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Geachte leden van ETG, 

Het jaar loopt alweer stilaan op zijn eind. Tijd om in deze ETG-krant weer even de stand van zaken op 
te maken en terug te blikken op de activiteiten van onze vereniging. 

Een van de grote realisaties in 2013 is zeker de restauratie van de bijwagen 50. Bijna iedere 
woensdag waren Achiel, Pierre, Ivan, Eric, en soms andere leden van ETG aanwezig om van dit rijtuig 
een juweeltje te maken. Iedereen kan hem nu bewonderen in de stelplaats in Gentbrugge en wij zijn 
aan het overleggen om dit mooi gerestaureerd rijtuig op een feestelijke manier in te huldigen 

2013 was ook een jaar waar we werkelijk opgestart zijn met het regelmatig uitvoeren van 
toeristische ritten op het Gentse tramnet met onze beschikbare 3-assers 339 en 354 en met de 
PCC01. Volgende vragen mochten wij uitvoeren : 

- 15/1: rit met PCC01 voor Ronny Degrootte, 

- 19/1: rit voor Nostalbus met 3-asser 339, 

- 10/2: Rit met 354 voor verjaardagsrit Patrick Lafontaine, 

- 26/4 en 5/5: rit met 3-asser voor dienst Monumenten, 

- 29/4/12: inhuldiging bus 5840, 

- 12/5: moederdagrit met PCC01 

- 28/6: rit met PCC01 voor Tasco bvba 

- 7/7, 4/8, 1/9: 6 rondritten per dag voor het publiek voor stad Gent.  

- 15/8: rit met 339 voor Marcel Van Damme, 

- 23/8: Huwelijksrit voor Wim Simoens, 

- 6/9: rit met PCC01 voor Focus Flanders, 

- 19/9: rit met PCC01 voor De zilveren Passer, 

- 26/9: rit met 354 voor HR stad Gent, 

- 6/10: rit met 354 voor Mark Rummens naar Augustijnenklooster, 

- 13/10: rit met 354 voor Marcel Van Damme, 

- 17/11: rit met PCC01 voor Freddy Coussens.  

Op 29 november was er een vergadering met de nieuwe preventieambtenaar van De Lijn. Het ging 
vooral over de veiligheid met de 3-asser en meer specifiek over het feit dat er slechts 1 spanning is 
voor alle elektrische apparatuur. Vooral aan de veiligheid van de lichten en de verwarming moet 
aandacht besteed worden. Oplossingen worden gezocht. Hierbij wordt ook de uiterst belangrijke rol 
van de begeleiders benadrukt: waken over het feit dat de reizigers niet aan of in de lichten of de 
verwarming komen en elk platform moet steeds aandachtig bewaakt worden. 2 begeleiders zijn 
steeds noodzakelijk vooraleer een tram vertrekt. 

Ook de Actua's (28, 29, 30, 31, 32, 33) verschenen regelmatig om de leden elektronisch op de hoogte 
te houden van de activiteiten van ETG in woord en beeld. Een samenvatting van deze Actua's vindt u 
in deze krant. 

Activiteiten voor de leden: 

- Op 16/2 hadden wij onze jaarlijkse algemene vergadering met verslag van de voorbije activiteiten 
en van onze financiële toestand. Er werd ook beslist om het lidgeld op 25 € te brengen en aan het 
bestuur werd niet veranderd maar toch werd een beroep gedaan om meer en leden in de raad van 
bestuur op te nemen. 
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- Op 12/4 had een ledenvergadering plaats met als voordracht : "De accu tram in Gent" en waar ook 
een gesprek plaatsvond over de projecten en ideeën voor onze vereniging. Ook de complexe situatie 
met onze koepelorganisatie Meta kwam er ter sprake. 

Andere vergadering met de leden waren wel gepland maar zijn niet kunnen doorgaan omwille van 
het druk programma van onze vereniging en (restauraties, herstellingen, tramritten, problematiek 
met koepelvereniging). Hopelijk wordt 2014 een rustiger jaar en kunnen we weer voor alle leden 
nieuwe activiteiten aanbieden. Mogelijke onderwerpen die reeds voorgesteld zijn: 

- voordracht over traceren van oude tramlijnen via Google, 

- verder voordrachten over de geschiedenis van de Gentse tram zijn in voorbereiding, 

- bezoeken aan zusterverenigingen en musea zoals Asvi, Brussel, Luik zijn mogelijk. 

Welke zijn nu onze actieve projecten voor 2014?  

- Met de motor van de 339 zijn nog enkele problemen die moeten nagezien worden, 

- Achiel wenst de restauratie van de 3-asser 378 die nu nog bij Vlatam staat te gebruiken om de 
ervaring rond de 3-asser en de restauratie ervan te kunnen doorgeven aan de geïnteresseerden van 
ETG, 

- Bijwagen 60 is nog in een goede toestand en zou een ideaal project zijn van zohaast alle andere 
restauraties afgewerkt zijn. 

- De herstelling bus 101 is belangrijk want dit is een typische Gentse bus, er is een probleem met de 
"joint de culasse", 

- Van de trolleybus 08 dienen dringend de corrosieplekken aangepakt te worden. 

Verre Projecten: 

- de balladeusen van de TEC aanschaffen, 

- bijwagens 67 en 72 aanschaffen en restaureren. 

Namens het bestuur van ETG wens ik alle lezers van deze krant prettige feestdagen en een gelukkig 
en voorspoedig jaar 2014 toe. En voor ETG leuke activiteiten met gemotiveerde leden. 

Veel genot bij het lezen van deze ETG-krant, 

 

Jan Van Everbroeck, Voorzitter ETG. 
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Tram nr. 339, levensloop                                                                                 

De Gentse drie-assige trams waren genummerd van 301 tot 405 en bestonden uit 
verscheidene reeksen naargelang het type rijtuigkast en de kracht van de motoren. 

De 105 drie-assers zijn ingrijpend verbouwde rijtuigkasten van oude twee-assige trams 
geplaatst op een nieuw chassis. Midden de jaren 1920 had men behoefte aan grotere 
rijtuigen. Na gunstige resultaten met het prototype nr. 301 begon men aan seriebouw 
waarbij sommige kenmerken van de vroegere reeksen twee-assige rijtuigkasten nog 
behouden bleven. 

De 339 behoort tot de reeks 331 tot 361, rijtuigen met krachtige motoren en remming, 
bestemd voor de zware tramlijnen 2, 4 en 7.  

Deze rijtuigen zijn niet geschikt voor het trekken van bijwagens. 

De huidige 339 draagt dit nummer sinds 1970. Door een zwaar ongeval werd de echte 339 
het jaar daarvoor buiten dienst gesteld.  

De thans nog bestaande 339 is in feite motorwagen nr. 362. 

De 362 werd op 21 november 1930 in dienst gebracht. 

In de jaren 1950-54 werden op het prototype nr. 301 na alle drie-assige trams ingrijpend 
verbouwd en gemoderniseerd. Het interieur en de vensterindeling werden gelijk  gebracht 
zodat alle trams in grote lijnen hetzelfde uitzicht kregen. Technisch gezien bleven de reeksen 
zeer verschillend. De rijtuigkast is in hout met een metalen beplating. 

De voornaamste wijzigingen : 

- Wegnemen van de tussenschotten en de schuifdeur van de vroegere 
reizigersklassen behalve bij de reeks 302-315 waarvan de meeste rijtuigen die 
indeling behield 

- Gelijk brengen van de vensterformaten 
- Nieuwe vloerbedekking 
- Installatie van nieuwe, in de spitsuren opklapbare reizigerszetels, overtrokken 

in donkerblauw similileder 
- Plaatsen van verwarmingselementen onder sommige zetels, ook op de 

platforms 
- Verlichting van het interieur met fluorescentielampen 
- Plafondbekleding met wit geschilderde beplating, ook op de platforms 
- Elektrische bellen voor de halteaanvraag en alarmseinen 
- Verplaatsen van het achterlicht en de verbindingssteekdoos en inbouwen van 

verlichtbare rolfilms als bestemmingsaanduiding. 

De 362 ( de latere 339 II vanaf 1970) kwam op 26 november 1952 terug in dienst en het 
uitzicht van het rijtuig bleef verder ongewijzigd.                                                                         

De laatste Gentse drie-assige trams werden op 1 april 1974 uit de reizigersdienst genomen. 

Voor museumdoeleinden bleven trams nrs.  328, 354 en 378 bewaard. (In 1979 kwam daar 
de 332 nog bij). 

Trams nrs. 332 en 339 werden vanaf die datum ingedeeld bij de spoordienst, voor het 
trekken van platte wagens geladen met materiaal en spoorstaven.  

Ze kregen daarvoor een Stehmann-pantograaf als stroomafnemer, de sleepbeugel werd 
weggenomen. 
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Op 17 mei 1979 werden de 332 en 339 buiten dienst gesteld. De spoordienst nam een 
speciale vrachtwagen in gebruik. 

De 332 werd verkocht voor museumdoeleinden en is heden bewaard in de opslagplaats te 
Weelde. 

De 339 bleef in Gentbrugge en werd grondig nagezien en geschilderd, behield zijn 
pantograaf en stond voortaan als museumwagen in de stelplaats. Af en toe deed het rijtuig 
rondritten voor liefhebbers. 

Tijdens de Gentse Feesten van 1983 stond het rijtuig tentoon op een stukje aangelegd spoor 
op het Emile Braunplein, terug met de originele sleepbeugel als stroomafnemer. In het 
rijtuig werden folders over de MIVG – dienstverlening uitgedeeld. Na deze succesvolle 
periode werd de sleepbeugel weggenomen en terug vervangen door een PCC-pantograaf.  

In 1985 reed het rijtuig tijdens de Floraliën als versierde bloementram in de reizigersdienst. 

In 1987 stond het rijtuig op de Lentebeurs met een sleepbeugel, nadien kreeg het terug de 
PCC-pantograaf. 

Eind 1988 werd het rijtuig volledig ontmanteld en voorzien van nieuwe bekabeling. Er werd 
een nieuwe dakbedekking geplaatst, een nieuwe stoel voor een sleepbeugel werd 
gemonteerd. De sleepbeugel werd iets ingekort voor een beter contact met de rijdraad, het 
sleepstuk van de beugel werd langer gemaakt.  

Deze verbeteringen maakten het rijtuig voor lange tijd technisch volledig in orde. Het werd 
compleet nagezien en grondig gereinigd en geschilderd. 

In de Gentse Feesten van 1989 reed het als massaal bewonderd pronkstuk door de stad. 

Op 20 juli 1989 had het rijtuig een zware aanrijding met een vrachtwagen waarbij de ganse 
(houten) kop B vernield werd. 

Eind 1991 werd het terug ontmanteld en op 9 november werd een nieuw gemaakte kop 
gemonteerd. De beide rolfilms kregen een stuk met bestemmingen voor de nieuwe delen 
van het tramnet. Sinds juni 1992 is het rijtuig compleet in orde en rijvaardig. 

Tijdens de Floraliën van 2005 werd het na enkele dagen rijden als versierde bloementram uit 
de dienst genomen met een defect aan de motoren.  

De beide motoren werden gereviseerd door een externe firma. 

 

 

 

 

 

 

 

Freddy Coussens 

Bronnen : archief ETG/MIVG en eigen notities 
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Tram nr. 354, levensloop                                                                       

De Gentse drie-assige trams waren genummerd van 301 tot 405 en bestonden uit 
verscheidene reeksen naargelang het type rijtuigkast en de kracht van de motoren. 

De 105 drie-assers zijn ingrijpend verbouwde rijtuigkasten van oude twee-assige trams 
geplaatst op een nieuw chassis. Midden de jaren 1920 had men behoefte aan grotere 
rijtuigen. Na gunstige resultaten met het prototype nr. 301 begon men aan seriebouw 
waarbij sommige kenmerken van de vroegere reeksen twee-assige rijtuigkasten nog 
behouden bleven. 

De 354 van nu werd als drie-assige tram met nummer 372 gebouwd in 1932. 

In 1947-48 werden de nummers van een aantal rijtuigen omgewisseld in functie van het type 
motoren en controllers en niet meer naar het type rijtuigkast gezien deze toch allemaal 
gelijk zouden worden bij de volgende grote verbouwing. 

De 372 kreeg in 1947-48 het nummer 354. 

In de jaren 1950-54 werden op het prototype nr. 301 na alle drie-assige trams ingrijpend 
verbouwd en gemoderniseerd. Het interieur en de vensterindeling werden gelijk gebracht 
zodat alle trams in grote lijnen hetzelfde uitzicht kregen. Technisch gezien bleven de reeksen 
zeer verschillend. De rijtuigkast is in hout met een metalen beplating. 

De voornaamste wijzigingen :  

- Wegnemen van de tussenschotten en de schuifdeur van de vroegere 
reizigersklassen, behalve bij de reeks 302 – 315 waarvan de meeste rijtuigen 
die indeling behield 

- Gelijk brengen van de vensterformaten 
- Nieuwe vloerbedekking 
- Installatie van nieuwe, in de spitsuren opklapbare reizigerszetels, overtrokken 

in donkerblauw similileder 
- Plaatsen van verwarmingselementen onder sommige zetels, ook op de 

platforms 
- Verlichting van het interieur met fluorescentielampen 
- Plafondbekleding met wit geschilderde beplating, ook op de platforms 
- Elektrische bellen voor de halteaanvraag en het geven van alarmseinen 
- Verplaatsen van het achterlicht en de verbindingssteekdoos en inbouwen van 

verlichtbare rolfilms als bestemmingsaanduiding. 

De 354 kwam in augustus 1953 na deze verbouwing terug in dienst. 

Het rijtuig behoorde tot de reeks 331 tot en met 361, rijtuigen met sterke motoren en 
remming voor de zware lijnen. (2, 4, 7) Niet geschikt voor het trekken van 
aanhangwagens. Vanaf december 1972 werden een aantal rijtuigen van deze reeks ook 
op de buitenlijn nr. 20 naar Melle college ingedeeld, ze kregen daarvoor twee 
bijkomende spiegels om links afstappen mogelijk te maken. De 354 zou er op 31 
december 1973 de laatste ritten rijden.  

Alleen rijtuigen uit deze reeks bleven tot 31 maart 1974 rijden, toen lijn 10 als laatste 
tramlijn met PCC-trams gemoderniseerd werd. 

De 354 reed op 30 november 1969 de laatste rit van lijn 3 naar Gentbrugge. Hierdoor 
kwam tramliefhebber Achiel Ryckaert op het idee om de tram aan te kopen, wat in april 
1974 uiteindelijk gebeurde. 
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Op 11 juni 1974 werd het rijtuig overgebracht naar een terrein in Sint-Amandsberg. Nog 
in datzelfde jaar werden de renovatiewerken aangevat. Het rijtuig is compleet uiteen 
gehaald geweest en alle onderdelen werden in een loods in Gent grondig gereinigd en zo 
nodig vernieuwd. 

In 1977 was het rijtuig als nieuw terug gemonteerd op het terrein in Sint-Amandsberg. 
Het lag in de bedoeling het op eigen kracht te laten rijden op een aangelegd parcours 
met rails. Zover is het niet gekomen. 

In 1986 werd het overgebracht naar het tramnet van Henegouwen, waar de 
museumvereniging ASVI zich tijdelijk over het rijtuig ging ontfermen. Het rijtuig werd 
voor het eerst terug onder lijnspanning gebracht en het bleek op een paar details na 
elektrisch compleet in orde! Voor het eerst sinds 1974 heeft het toen weer gereden. 
Tijdens het seizoen 1987 reed het voor het publiek op de museumtramlijn tussen 
Anderlues en Thuin. 

Op 16 augustus 1987 werd het overgebracht naar de kustlijn waar het vele jaren met 
succes reizigers vervoerde tussen Knokke en De Panne. 

Op 11 oktober 2011 kwam de 354 terug naar het depot van Gentbrugge en sindsdien 
heeft het al verscheidene ritten gedaan op het tramnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddy Coussens 

Bronnen : archief ETG/MIVG, eigen waarnemingen en notities 

 


