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Vers lag  van  de  werk ing  van  

 E .T .G .  i n  2012  
 

Geachte leden van ETG, 

Vandaag ontvangen jullie opnieuw een nieuwe editie van onze ETG-krant. Hierin wil ik jullie op de 

hoogte houden van alle weetjes en activiteiten van onze vereniging. Hierbij geef ik dan ook een 

overzicht van de activiteiten in de loop van 2012. 

Op 4 februari was er algemene vergadering. Er werden volgende zaken beslist:  

- de ledenbijdrage 2013 werd bepaald op 20 €,  

- de begroting werd goedgekeurd,  

- een overzicht van de voorbije activiteiten werd gegeven, 

- er werd geluisterd naar de voorstellen van activiteiten van de leden, 

- de nieuwe bestuursleden werden gekozen. 

Op de raad van bestuur van 8 februari de verdeling van de bestuursmandaten beslist als volgt:   

  . Voorzitter: Jan Van Everbroeck,   

   . Secretaris: Pierre De Meyer, 

  . Adjunct-secretaris, verslaggever: Erik De Keukeleire, 

   . Penningmeester: Marcel Van Damme, 

   . Communicatieverantwoordelijke: Jacques Vandendaele. 

   . Om regelmatig op de hoogte te blijven van de technische vooruitgang van de 

  restauraties worden ook regelmatig Achiel Ryckaert en Ivan Vigenon uitgenodigd.   

Technische ploeg:  

Een noodzakelijke materiaalkoffer werd aangekocht. Bijwagen 50 werd volledig uit elkaar gehaald: de 

kist werd van de chassis gescheiden. Het is de bedoeling dat ieder onderdeel volledig wordt 

nagezien, gekuist en eventueel herschilderd of vernist wordt. De meeste woensdagen werd door 3 à 

4 leden gewerkt. De wielstellen en het chassis zijn klaar en aan Benedicto zal gevraagd worden om de 

rijtuigkast te schuren en schilderen. Hierbij onze grote waardering voor de leden die zich zo intens 

inzetten voor onze rijtuigen. 

Externe voordrachten: 

Op 3 maart werd door Pierre De Meyer een voordracht gegeven in de brouwerij Huyghe  te Melle 

over het voormalig tramverkeer in het Land van Rode. 
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Onderhandelingen met De Lijn. 

- Op 16 maart hadden we een belangrijke vergadering met de Algemene Directie van De Lijn Oost-

Vlaanderen en Meta. Daar werd uitgelegd hoe TTO en META aan de kust met De Lijn samenwerken in 

het kader van het project "Rijden met historische trams".  De mogelijkheden om te rijden met 

historische trams op het Gentse tramnet werden er besproken, meer specifiek de opleiding van de 

mogelijke chauffeurs, het onderhoud van de historische voertuigen en het probleem van de 

verzekeringen. 

- Op 24 april had opnieuw een vergadering plaats met de diensten exploitatie en opleiding met als 

doel de bespreking van de toekomstige organisatie van de ritten met historische trams. Hierbij 

kwamen aan bod: de opleiding van vrijwillige chauffeurs in samenwerking met de Rijschool, de  

toegestane trajecten en uren, de procedure voor aanvraag van ritten en de organisatie van busritten.  

Activiteiten: 

- Op 13 januari werd bijwagen 60 van Burdinne naar Weelde overgebracht met medewerking van 6 

leden ETG. 

- Er was een avondvergadering op 20 april in het Hof van Vlaanderen met voordracht over historische 

Gentse trams door Pierre Demeyer, 

- op 8 mei heeft Erik Keukeleire leerlingen van de zesde klas een rondleiding georganiseerd in de 

vroegere stelplaats van Merelbeke, 

- Er was META-dag in Schepdaal op zondag 26 mei, 

- Op 3 oktober werd bij Alain Bondroit een vergadering belegd voor de bespreking van de opleiding 

van gidsen die kunnen ingeschakeld worden bij ritten op het Gentse stadsnet. 

Ritten: 

- inhuldiging bus 5480 met receptie op 29 april, 

- Op 18 augustus werd voor de eerste maal een rit met 3-asser 339 georganiseerd in samenwerking 

met META. Deze rit is perfect verlopen. 

- Bus 101 is van Antwerpen teruggekeerd naar Gent en werd door Jacques Vandendaele gevraagd 

voor de viering van zijn 35-jarige huwelijksjubileum op 15 september. Zoon Dave Vandendaele, 

buschauffeur van De Lijn, heeft het peterschap over deze bus aanvaard. Er is nu reeds een grote 

vraag naar verhuur van deze bus. 

 

Veel genot bij het lezen van deze ETG-krant, 

 

Jan Van Everbroeck, Voorzitter ETG. 
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D E  L O T G E V A L L E N  V A N  H E T  G E N T S E  

D R I E - A S S I G  M O T O R R I J T U I G  3 5 4  
 

 
8. Verdere afwerking van de 354 

 
Mijn plannen waren nu de volgende: 

 Ik zou de rails waar de 354 definitief moest opkomen in cirkelvorm aanleggen 
met een aftakking naar de straatkant toe. 

 Daarna zou ik rondom de cirkel luchtlijnpalen plaatsen met rijdraad, een 
generator aanschaffen om stroom te verwekken en aldus de 354 op mijn terrein 
laten rijden 

 Ik begon alvast van de M.I.V.G. rails en complete luchtlijnpalen van de 
uitgebroken tramlijn naar Melle te kopen. 

 Bij opmetingen aan de draaistellen van de 354, had ik berekend dat de kleinst 
mogelijke cirkel waarop de tram kon draaien een diameter had van 28 meter. Op 
mijn terrein had ik slechts 29 meter diameter ter beschikking. Eigenlijk was het 
terrein 34 meter breed, maar ik diende er rekening mee te houden dat in de 
bocht de platformen van de tram ver over de rails uitkwamen. 

 Rails in een cirkel aanleggen, goed. Maar hoe deze rails te plooien? Bij de 
M.I.V.G. zag ik hoe men daar rails koud plooide. Dus ondernam ik ook een 
poging om een rail bij wijze van proef onopgewarmd te plooien. 

 Op 1 januari 1977, nieuwjaarsdag en een dag om niet vlug te vergeten, stelde ik 
vast dat ik het kon vergeten mijn rails koud te plooien, want bij iedere poging 
brak de rail eenvoudig in stukken! 
 

9. De periode tussen het moment van afwerking van de 354 in 1977 en het 
overbrengen naar het buurspoorwegnet in Henegouwen in september 1986. 
 
Niet denken dat ik in die periode heb stilgezeten, wel integendeel. Vooreerst liet ik 
eenmaal per jaar een tractor komen om de 354 uit de loods te trekken en op rails rondjes 
te laten rijden. Via een wissel nog een aftakking naar de straat toe en het was leuk om te 
zien wanneer de tram helemaal tot tegen het voetpad getrokken stond. Dat over en weer 
rijden deed ik ook om regelmatig beweging in het mechanisme te krijgen: rust roest! Eind 
1977 kwam ik regelmatig in contact met mensen van de Buurtspoorwegen. Ook het 
historisch verleden hiervan begon mij sterk te interesseren. Al vlug bleek dat ik eigenlijk 40 
jaar te laat was geboren. Tot in de jaren ’50 kon je praktisch gans België met de 
“boerentram” doorkruisen. Wat me ook opviel was dat mensen die interesse hadden voor 
de Buurtspoorwegen, dit enkel hadden voor motorrijtuigen en aanhangwagens voor 
personenvervoer. Voor het goederenvervoer, dat destijds voor de bloei van de N.M.V.B. 
had gezorgd, had niemand belangstelling. Mijn besluit stond dan ook vlug vast. Ik zou de 
nog bestaande goederenwagons uit hun vergeethoek halen, ze renoveren en later terug 
laten rijden: een ladderwagen, een open bakwagen, twee platte wagens (waarvan een 
van 1885) en twee gesloten goederenwagens (waarvan een is gemaakt in Spanje in 1916). 
Vier van deze wagens zijn reeds volledig in orde en rijvaardig gemaakt op mijn terrein in de 
Philip Blommaertstraat. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 
Buurtspoorwegen in 1986 zijn twee van mijn goederenwagens tentoongesteld geweest in 
het Provinciaal Domein van Bokrijk en twee in Den Haan. Een vijfde goederenwagen komt 
dit jaar klaar. 
De renovatie aan de goederenwagens waren niet mijn enige bezigheid tussen 1977 en 
1986. In de stelplaats te Knokke kocht ik drie vierassige motorwagens type “S”. daarvan 
heb ik er een samen met mijn broer volledig gedemonteerd, net zoals de 354. 
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Inmiddels was ik ook ernstig aan het bedenken of ik de 354 niet ergens zou kunnen laten 
rijden. Met dat idee liep ik eigenlijk al rond van het moment dat ik de tram aan het her 
monteren was. Dat echt rijden aanzag ik als de kroon op mijn werk. De vraag was alleen: 
waar? De vereniging A.S.V.I. (Association pour la Sauvegarde du Vicinal) die toeristische 
tramritten organiseert tussen Lobbes en Thuin, wou er liever nog wat met wachten. Enkele 
mensen aan de kust hadden op een zeker moment het idee opgevat een toeristische 
tramlijn te realiseren tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Het provinciebestuur was 
ondertussen besprekingen begonnen met de beheerders van de toeristische lijn Lobbes – 
Thuin. Die besprekingen hadden het uiteindelijke resultaat gehad, dat de Raad van Beheer 
zijn toestemming gaf de 354 op Lobbes – Thuin te laten rijden. 
Er waren wel voorwaarden aan verbonden. Vooreerst mocht de 354 maar voor één seizoen 
rijden. Alle onderhoud en nazicht van de tram waren door mij uit te voeren en alle kosten 
waren ten mijne laste. Maar dat was ik al gewoon. Van begin mei tot half juli 1986 werd de 
354 opnieuw geschuurd, geplamuurd, geschilderd en vernist tot hij er als nieuw uitzag. 
De 354 moest nu in overeenkomst met A.S.V.I. naar de tramstelplaats in TRAZEGNIES 
gebracht worden. Deze loods is nog steeds verbonden met het bestaande tramnet aldaar. 
Op 17 september 1986 bracht de Brusselse trammaatschappij met een gepaste 
vrachtwagen de 354 naar Trazegnies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Het uittesten en de proefritten van de 354 op het Buurtspoorwegnet in 
Henegouwen. 
 
Aldaar aangekomen trokken we met een buurtspoorwegentram de 354 over de wissels en 
de bochten. Zo kon ik nagaan of technisch alles in orde was. De tram draaide zich via de 
wissels en sporen in alle richtingen alsof hij altijd op het buurtspoorwegnet had gereden. 
De beschermende kast rond de tandwielen op de aandrijfwielen van de 
buurtspoorwegtrams hangt zo’n +- 10 cm boven het niveau van de rail. De tandwielkast 
van de 354 hangt slechts 5 cm boven het niveau van de rail. Ik had het opgemerkt dat op 
een bepaalde plaats tussen de rails over een lengte van 1 meter het asfalt een 10 –tal cm 
was omhoog gekomen. De 354 die op dat moment met hoge snelheid werd vooruit 
geduwd, kwam met de tandwielkast in aanraking met het asfalt. Resultaat: beschadigde 
tandwielkast! Eens de sleepbeugel was geplaatst, kon ik nagaan of elektrisch alles in orde 
was. Men mag niet vergeten dat de volledige elektrische installatie bij het her monteren in 
1976 werd vernieuwd. In ieder geval hield ik even mijn hart vast toen ik de sleepbeugel 
tegen de rijdraad met 600 volt spanning liet gaan. 
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Onder een kleine middenzit in de binnen afdeling van de 354 bevind zich het 
bedieningspaneel en zekeringen voor bel, verlichting, e.d. Het eerste wat ik probeerde was 
de elektrische bel. Ja, die ging, aan elk belknopje zelfs. Daarna zette ik de schakelaar voor 
de platformverlichting aan. Resultaat: niets! Dan de buislampverlichting van de binnen 
afdeling. Van de vier buislampen brandden er maar drie. Van de koplampen was ik al op 
voorhand zeker dat deze niet werkten, aangezien ik van bij het monteren reeds, niet wist 
waar die hun stroomspanning haalden. Tenslotte de richtingsaanwijzers: ook niets! Na 
enkele ogenblikken begon het zelfs te vonken in het verbindingskastje aan het plafond. Ik 
moet eerlijk bekennen dat ik op dit ogenblik maar sip keek. Na drie weekends intens 
zoekwerk kan je zich niet voorstellen wat voor een genoegen het mij uiteindelijk gaf de 354 
met volledige verlichting te kunnen aanschouwen. Maar nu kwam het zwaarste punt om 
uit te testen: de elektrische tractie op de motoren. Precies zoals de leidingen van de 
verlichting van de tram, werden ook de zware elektrische tractiekabels bij het her 
monteren opnieuw geplaatst. Deze zware kabels werden niet vervangen vermits de 
kostprijs veel te hoog lag. De isolatie van de kabels was toch al zowat veertig jaar oud. 
Over de kwetsbare plaatsen had ik wel een plastiekgaine geschoven, maar toch. De 354 
werd op een plaats in het depot van Trazegnies gebracht, waar de sleepbeugel op een 
drietal stroomdraden contact nam. Alhoewel de automatische schakelaar was uitgetest en 
goed bevonden, werd die voorzorgmaatregel toch genomen, zodat bij een eventuele zware 
kortsluiting de stroomdraad niet zou doorbranden. De heer Bogaert, lid van A.S.V.I. en 
trambestuurder met jarenlange ervaring zou de eerste testrit uitvoeren. Vooreerst werden 
de magneetremmen getest. Die werkten perfect. En nu het moment. Er waren maar drie 
mogelijkheden wanneer de heer Bogaert de controller op zijn eerste stand tractie bracht. 
Of er kwam een grote slag en een vlam, of er gebeurde niets, of de tram begon te rijden. En 
zie, het laatste gebeurde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een loodzwaar pak van mijn hart. Geheel die zaterdagmiddag heeft de heer Bogaert op en 
af gereden in het depot en op straat voor het depot en alles functioneerde naar behoren. 
Vooruitrijden, achteruitrijden, op een motor, op de andere motor, elektrisch remmen: alle 
mogelijke rijcombinaties waren O.K. Een paar honderd meter buiten het depot loopt de 
tramlijn over een spoorweg. Het is een tamelijk steile bergop naar de brug om dan met een 
nog sterkere afdaling in een lager gelegen straat te komen. Het was de eerste maal dat we 
met de 354 de brug opreden. Alhoewel de heer Bogaert met controller niet verder ging dan 
de serieschakeling op de motoren, was het werkelijk een plezier te beleven, hoe de tram 
met typisch Gentse tramgeluiden gezwind en soepel de helling opreed. Bij de afdaling was 
er wel even paniek. De controller stond bijna op maximum remmen op de motoren en 
plotseling begon het hevig te roken op het platform waar wij stonden. Wat was er nu 
gebeurd? De elektrische verbindingen in de controllers stonden namelijk nog op 
winterstand, dit betekent dat de remstroom die de motoren tijdens het remmen 
verwekken, wordt afgeleid naar de verwarmingselementen, die dienst doen als 
verwarming van de binnen afdeling en voetverwarming. De inwerking van jarenlang stof en 
verf, die nu door de warmte begon te verbranden zorgde voor deze fikse rookontwikkeling 
op het platform. Maar na enkele keren de helling te zijn afgereden, gaven de elementen 
geen rook meer af. 
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Na zo enkele weekends over en weer te hebben gereden werd besloten, met de 
goedkeuring van de Buurtspoorwegen er in de aanwezigheid van een controleur, een dag 
met de 354 op de lijn 80 tussen Trazegnies en Courcelles te rijden. 
6 december 1986 werd de dag van het ernstig proefrijden. De heer Bogaert was 
trambestuurder en ik voelde het aan, men ging uit de 354 eens alles uithalen wat er in zat. 
Die dag bij het buitenrijden vroeg de heer Bogaert aan de ons vergezellende controleur of 
hij mij de toestemming gaf eens zelf een eindje te rijden. Hij gaf zijn toestemming en ik met 
de 354 de weg op. Tussen het wegverkeer met een tram rijden gaf een gans ander gevoel 
dan rijden in de loods of op eigen bedding. Vermits we die dag tussen de regelmatige 
tramdienst van de N.M.V.B. reden, dienden we een uurrooster te volgen. We hadden 10 
minuten rijtijd voor een afstand van 6 km. Met tussendoor een paar fotostops moest het 
tempo wel flink aangehouden worden. Maar hoe vlug men ook reed, hoe bruusk men ook 
remde, of een noodremming uitvoerde, de 354 bleef alles doen wat men van hem 
verlangde. Op het einde van de dag reed de 354 het depot van Trazegnies binnen, alsof hij 
altijd op het Henegouws tramnet gereden had. Hij behaalde voor zijn doorgedreven 
testdag het maximum van de punten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Slot 
Tot slot richt ik mijn oprechte dank aan iedereen die mij in mijn hobby heeft geholpen, hoe 
klein deze hulp ook mag geweest zijn. Zonder het misschien zelf te beseffen heeft hij 
meegeholpen tot in het stand houden van ons industrieel archeologisch erfgoed. 
Ook richt ik mijn speciale dank aan alle maatschappijen waar ik zoveel steun en 
medewerking heb bij ervaren. En tot slot aan mijn lieve vrouw die dikwijls urenlang met 
geduld naar mij heeft gewacht, soms hele weekends alleen thuis zat  en dit alles met begrip 
en geduld heeft ondergaan, maar aldus op haar manier heeft bijgedragen tot mijn enige 
wens en doel: een deel van ons historisch trammaterieel behouden voor het nageslacht. 
 
Achiel Rijckaert 
 
 
 

 

 

 

  


