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Viering 50 jaar Gentse PCC’s 
 
Op 17 maart 1971 kreeg de Gentse vervoermaatschappij MIVG haar eerste nieuwe PCC 
geleverd. In de loop van de namiddag werd de PCC 01 door de baantractor-wegtrein AT.553 van 
de NMVB opgeladen in de fabrieken van BN in Brugge en daarna overgebracht naar de MIVG-
stelplaats in Gentbrugge, waar hij nog dezelfde dag werd gelost.  PCC 01 en baantractor AT.553 
maken vandaag allebei deel uit van de erfgoedcollectie van META. 
In de daaropvolgende weken kwamen ook de PCC’s 02 en 03 aan in Gent, maar daarna was het 
wegens een staking bij ACEC in Charleroi (dat de elektrische uitrustingen van de nieuwe trams 
mocht bouwen) even wachten tot begin juni op de volgende leveringen.  Eens die er waren, en 
er voldoende testen en opleidingsritten voor het personeel waren uitgevoerd, kon de MIVG 
overgaan tot de effectieve indienststelling. 
Op zaterdag 10 juli 1971 kwamen de nieuwe Gentse PCC’s voor het eerst in dienst voor regulier 
reizigersvervoer. In de loop van die dag verschenen de rijtuigen 03, 08, 01, 06, 02 en 04 in 
vermeld volgorde op de toenmalige lijn 4 St-Pietersstation – Korenmarkt – Muidebrug.   
In die tijd waren in de avonduren de diensten van de lijnen 4 en 10 nog met elkaar gekoppeld.  
Hierdoor verschenen diezelfde dag ‘s avonds de rijtuigen 02, 08 en 03 ook op de toenmalige lijn 
10 St-Pietersstation – Rabot – Muide. 
Exact 50 jaar later organiseerde onze vereniging ETG, in samenwerking met META en de VVM - 
De Lijn een event om dit voor het Gentse Openbaar Vervoer historische moment te vieren. 
 

 
De PCC-tramparade passeert het Gravensteen. (foto Luc Koenot) 
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Het eerste deel van het event was een parade door de stad met de vier rijvaardige Gentse 
erfgoed-PCC’s : de 01, de 25, de speciaal van de Kust terug overgekomen 26 en tot slot de 15, 
die nu door het leven gaat als type PCC-2 met het nummer 6215.  Vanaf de ochtend stonden 
deze vier mooi samen voor een groepsfoto opgesteld in de stelplaats Gentbrugge. 
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Onze META-zustervereniging Nostalbus kwam de expo van de vier erfgoed-PCC’s versterken 
met drie van haar autobussen, waaronder een recent prachtig gerestaureerde oude NMVB -
stadsbus type Van Hool AU124 – Cummins. 
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De tramparade ging eerst vanuit de stelplaats, via Ledebergplein, Zuid, Korenmarkt en 
Sleepstraat naar Muidebrug, één van de eindpunten van de toenmalige lijn 4. 

 
Vanaf Muidebrug ging het terug via de Korenmarkt, en uiteraard via het volledige historische 
traject van de toenmalige lijn 4, naar het St-Pietersstation. (foto Luc Koenot) 
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In de Vlaanderenstraat, terug op weg naar de stelplaats. Tijdens de gehele paradetoer kregen 
de PCC’s begeleiding van een wel zeer sportief fietsteam van de Gentse politie.  

 
Graaf van Vlaanderenplein.  De 6215 sluit als ‘jongste’ de rij af. 
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Na de middag werd met de 4 erfgoed-PCC’s een pendeldienst gereden tussen de stelplaats en 
het St-Pietersstation, via de Korenmarkt.  Het publiek kon met deze pendelritten meerijden en 
voor de talrijke fotografen was dat ook de kans om mooie plaatjes te schieten. 
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Bij elke rit waren de PCC’s goed gevuld, uiteraard met inachtname van de coronamaatregelen. 
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Op het einde van de dag had PCC 25 nog even pech.  Vanwege een nogal roekeloos rijdende 
automobilist moest de trambestuurder aan het Graaf Van Vlaanderenplein een noodremming 
uitvoeren.  Na die noodstop ging het remcircuit van de 25 in storing en uiteindelijk moest een 
Hermelijn de pechvogel binnenslepen naar de stelplaats. 

 
ETG wenst haar dank te betuigen aan iedereen die dit evenement mee mogelijk heeft gemaakt. 
Zowel onze eigen leden, als META, Nostalbus, en de VVM - De Lijn 


