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inhoud
Beste lezer,
Met deze editie van T IC nemen we niet alleen afscheid van
2013 maar ook afscheid van dit tijdschrift. TIC werd opgericht
in 1983. Dertig jaar lang verwenden we onze lezers met unieke
informatie, artikels en weetjes uit het industrieel-erfgoedveld.
Het spreekt voor zich dat we onze lezers niet in de kou laten
staan.

Voorbij het traditionele vakmanschap?
Living Human Treasures

In de toekomst worden nieuwsberichten en artikels verder ontsloten via MIAT FACTory, het online kenniscentrum van het
MIAT. Via MIAT FACTory kan je nu al online snuisteren door
het rijke TIC-archief!
Onze vrienden blijven we verwennen met een halfjaarlijks MIAT
Magazine. Dat wordt een klein maar fijn magazine waarin je
kennismaakt met de werking van het museum, nieuwtjes, ons
programma en kleinere berichten over onderzoek binnen de
industrieel erfgoedsector. U mag het eerste exemplaar in het
voorjaar van 2014 in uw bus verwachten.
In deze allerlaatste editie gaan we verder op het vertrouwde
elan. Robin Debo graaft in het niet zo verre verleden van de
Gentse textielindustrie sinds 1950. Els Jacxsens onderzocht de
herbestemming van Verffabriek Lippens aan de SintAntoniuskaai in Ge nt, waar recent het wooncomplex Lievehof
verrees. ETW1E werpt een blik op immaterieel (industrieel)
erfgoed binnen het project 'Schatten van*in Mensen'. Ten slotte
stappen we met META vzw op de trams des tijds voor een
overzicht van het mobiliteitserfgoed in België. Tussendoor laten
we nog enkele tentoonstellingen, publicaties en museumobjecten
op u los.

De collectie mobiel erfgoed in Vlaanderen

Een overzicht van de Gentse textielindustrie tussen 1950 en 2000

U merkt het, een extra rijkgevulde allerlaatste editie. Ik wens u
veel leesplezier toe en hoop van ganser harte dat u ons nieuwe
magazine in 2014 met evenveel plezier in de hand zal nemen.
Rest mij nog u een mooi nieuw jaar toe te wensen,

De geschiedenis van verffabriek Lippens
in Gent

RUBRIEKEN
Eline Chalmet
Hoofdredacteur
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AUTEURS: Sonia Rotenberg, Katrien Van den Bosch
In Vlaanderen worden op verschillende locaties circa
200 historische trams en autobussen bewaard. Deze
voertuigen illustreren de evolutie van het stads- en streekvervoer in België. Zoals vaak met industrieel erfgoed,
groeit her besef over zijn historische waarde pas als het
dreigt te verdwijnen of reeds verdwenen is.
Dat deze collectie niet verloren ging, is te danken aan de
waakzaamheid van een handvol vrijwilligers, die deze
voertuigen vaak op eigen kosten van de sloop hebben
gered en daarna gerestaureerd. De bescherming van de
tramremises in Schepdaal en Antwerpen-Berchem, resp.
de Tramsite Schepdaal en het Vlaams Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM), kwam mede door hen rot stand.

De Brusselse zakenman Edouard Otlet ( 1842-1907), kreeg in de jaren tachtig
van de l 9de eeuw de bijnaam 'Le Roi du Tramway'. Hij richtte zich vanaf
1867 op de bouw en exploitatie van spoorwegen in het noorden van Frankrijk.
Tussen 1875 en 1881 stichtte hij trambedrijven in Den Haag, Praag, Düsseldorf,
München, Florence, Odessa en Napels. In 1887, een periode waarin hij actief
was op vlak van de aanleg van spoorlijnen in Latijns-Amerika, Perzië en Rusland, kocht hij een privédomein van 64 ha in Westende-Bad. Zijn vraag aan de
Compagnie du Tramway électrique d'Ostende- Littoral om in 1903 haar elektrische tramlijn tot zijn domein re verlengen werd ingewilligd. Van een jachtterrein werd dit omgebouwd tot een luxe-badplaats met aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog 250 villa's, 2 grote hotels, 1 tramhalte, een kapel, openbare voorzieningen en een park. Dit alles stond onder her beheer van La
Westendaise, later Westende Plage, die behalve de familie Oder, tal van buitenlandse aandeelhouders had. Het Hotel Belle-Vue (de Rotonde), gebouwd door
architect Octave Van Rysselberge in 1909, en in 1983 beschermd als monument, is de enige overlevende van dit tijdperk.

In 2008 werd binnen De Lijn de koepelvereniging

vzw MobiliteitsErfgoed Tram en Autobus (META) opgericht. META integreert de werking van de ledenorganisaties rond het erfgoed van het stads- en streekvervoer in Vlaanderen. Samen met de vrijwilligers
binnen haar ledenorganisaties wil zij het verhaal van
her tram- en buserfgoed vertellen en zorg dragen voor
de collectie, sites en kennis volgens de internationale
kwaliteitsnormen binnen de erfgoedsector.
We lichten in deze bijdrage de geschiedenis en betekenis
van deze unieke collectie roe evenals de opdracht van
META en de verenigingen die actief zijn in de bewaring,
de omsluiting en restauratie van het Vlaamse mobiele erfgoed. Alleen de collectie in Vlaanderen wordt belicht.

Belgische ondernemers en constructeurs
in de wereld in de 19de en 20ste eeuw
Op school wordt met trots verteld dat de eerste reizigersspoorlijn op het Europese vasteland op 5 mei 1835
russen Brussel en Mechelen werd geopend. Maar dat
België ruim een eeuw wereldwijd betrokken was bij de
de aanleg van tramlijnen en de bouw van trams en bussen is minder bekend.
De trein- en rramconsrructeurs waren hoofdzakelijk gevestigd in Wallonië. Vanaf 1838 exporteerde de in Luik
gevestigde John Cockerill (1790-1840) de eerste
Belgische locomotieven naar het buitenland. Andere
bekende constructeurs waren Baume &Marpent (18 5 31963), La Métallurgique in Tubize (1864-1953) en
Nijvel (1864-1956) en Compagnie Franco-beige (18811927). In Mechelen richrtedeBrusselaar William Ragheno
(1820-1867), zoon van een bouwkundig ingenieur bij de
Belgische Spoorwegen, een eerste consrtuctiebedrijf op in
1851, dat van 1899 rot 1975 onder de naam Société
anonyme des usines Ragheno trein-en trammaterieel vervaardigde voor buitenlandse klanten.
Belgisch kapitaal was van 1880 tot 1920 sterk aanwezig in spoorwegbedrijven , in het bijzonder in buitenlandse tramwegbedrijven. In 1880 hadden meer dan
25 buitenlandse trambedrijven hun maatschappelijke
zetel in België. Belgische ondernemers zoals Oder en
Empain, voerden een felle concurrentiestrijd.

Edouard Empain (1852-1929), een ingenieur en ondernemer, begon zijn
carrière in 1878 als technisch tekenaar bij de Société Métallurgique. Hij is de
oprichter van de Groupe Empain, een industrieel imperium dat meer dan een
eeuw een invloed zou hebben in de wereld. Na zijn eerste succes in 1882 met
de tramlijn van Luik naar Jemeppe-sur-Meuse, waavoor hij in 1881 de maatschappij Railways Economiques de Liège-Seraing et Extensions (RELSE) had opgericht, stichtte hij in 1898 in Gent de Tramways Electriques de Gand (TEG).
Zijn maatschappijen bleven tot midden 20ste eeuw een belangrijke pachter
van buurtspoorweglijnen. In Frankrijk richtte hij verschillende maatschappijen op voor de bouw en exploitatie van stedelijke tramlijnen, waaronder de
Chemins de jèr économiques du Nord (CEN) in 1884. Zijn prestigieuze projecten
waren de bouw en de uitbating van de eerste en tweede Parijse metrolijn, resp.
in 1900 en 1903 door de Compagnie du Chemin de f<èr Métropolitain de Paris.
Om autonoom re blijven, bezat hij een eigen investeringsbank (1881) en
elektriciteitsmaatschappij (1904), resp. de Banque Empain, later de Banque
lndustrielle Belge (nu bij ING) . Ook de Ateliers de Constructions Électriques de
Charleroi (ACEC), die later zou uitgroeien tot de belangrijkste Belgische producent van onder andere elektromotoren en huishoudtoestellen, behoorde tot
zijn imperium. Vanaf 1890 bouwde en exploiteerde de Groupe Empain elektrische tramlijnen in Rusland, Egypte, Belgisch Congo, China en Europa.
In 1906 bouwde hij in de woestijn aan de rand van Caïro de luxueuze stadswijk Heliopolis, met brede lanen, een paardenrenbaan, een golfbaan, hotels,
paleizen en een eigen paleis in Heliopolische stijl. In 1907 verleende koning
Leopold II hem de titel van baron. In 1914-1918 speelde hij een opmerkelijke rol
bij de oprichting van de Sectie Buurtspoorwegen te Velde, die belangrijk was voor de
bevoorrading en het vervoer van de geallieerde troepen aan het IJzerfrom.

Net voor de Eerste Wereldoorlog was België aanwezig in alle Europese landen, in Rusland, het MiddenOosten en Latijns-Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog was de rol van het Belgische kapitaal en de
industrie in het openbaar vervoer vrijwel uitgespeeld.
In Brugge is het Canadese Bombardier, die Brugeoise
et Nivelles overnam, nog als constructeur actief.
Ook in de autobussector verwierven Belgische
constructeurs een stevige reputatie. Vaak waren ze
gespecialiseerd in koetswerken en/of motoren. Het
Antwerpse Minerva (1900-1956), Auto-Miesse
(1894-1974) , Anderlecht, Brosse! (1912-1970), Brussel, Bogaerts, Stoelen en Vtzn Ouytsel (Bostovo), Lier en

Links: De Gentse
PCC 01 op de
Korenmarkt in Gent
op 12 september
2004, tijdens een rit
ter gelegenheid van de
viering van 100 jaar
elektrische Tram in
Gent. Collectie: META ,
fotograaf onbekend.
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LAG (1947-1990), Bree verdwenen. FN Herstal
bouwde in de periode 1932-1957 vooral voor Luik
trolleybussen. Slechts twee Belgische constructeurs
overleefden: Van Hoof, opgericht in 1947, en het
West-Vlaamse jonckheere, nu onderdeel van het Nederlandse VDL Bus & Coach. Jonckheere begon in
1881 als bouwer van paardenkoersen. Beide bedrijven staan vandaag aan de top op vlak van bussen
voor openbaar vervoer en luxe touringcars. Van Hooi
ontwikkelde samen met Siemens een hybride bus én
een bus die rijdt op waterstof.

Het stads- en streekvervoer in Vlaanderen
In bijna anderhalve eeuw maakte het openbaar vervoer een spectaculaire technologische ontwikkeling
mee: van paardentrams naar stoomlocomotieven, de
eerste elektrische trams eind l 9de eeuw, de accutrams
in Gent (1899) en de dieseltrams (autorails) in het
interbellum. De opmars van Koning Auto en de flexibele bus verdrijven de tram vanaf de jaren vijftig van
de 20ste eeuw uit stad en streek. Alleen in Antwerpen, Gent en aan de kust houdt de tram stand.
In 1958 verschijnen moderne PCC-trams in het Brusselse stadsbeeld. PCC staat voor Presidents Conference
Comittee Car, een uit de Verenigde Staten afkomstig
tramtype. Brussel en Antwerpen krijgen een premetro
die in de hoofdstad evolueert naar een metro. In 1989
verwelkomt Gent de milieuvriendelijke trolleybus.
Aan het begin van de 2 lste eeuw doet de lagevloerbus en -tram zijn intrede. De tramnetten van Antwerpen en Gent worden uitgebreid.

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen

Boven: De Baladeuse 8853 , een open zomerrijtuig voor elektrische dienst uit 1912
in Brabant, reed in augustus 2011 als paardentram in De Panne. Collectie: META,
fotograaf onbekend.

Midden: Een OB-motorrijtuig met een omgebouwde stoomtramwagen en platte
wagens met Duitse soldaten staat vertrekkensklaar in Oostende. Het vijfde regiment
matrozen vertrekt naar de stellingen in de duinen richting Blankenberge. Collectie:
Pierre De Meyer, fo tograaf onbekend.

Onder: Steenkerke bij Veurne tijdens WOI: Troepentransport naar het Front. Foto
Koninklijk l egermuseum Brussel, Collectie Pierre De Meyer.

Midden l 9de eeuw waren de omstandigheden in de
Belgische steden ideaal voor de aanleg van een perifeer stadsnet. Door de economische opbloei was er
een groeiende vraag naar snel transport. De steden
ontwikkelden zich zienderogen. De bevolking nam
toe. De middeleeuwse stadsvestingen werden gesloopt. Het toen 300 km lange spoorwegnet was het
dichtste ter wereld, maar de 'ijzeren weg' verbond
alleen de belangrijkste steden.
In enkele steden werden privé-initiatieven genomen
op het vlak van openbaar vervoer. De eerste Brusselse
paardentramlijn werd door Compagnie Morris op 1
mei 1869 geopend. Op 25 mei 1873 verschenen
de Tramways A nversois op het rramtoneel. Gent
volgde op 24 mei 1874. De tramlijnen waren overwegend in handen van kapitaalkrachtige Engelsen , di e alleen geïnteresseerd waren in de meest
rendabele lijnen .
De overheid had intussen het belang van het transport van arbeiders en landbouwproducten van het
platteland naar de grote steden ingezien.
In 187 5 pleitten senaror Bischoffsheim, bestuurder van het Gemeentekrediet van België, en inspecteur-generaal Wellens van Bruggen en Wegen
reeds voor de oprichting van een Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. Die zou een oplossing bieden voor het gewestelijke en lokale vervoer.

www.metavzw.be
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De gyrobus, pas in
dienst aan zijn
terminus Gent-Zuid op
12 september 1956,
Foto R. Temmerman

Op 24 juni 1885 werd de Nationale Maatschappij
van Buurtspoorwegen (NMVB) opgericht. Die regelde de aanleg en de exploitatie van tramlijnen. Het
kapitaal werd voor 50% door de staat bijeengebracht,
25% door de provincie en 25% door de betrokken
gemeente. Ook privé-aandeelhouders (bedrijven)
namen deel aan het kapitaal. Alle lijnen werden verpacht aan privéondernemingen. Veel buurtspoorlijnen eindigden bij spoorwegstations.
De eerste buurtspoorweglijn, van Oostende naar
Nieuwpoort, werd op 5 juli 1885 in aanwezigheid
van koning Leopold II ingewijd. De lijn werd verpacht aan de Groupe Empain.
Her buurtspoornet groeide razendsnel: van 58,5 km
in 1885 naar 3.786,5 km in 1910. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was het NMVBnet bijna even lang als het 'grote' spoornet: 4.095 km
tegenover 4. 722 km.
In 1914-1918 was het spoorwegnet in handen van
de bezetter. Die had weinig interesse voor het
metersporige net. In tegenstelling tot de geallieerden
die de trams gebruikten voor her vervoer van soldaten en burgers. Aan het IJzerfront werden trams ingeschakeld voor de bevoorrading, de opruiming van
puin en de evacuatie van gewonden via verplaatsbare
Decauvillesporen. Er kwam ook een verbinding met
het Franse tramnet tot stand.
De oorlogshandelingen brachten ernstige schade toe
aan het buurtspoornet. Vanaf 1915 haalde de bezetter rollend materieel weg en brak de sporen op. In
november 1918 bleef van de 4.095 km nog slechts
1.865 km ongeschonden over. Met het oog op het
industriële en economische herstel werd het zwaar

beschadigde tramnet snel hersteld. Eind 1921 was
het buurtspoornet bijna even uitgestrekt als bij het
uitbreken van de oorlog. Met overheidssteun werden vanaf 1927 de belangrijkste lijnen
geëlektrificeerd. Op de zwakkere lijnen werden de
stoomtrams vanaf 1935 vervangen door autorails met
een benzinemotor.
Intussen waren privébusondernemers in actie gekomen. Hun comfortabele autobussen roomden reizigers van de tramlijnen af. De NMVB merkte dat in
haar portemonnee. In 1931 kreeg de NMVB groen
licht om ook lijnen met bussen te exploiteren. Deze
buslijnen werden verpacht.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de buurttram
een populair vervoermiddel. De tram werd gebruikt
voor het smokkelen van groenten, aardappelen, vlees,
kaas of boter. Het aantal reizigers steeg van 192 miljoen reizigers in 1939 tot 396 miljoen in 1944. In
oktober 1942 besloten de Duitsers om 250 km buurtlijnen uit te breken en de rails en dwarsliggers over te
brengen naar Oekraïne. Dat plan werd maar gedeeltelijk uitgevoerd.
Opnieuw reed de autobus de tram in de wielen. De
bus bleek een goedkoper alternatief voor de vervanging van traminfrastructuur. Veel bussen werden gebouwd op onderstellen van legervrachtwagens. De
aanleg van snelwegen en de opkomst van de auto in
de jaren vijftig en vooral in de gouden jaren zestig
van de vorige eeuw versnelden deze trend. Het tramnet krimpce van 4.250 km in 1950 tot 2.092 km
eind 1956. In Oost-Vlaanderen verdween de laatste
buurttram op 19 september 1959 (Antwerpen-Linkeroever-Temse-Hamme). In Vlaams-Brabant reden
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de laatste NMVB-trams (Brussel-Vilvoorde, BrusselGrimbergen en Brussel-Wemmel) op 31 juli 1978.
Het busnet daarentegen groeide fors. Op 1 september 1977 werden de NMBS-buslijnen overgedragen
aan de NMVB. Op 31 december 1990 waren
31.078 km buslijnen vergund aan de NMVB, waarvan 30.136 km dagelijkse diensten en 942 km
seizoendiensten.
Op 31 december 1990 hield de NMVB op te bestaan. Op 1 januari 1991 ging De Lijn van start, een
samenvoeging van het Vlaamse deel van de NMVB
en de stedelijke vervoerbedrijven MIVA en MIVG
(zie verder). De 70 km lange Kusttramlijn is de enige
nog overblijvende tramlijn van de voormalige NMVB
in Vlaanderen.

De stedelijke vervoerbedrijven
De Compagnie Générale des Tramways d'Anvers
(CGTA) was in Antwerpen in de periode 1900-1926
de belangrijkste openbaar vervoerder, zowel in de
gemeente als in delen van de provincie Antwerpen.
De CGTA werd opgevolgd door de Tramways
d'Anvers (l 92 7-194 5), de Tramwegen van Antwerpen en Omgeving (1946-1962) en de Maatschappij
voor het Intercommunaal vérvoer te Antwerpen, MIVA,
(1963-1991). In Gem werd de door Empain opgerichte Elektrische Tramwegen van Gent, ETG, (18981961) opgevolgd door de Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Gent, MIVG, (19611991).
Begin 1991 gingen MIVG, MIVA en het Vlaamse
deel van de NMVB op in De Lijn.

Boven: Interieur van een stuurpost van een standaardtram 9985 met controller, ook

wel ' koffiemolen' genaamd. De kennis van het rijden met dit type trams wordt niet
meer aangeleerd in de rijscholen en dreigt verloren te gaan. Collectie: META,
fotograaf onbekend.

Onder: De Tram des Tijds, hier samengesteld uit de standaard motorwagen 9985 en

twee aanhangwagens tijdens een rit aan de Kust op 25 maart 2012, Foto Niels Dewulf

META en de Vlaamse collectie mobiel
erfgoed
Bij de start van De Lijn op 1 januari 1991 was een
aantal tramliefhebbersverenigingen actief in België.
De meeste Vlaamse verenigingen hadden hun trams,
die ze gekregen of gekocht hadden, geschonken aan
de diverse maatschappijen.
De Lijn, die een vloot historische trams en bussen en
twee musea had geërfd, bleef de erfgoedwerking en
restauraties actief ondersteunen.
De rijke collectie van de vzw Vlaams Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM), die sedert 2001 in de beschermde
remise Groenenhoek uit 1913 is ondergebracht, bestaat uit vijftig historische trams, werkwagens en bussen. Daarnaast bewaart het VlaTAM de archieven
van het openbaar stads- en streekvervoer in Vlaanderen (NMVB, Antwerpse stadstrammaatschappijen)
en een deel van het archief van Ragheno. De bibliotheek telt talrijke boeken en tijdschriften over het
stads- en streekvervoer in België en het buitenland.
Binnen het kader van dit artikel kan deze collectie
niet in detail worden besproken. Omdat het dak
moeten worden vernieuwd, is het museum tijdelijk
gesloten voor het publiek. Er worden wel nog ritten
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met historische trams aangeboden. De belangrijkste
publieksactiviteiten van VlaTAM zijn: JOOjaarelektrische tram inAntwerpen (2002), de jaarlijkse cultuurmarkt in Antwerpen en de Erfgoeddag (2013)

Zichtbaarheid van de collectie
De collectie mobiel erfgoed van De Lijn is geschikt
voor een creatieve publiekswerking. Een deel van het
rollend materieel is rijvaardig en verschijnt dan ook
regelmatig in het straatbeeld. Dit zorgt voor een grote
zichtbaarheid en toegankelijkheid van de collectie en
draagt bij tot een verhoogd besef van het belang om
dit erfgoed te bewaren.
De collectie historische trams en bussen vormt eveneens een schakel tussen verleden en toekomst. Enerzijds illustreert ze de geschiedenis van het Belgische
openbaar vervoer, anderzijds kunnen de trams en
bussen worden ingezet bij een communicatie- of
sensibiliseringscampagne over het mobiliteitsvraagstuk.
De rijvaardige historische trams en bussen zijn unieke
exemplaren die deel uitmaken van een museumcollectie. Het inzetten van dit materieel leidt wel tot
slijtage. Maar de voertuigen uitsluitend statisch tentoonstellen, is evenmin een ideaal scenario. Bussen en
trams moeten regelmatig rijden. Het komt er dus op
aan om een juist evenwicht te vinden, waar het historisch rij vaardig materiaal wel bij vaart.
Hier ligt een belangrijke taak voor META. Slijtageproblemen bij het historisch materieel, dat nu deel
uitmaakt van de collectie, kunnen worden opgelost
worden door het vervangen van mechanische onderdelen. Maar bij de nieuwe generaties trams en bussen

regeert de elekrronika. Het bewaren en opslaan van
zowel rijdend materieel als reserveonderdelen verdienen dan ook extra aandacht. Binnen META werden
daarom een adviesgroep bus en een adviesgroep tram
opgericht. De adviesgroepen bekommeren zich eveneens om het representatief houden van de collectie:
van welk type bus en tram dat uit dienst gaat, moet
een exemplaar bewaard blijven? Geen makkelijke
opgave gezien de omvang van de huidige tram- en
busvloot.
Samen met de vrijwilligersverenigingen, die zich al
jaar en dag voor het behoud van het mobiel erfgoed
inzetten, en andere partners, vonden reeds succesvolle evenementen plaats die op een grote publieke
belangstelling konden rekenen.

Tramsite Schepdaal
Op 26 mei 1962 werd het eerste trammuseum van
België geopend in de niet meer gebruikte NMVBremise in Schepdaal (1888). Op deze site werden
twee jubilea gevierd: in 1985 de honderdste verjaardag van de Buurtspoorwegen en op 26 mei 2012 de
opening van het museum in 1962.
De site is mee een stationsgebouw, een watertoren,
een zandoven, een lampenmagazijn, een smidse, drie
loodsen en een historische collectie voertuigen, beschermd als monument. Hét pronkstuk is het koninklijke rijtuig A 1625, dat in 1897 door koning
Leopold II werd besteld om zich vanuit zijn buitenverblijf in Oostende te kunnen verplaatsen. Buitenlandse genodigden van de vorst zoals de sjah van Perzië
konden hier eveneens gebruik van maken.
Na een sluiting van tien jaar werd de Tramsite Schepdaal in 2009 heropend voor hec publiek. De

Schepdael.
Tramstalie. - Station du Tram.

Ansichtkaart van het
Buurtspoorwegstation
van Schepdaal met een
stoomtram op de
achtergrond, datum
onbekend. De eerste
elektrische trams
tussen Brussel en
Dilbeek reden
omstreeks 1910.
Collectie: Pierre De
Meye1'.
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goederen, een bakwagen voor het vervoer van bulkgoederen zoals bieten en steenkool én een gesloten
wagon uit 1887 waarin groenten en fruit naar de
vroegmarkt werden gebracht.
Andere vermeldenswaardige stukken zijn: het oudste
bewaarde elektrische motorrijtuig uit Vlaanderen en
waarschijnlijk België, dat in 1894 dienst deed tussen
Brussel en Kleine Hut; een autorail uit 1936 die onder meer op de lijn Hamme-Mille in de Groep Leuven
reed en de laatste buurttram uit de geschiedenis, de
crèmekleurige expotram type SE uit 1958, die in
Brabant haar laatste rit uitvoerde in 1978 met als
eindbestemming Grimbergen.

De Gentse collectie van vzw ETG

vrijwilligersvereniging vzw Buurtspoorwegmuseum
stond samen met META in voor de exploitatie van
de site. Sinds 2013 wordt de tramsite beheerd door
de erfgoedorganisatie Herita. Ze is alleen toegankelijk
voor groepen na afspraak. Binnenkort begint de
tweede fase van de restauratie.
De collectie bestaat uit de meest representatieve trams
en werkwagens uit de NMVB-periode: stoomlocomotieven en elektrische trams uit verschillende
periodes. Zeldzaam is onder meer de stoomloc, gebouwd in Groot-Brittannië in 191 7. Deze loc deed
dienst aan het IJzerfront.
Daarnaast zijn er ook enkele standaard goederenwagons: een platte wagen voor omvangrijke stuk-

In de jaren zestig van de vorige eeuw bestond het
trampark van het Gents stadsvervoer uit 105
drieassige trams en dertig tweeassige motorrijtuigen
en aanhangrijtuigen. In 1962 werd een eerste tramlijn 'verbust'. Al snel volgden andere lijnen. Veel oude
tramrijtuigen belandden bij de schroothandelaar.
Dankzij liefhebbersverenigingen als Association pour

le Musée du Tramway/Verenigi,ng voor het Trammuseum
(Am utra/Vetramu) en donateurs, bezit de vzw ETG
(Erfgoed Tram - Bus Gent en Oost-Vlaanderen) een
unieke collectie rijtuigen van het Gents stadsvervoer.
Een pronkstuk is het teakhouten aanhangrijtuig 50
uit 1904, waarvan de restauratie bijna is voltooid. De
Gentse collectie bestaat uit enkele aanhangrijtuigen,
waarvan twee exemplaren uit 1912, en de gele
drieassers van de Tramwegen van Gent (TEG) nr. 339
en 354. Deze stadstrams waren tot de komst van de
PCC's (zie hoger) in 1971 beeldbepalend. Van de

Boven: Ansichtkaart
uitgegeven beginjaren
1960 door de
vereniging AMUTRA/
VETRAMU met het
Koninklijk rijtuig
A1625 op de
besneeuwde
binnenplaats van de
tramsite Schepdaal.
Collectie: Pierre De
Meyer.

Rechts: De recuperatie
door META van de
tramkast van een
motorrijtuig ETG nr.
403 uit 1934 in een
veld te Drongen in mei
2011. Na de
uitdiensttreding van
trams kenden
tramkasten vaak een
tweede leven als
tijdelijk klaslokaal,
werfkantoor of, in
onderstaand geval als
'tuinhuisje'. Foto · Eric
de Keukeleire.

www.metavzw.be
16

(!)O)(g]

1 deel 124

thema
Links: De Gentse
PCC-tram OI op de
Vleeshuisbrug.
Collectie: META ,
fo tograaf onbekend.

Onder: Motorwagen
10041 van het type
SO, de zogenaamde
'trams met een snor'
uit de NMVB-periode,
gebouwd in de
werkhuizen van de
NMVB in 1956
Kuregem. Collectie:
META, fotograaf
on bekend.

PCC's wordt ook een exemplaar bewaard.
De 339 en 354 werden gerestaureerd in hun oorspronkelijke roestand. Ook de drieasser 378, die in
1955 werd gemoderniseerd, krijgt zijn oorspronkelijk uitzicht terug.
De kast van een oude drieasser 403, die als vakantiehuisje in een veld in Drongen stond, werd in 2011
gerecupereerd. De collectie bevat eveneens een rijvaardige stadsbus uit 1980 van de MIVG. Een open
zomerrijtuig bleef eveneens bewaard: de 216 uit
1907. Dit rijtuig staat in de remise Groenenhoek.

Het Genese historisch materieel staat in de remise van
De Lijn in Gentbrugge. Omdat deze stelplaats nog
in dienst is voor het reguliere openbaar vervoer in
Gent, is de collectie historische trams en bussen niet
toegankelijk voor het grote publiek. Wel verschijnen
de oude trams regelmatig op het stadsnet omdat ook
hier, net als aan de kust, de 'Tram des Tijds' kan worden gehuurd door families, verenigingen, groepen,
bedrijven en overheden. De vrijwilligersorganisatie
ETG voert de ritten uit en onderhoudt en restaureert de collectie.
De belangrijkste publieksactiviteiten rot nu roe met
Genese trams zijn de herdenking van 100 jaar elektrische tram in Gene in 2004 en ritten met de Expotram
naar aanleiding van 100 jaar Wereldexpo in Gent in

2013.

De collectie aan de kust
Aan de kust wordt de collectie nier in een permanente museale context gepresenteerd. Alleen in juli
en augustus is de remise in De Panne tijdens her weekend en op feestdagen open voor her publiek. Er vinden korre ritten naar Adinkerke plaats met historische trams. De rest van her jaar zijn ritten op de Kust-
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Uit de eerste NMVB-periode, ook SO-periode (tram
van het type S voor de kust. De O verwijst naar Oostende) genaamd (1956-1982), zijn er de 'trams met
een snor'. De 10041 is een type S-variant met meer
comfort dan de binnenlandse S-wagens. De stoelen
stonden allen in de rijrichting. Verder zijn er nog de
bijbehorende aanhangrijtuigen van het type NO
19406. Die werden bij de opheffing van de Brusselse
NMVB-lijnen omgebouwd tot bijwagens voor de kust.
Er is ook een aanhangrijtuig type Destelbergen.

tramlijn mogelijk op maat van de klant onder de noemer 'Tram des Tijds'.
De collectie bevat een volledige tram uit de zogenaamde OB-periode (1905 - 1927). De afkorting
OB verwijst naar de trammaatschappij Chemin de Jer

électrique d 'Ostende-Blankenberge et extentions
(CFOBE), die de eerste elektrische tram aan de kust
uitbaatte.
De volgende 'standaard' - ofMEBOB periode (19271956) , die verwijst naar de exploitatiemaatschappij

Maatschappij voor de exploitatie van de Buu rtspoorwegen van Oostende en de Belgische badplaatsen/
Sociétépour l'exploitation des lignes vicinales d'Ostende
et des plages belges (SELVOP), is goed vertegenwoordigd met het pas gerestaureerde motorrijtuig 9942,
het aanhangrijtuig 19211 en de stoomtramwagen A
871 die omgebouwd werd tot een elektrisch rijtuig
voor de spits.

De belangrijkste publieksactiviteiten aan de kust zijn:
Trammelant (sinds 1978), het jaarlijkse tramfestival
in De Panne (sinds 2006), 100 jaar tramstation De
Haan (2003), de kersttram in De Panne (sinds 2011)
en 125 jaar Kusttram (2010). Met dit laatste project
sleepte De Lijn West-Vlaanderen in 2011 de eerste
Erfgoedprijs van de provincie West-Vlaanderen in
de wacht. META en TTO Noordzee ( Toerisme, Transport en Ontspanning) werkten actief mee aan de tentoonstelling 'Tram in zicht' in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende, aan de tentoonstelling 'Tram
des Tijds' in de voormalige remise in De Panne, aan
de bakens langs de tramlijn, aan een erfgoedzoektocht, aan het boek 'De Kusttram' en aan de tramparade tussen Middelkerke en Oostende
META coördineert de collectiewerking van de verenigingen, maar blijft voor de overdracht van kennis
en het onderhoud van het materieel in sterke mate
aangewezen op de hulp en ondersteuning van vrijwilligers. Die kennis dreigt door de snelle technologische evolutie verloren te gaan.

Meer weten?
Inlichtingen over de activiteiten en de leden-

Boven: Standaard
tramstel in Raversijde
op 1 augustus 1934.
Foto Ministerie
Openbare werken,
Collectie: Pierre De
Meyer.

Rechts: Standaard
tramstel in Raverszijde
tijdens de tramparade
op 12 juni 2010, Foto
Jean-Jacques Soenen
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verenigingen van META vind je op hun website:
www.metavzw.be
Voor informatie over het huren van historische autobussen en trams, surf je naar: www.tramdestijds.be

Auteurs
Sonia Rotenberg werkte, na het behalen van een
master in de Kunstwetenschappen en de archeologie
en een master na master in de archivistiek aan de
VUB, in archieven en culturele instellingen in België
en het buitenland. Sedert 2011 werkt ze als
collectieregiscrator voor META (MobiliteitsErfgoed
Tram en Autobus). Momenteel inventariseert ze de
archieven van de stads- en streekvervoerbedrijven
(1885-2013) in het Vlaams Tram- en Autobusmuseum.
Katrien Van den Bosch kan na haar studies Toegepaste Communicatiewetenschappen (PHOTC) Antwerpen en hotelbeheer (COOVI Anderlecht), bogen op een jarenlange ervaring in toeristische projecten in Europa en Afrika en in de Vlaamse
ruimtevaartindustrie. Sedert 2010 werkt zij bij
META als coördinator publiekswerking. Zij rondde
dit jaar met succes het Kustactieplan af.

Dankwoord
Wij danken Herman Weleer, voor de eindredactie,
Pierre De Meyer voor zijn inhoudelijke bijdrage en
voor het gebruik van zijn rijke fotoverzameling, Jan
Vermeiren en Walter Ceulemans voor hun nuttige
opmerkingen op vlak van autobusgeschiedenis. Eveneens bedanken wij de talrijke vrijwilligers voor hun
onvermoeibare inzet voor het mobiele erfgoed
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