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Kast van bijwagen 62 overgebracht naar Merelbeke
Op vrijdag 6 november 2020 werd de kast van de bijwagen 62 van zijn vorige verblijfplaats in
St‐Denijs‐Westrem overgebracht naar een werkplaats van de gemeente Merelbeke.

Steenaardestraat, St‐Denijs‐Westrem. Onder een stralende herfstzon rijdt de 62 nog een laatste maal
langs de locatie waar hij bijna 50 jaar verbleef.

De bijwagen 62 behoorde tot een reeks van 10 stuks die in 1911 werden besteld.
Begin van datzelfde jaar had het Gentse trambedrijf, toen nog de ‘Tramways Électriques de
Gand’ (T.E.G.) genaamd, al 6 motorrijtuigen (nrs. 174‐179) besteld voor haar nieuwe tramlijn
naar Melle.
Het concept van deze trams ‘type Melle’ sloot sterk aan bij dat van de andere reeds bij de T.E.G.
in dienst zijnde gesloten motorrijtuigen : een middenkast met een lengte van 5,05m met in elke
zijwand twee kleine en twee grote ramen; de binnenruimte door een middenschot verdeeld in
twee gelijke compartimenten die beide zijn uitgerust met houten langsbanken. Wat de ‘Melle’s
onderscheidde van voorgaande reeksen waren enerzijds de lichtkoepel of lanterneau op het
dak en anderzijds hun fronten. Van bij hun bouw zijn deze trams namelijk al uitgerust met
gesloten windschermen. Die hebben drie panden, één breed pand in het midden dat was
voorzien van twee schuiframen en twee smalle panden aan weerszijden.
Midden januari 1911 lanceerde de Raad van Bestuur van de T.E.G. de aanvraag om ook 6
gesloten bijwagens aan te mogen aankopen. Op 13 december 1911 werd uiteindelijk beslist
om 10 stuks te bestellen.
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Zowel de 6 motorrijtuigen als de 10 bijwagens werden (met uitzondering van de elektrische
installatie die van ACEC kwam) gebouwd door de vaste huisleverancier van de T.E.G., namelijk
de werkhuizen te Nijvel (Nivelles) van de s.a. La Métallurgique. Ze werden vermoedelijk allen in
de loop van 1912 geleverd.
De bijwagens geleken sterk op de motorwagens. De platformen wijken wel af door hun
spitsere vorm met in het smallere middenpand een kopdeur. Een ander verschil is de
afwezigheid van middenschot zodat de bijwagens maar één groot compartiment hebben.
Zowel bij de motorrijtuigen type Melle als bij de bijwagens 55‐64 waren de platformen nog niet
volledig gesloten : de zijkanten waren slechts voorzien van lage deurtjes met metalen vakwerk.

De bijwagens van de reeks 55‐64 werden vooral ingezet op de lijnen naar Melle en Merelbeke. Op de
foto drie rijtuigen van dit model aan de terminus van de tramlijn naar Merelbeke. Vooraan het rijtuig
9202 dat toebehoorde aan de lijn Gent‐Merelbeke. Deze NMVB‐tram startte zijn carrière als accutram,
maar werd al na amper een half jaar dienst terug naar de werkplaatsen gestuurd om verbouwd te
worden tot trolleytram. Graaf van Vlaanderenplein. 23 december 1932. (foto M. van Witsen)

In 1933‐1934 komen de motorrijtuigen 174‐179 terecht in een ombouwprogramma van de
T.E.G. / E.T.G. en worden hun rijtuigkasten gebruikt bij de bouw van nieuwe drieassers 388‐393.
De bijwagens 55‐64 daarentegen ondergaan geen echt grote verbouwingen tijdens hun
loopbaan. Vanaf 1934 worden een aantal uitgerust met elektrisch aangestuurde remmen.
Vanaf 1937 wordt gekozen voor een aansturing van het Zwitserse merk ‘Sécheron’ en krijgen ze
de voor deze uitrusting typerende zwarte snorren gevormd door de zware stekkerdozen en
kabels. In diezelfde jaren werden de platformen voorzien van plooideuren zodat ze bij slecht
weer volledig konden worden afgesloten. Tevens kregen ze andere binnenverlichting en
elektrische haltebellen.
Dit beperkte moderniseringsprogramma werd door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
een tijd onderbroken, maar vermoedelijk was tegen het einde van de oorlog toch de volledige
reeks verbouwd.
In 1960 werden de eerste trams van deze reeks buiten dienst gesteld en afgevoerd. Het betrof
de nrs. 58, 59, 61, 63 en 64. De 55 en de 57 gingen buiten dienst in 1967, en de 56 en de 62 in
1969. De 60 tenslotte hield het nog uit tot in 1972.
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Enkele foto’s van de
bijwagen 62 tijdens zijn
actieve loopbaan :

boven : de toen nog gelijkgrondse kruising van de
tramlijn 20 met spoorlijn 59 aan het Arsenaal in
Gentbrugge; 62 is tezamen met een soortgenoot op
weg naar Melle;

rechts : in afwachting van de volgende spits staat de
62 tijdens de daguren uitgeweken op het spoor in de
Afsneelaan (nu Koningin Fabiolalaan);

onder : de bijwagen 62 getrokken door het
motorrijtuig 316 in dienst op lijn 10, Blaisantvest,
10 september 1962 (foto R.Temmerman)
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Na zijn buitendienststelling bij de MIVG begon de bijwagen 62 in 1969 aan een nieuwe
loopbaan in St‐Denijs‐Westrem. Al na korte tijd verhuisde hij daar naar een andere locatie waar
hij het gezelschap kreeg van de afgedankte motorrijtuigen 365, 367 en 368 (zie Actua‐59).

November 1969. De 62 op zijn eerste standplaats in Sint‐Denijs‐Westrem.
(foto Pierre De Meyer).

November 2019. De bijwagen 62 heeft er inmiddels een bijna 50‐jarige loopbaan als duivenhok
opzitten. Komt het finale einde in zicht of wacht er nog een nieuwe toekomst ?
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6 november 2020.
De 62 wordt door de firma Dick uit Tubize voorzichtig naar de straatkant verplaatst.
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Eerst in St‐Denijs en wat later in Merelbeke mocht de 62 als een duif door de lucht vliegen.
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6 november 2020.
De kast van de 62 wordt een
werkplaats van de gemeente
Merelbeke binnengerold.
(foto Alain Bondroit)

Begin september 2019 brachten we met het ETG‐bestuur een eerste bezoek aan de 4
tramkasten die in St‐Denijs‐Westrem stonden afgesteld. Na een eerste inspectie bleek dat de
62 nog heel veel interessante en originele onderdelen bevatte. In eerste instantie werd er
daarom aan gedacht om de kast van de 62 in haar geheel te recupereren als mogelijke
‘organenbank’ voor de restauratie van een reeksgenoot, de bijwagen 60 (die zich momenteel in
Weelde bevindt).
Ons lid Alain Bondroit kwam echter met een veel beter idee. Alain wist dat de gemeente
Merelbeke graag een tram als ‘monument’ wou opstellen aan de oude NMVB‐stelplaats van die
gemeente. De 62 had tijdens zijn loopbaan ook veel dienst gedaan op de lijn naar Merelbeke.
Een ideale kandidaat dus voor dat monument. Alain trok met dat idee naar zijn kennissen in
het gemeentebestuur en het idee sloeg daar al snel aan.
Van het een kwam het ander, de gemeente kwam al snel met enkele technici ter plaatse kijken
naar de 62, ging daarna op bezoek in Knokke om te kijken wat de restauratie van een oude
Gentse tram effectief inhoudt, en bezocht ook de al gerestaureerde reeksgenoot 55 in het
Vlaams Tram‐ en Autobusmuseum (Groenenhoek).
Met een eerste raming van de restauratiekosten kon een dossier kon worden voorgelegd aan
het gemeentebestuur en in het najaar kwam dan het officiële fiat : de gemeente Merelbeke is
bereid om de komende jaren de 62 te restaureren om hem daarna op te stellen als
‘trammonument’ in Merelbeke. Na dit goede nieuws werd de 62 door zoon van de vroegere
eigenaar gratis overgedragen aan de Gemeente Merelbeke. Een mooi gebaar.
Een belangrijke stap voor de bewaring van de bijwagen 62 is hiermee gezet. Maar de
restauratie van de tram zal zeker nog vele uren vragen, met ongetwijfeld hier en daar adviezen
en assistentie van ETG en haar leden. Maar dat vormt dan stof voor volgende ETG‐Actua’s.
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