recupereren als ‘orgaanbank’, of om er een nieuwe
andere bestemming voor te zoeken. Die nieuwe bestemming is er, vooral door de inzet van ons
Merelbeeks lid Alain Bondroit, ondertussen ook gekomen. En daarover kun je alles lezen in
onze ETG-Actua nr. 60.

Van de familie Smet-Aelterman kregen wij de gelegenheid en de tijd om alle voor ons nog bruikbare
onderdelen van de oude tramkasten te recupereren. Om hen, en in het bijzonder de heer Marc Smet,
hiervoor te bedanken hebben we één van de constructieplaten van de onderstellen van de drieassers
volledig opgepoetst en op een stukje plank (eveneens gerecupereerd uit een drieasser) gemonteerd. Een
mooi aandenken aan de trams van vader Berten Smet.
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Eens de beslissing genomen dat we ons zouden focussen op het maximaal recupereren van
onderdelen van de oude tramkasten werd een kleine taskforce opgericht. Bob Boogaerts nam
de praktische leiding om een aantal demontage- en stripsessies te organiseren. Achiel Rijckaert
zorgde voor gepast advies over welke onderdelen zeker te recupereren en over wat niet hoefde
bewaard te worden. En wanneer er voldoende klaar lag zorgde Lieven Vandelanotte, tezamen
met Achiel, voor het transport van de onderdelen naar Weelde of Knokke.
Omdat we er van uit gingen dat de 62 uiteindelijk in zijn geheel zou vertrekken, werd in eerste
instantie de demontage en de afbraak van de 368 aangevat. Die stond immers voor de 62 en
moest dus zeker plaats ruimen voor het transport van deze bijwagen.

De demontage en de sloop van de kast van de 368 in 6 afleveringen.
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De demontage van de 368 was zeer leerrijk. Omdat heel wat houtverbindingen en ook het
plaatwerk waren vastgezet met schroeven in messing of zelfs in inox, konden die, zelfs na 50
jaar buitenverblijf, nog redelijk vlot uit elkaar worden gehaald.
Een eerste plukdag kwam er nog eind december 2019 en 4 andere dagen volgden in februari
2020. Maar toen kwam Corona roet in het eten gooien. Na de eerste besmettingsgolf werden
de veiligheidsmaatregelen wat versoepeld en werden de activiteiten voorzichtig hervat.
Uiteindelijk werden meer dan 150 werkuren (verplaatsingen niet meegerekend), gespreid over
16 kalenderdagen, besteed aan het recupereren van onderdelen van de drieassers.
Er waren drie transporten van onderdelen, waarvan één naar Antwerpen-Hoboken (voor de
kop gerecupereerd van de A-kant van de 365).

Ook twee opnames van de afbraak van de 367 : links de toestand na de uitgebreide ‘stripbeurt’ door het
ETG-team; rechts de verdere afbraak door Marc Smet en zijn medewerkers.

Het strippen van de drieassers was een groepswerk waarbij heel wat leden één of meerdere keren
kwamen helpen. Van enkelen hebben we foto’s. Van links naar rechts : voorzitter Jan Van Everbroeck,
Alain Bondroit (die weer wat interessante onderdelen kreeg voor zijn museum) en Lieven Vandelanotte.
Ook dank aan de anderen die kwamen helpen of ons bezochten : Achiel Rijckaert, Pierre Dedobbeleer,
Arnold De Smedt, Jan Vermeiren, Patrick Lafontaine, Noah Seneca en Stefan Justens.
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Velen vragen zich uiteraard ook af welke onderdelen we uiteindelijk nog van die kasten van
drieassers konden recupereren. We beantwoorden de vraag met een reeks foto’s. Op de
vorige bladzijde : het oprolmechanisme van de Ackley-handrem, de voetbellen, een ruit met de
filmrollijst, diverse ruiten met kobaltblauw glas, het beslag van de balkondeuren, diverse
aanduidingsplaatjes; op deze bladzijde : lijncijferhouders, de aluminium profielen waarmee het
plaatwerk was afgeboord, koplampen, plooihekjes van de balkons.

Werden ook nog gerecupereerd als
reservemateriaal :
een aantal plooideurtjes van de balkons,
de verschillende binnendeuren en
de schuifmechanismes van deze deuren.
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Op vrijdag 6 november 2020 bracht
transportfirma Dick uit Tubize de
bijwagen 62 over naar Merelbeke (zie
ETG-Actua 60). Nadien keerde de
vrachtwagen van Dick terug naar StDenijs-Westrem om daar de naakte
onderstellen van de 365, 367 en 368 op
te laden en ze over te brengen naar een
recyclagebedrijf in Ninove. Hun ultieme
vlucht tijdens het laden bood een goed
zicht op de structuur van zo een
onderstel.

De kop die gerecupereerd werd van de
A-kant van de 365.
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