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Nationaal Register Railerfgoed  
verslag 2015 / 2016  
 

 

Onderstaand wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen in het Nationaal Register 
Railerfgoed1 van Historisch Railvervoer Nederland (HRN) in de periode 2015-2016. Net als 
in de voorafgaande perioden werden in 2015 en 2016 naast de reguliere werkzaamheden op 
het gebied van (1) beoordeling en registratie, de nodige activiteiten op het gebied van (2) 
evaluatie en inhoudelijke en procedurele aanpassingen ontplooid. Die evaluatie betreft het 
Nationaal Register Railerfgoed zèlf met bijbehorende procedures en (3) de externe 
samenwerking, met name met de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en het 
Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME). 

 
 

1  Het begrip 'Railerfgoed' vervangt sinds 2014 het oude Railmonumenten'. Er is nog geen gelegenheid 
geweest de nieuwe naam in alle uitingen (webadres, mailadres enz.) door te voeren. Dit gebeurt als de 
financiële middelen daartoe beschikbaar zijn. Het begrip 'Railmonumenten' blijft ook gewoon bestaan voor 
alle historische railvervoermiddelen, die zijn beoordeeld en vervolgens in dit register opgenomen.  

Bij de 'Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel', kortweg Werkspoor in Utrecht zijn in 
1951 de locomotieven van de serie 1200 van de Nederlandse Spoorwegen (NS) in aanbouw. Ze konden worden 
aangeschaft dankzij de Marshallhulp en representeren de ontstoming en modernisering van het spoorbedrijf tijdens de 
Wederopbouw. Ze reden sneltreinen en goederentreinen en hoewel de NS de serie eind jaren 1990 buiten dienst 
stelde, rijden nu nog steeds enkele exemplaren bij private spoorvervoerders.  
Via een 'clusterbeoordeling' zijn alle bewaard gebleven 1200-en in één keer op hun cultuurhistorische waarde 
beoordeeld; drie exemplaren werden in het Nationaal Register Railerfgoed ingeschreven. Foto: Holec Historie 

http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/index.php
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/index.php
http://www.railmusea.nl/home-nl/
http://www.mobiel-erfgoed.nl/
http://www.mobielecollectienederland.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkspoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederopbouw
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1. Beoordeling en registratie  
 
Tijdens de verslagperiode kwam de beoordelingscommissie twee maal bij elkaar: op 13 november 
2015 en op 8 november 2016. Beide bijeenkomsten werden bijgewoond door Kees Wielemaker, in 
zijn hoedanigheid van voorzitter van de Sectie Beheer van HRN. 
In totaal kwamen een kleine twintig objecten langs. Tien daarvan werden beoordeeld en opgenomen 
in het register, twee met een A-status, drie met een B-status.  
 
Cluster 
De overige objecten werden wel gewaardeerd, 
maar niet in het register opgenomen.  
Wat is hier aan de hand? De commissie heeft 
tijdens de bijeenkomst op 13 november 2015 
een zogenaamde 'clusterbeoordeling' 
uitgevoerd om de cultuurhistorische waarde 
van de locomotieven van de serie 1200 te 
kunnen bepalen. Dergelijke 
clusterbeoordelingen zijn eerder uitgevoerd en 
ze vormen een goede methode om de 
cultuurhistorische waarde van gelijksoortige 
objecten in een onderlinge vergelijking te 
kunnen bezien. Het geheel van behouden 
objecten dient dan als onderdeel van het 
referentiekader, waarbinnen de 
cultuurhistorische waardering plaatsvindt.  
 
De serie 1200 moest lang op beoordeling 
wachten, omdat de locomotieven niet voldeden 
aan één van de toelatingscriteria voor het 
Nationaal Register Railerfgoed, te weten 'buiten 
de actieve dienst gesteld'2; deze formulering is 
later aangescherpt tot 'objecten die typen of 
series representeren, die buiten de actieve 
dienst zijn gesteld'. Zolang nog representanten 
van dergelijke typen of series in de actieve 
dienst zijn, kunnen die objecten niet tot het 
register worden toegelaten.  

Kort na de buitendienststelling van de 1200-en 
bij NS in 1998, werden exemplaren van deze 
serie bij nieuwe eigenaren weer in de actieve 
dienst werden genomen en bleven (bijvoorbeeld 
bij ACTS en recentelijk zelfs, inmiddels 65 jaar oud, nog bij Railpromo voor het Panorama Rail 
Restaurant). De bepaling dat alleen objecten 'uit de actieve dienst' in het register kunnen worden 
opgenomen is inmiddels in zoverre opgeheven dat dit niet geldt voor objecten die vijftig jaar of 
ouder zijn (zie 'procedures'); daarmee konden de 1200-en beoordeeld worden.  
 
Materieeldeskundige Bob Schooneveld maakte een inventarisatie. Bij een clusterbeoordeling worden 
niet alleen de objecten gewaardeerd die daadwerkelijk door hun eigenaar zijn voorgedragen, maar 
het geheel van objecten van het type of de serie, dat behouden bleef. De voorgedragen 1200-en zijn 
 
 

2  Zie het Basisdocument bij het Nationaal Register Railerfgoed,  

Locomotieven van de serie 1200 hebben in diverse 
kleurstellingen rondgereden, maar het meeset 
beeldbepalend waren ze in het Pruisisch blauw. Locomo-
tief 1202 van Het Spoorwegmuseum registernummer 
0453 verwierf daarom de A-status. Foto: Roel Hemkes 
 

Na 1970 kregen ze de nieuwe geel-grijze huisstijl van de 
NS, compleet met het bekende NS-logo, zoals deze 1211 
met registernummer 0132. Foto: HOMC 

http://www.railmonumenten.nl/PDF%27s/990200_BasisDoc.pdf
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=363&pt=NS%201202
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=363&pt=NS%201202
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=364&pt=NS%201211
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met hun cultuurhistorische waarden 
geregistreerd (drie in getal), de overige (vijf) 
1200-en wachten op voordracht door de 
eigenaar of beheerder. De cultuurhistorische 
waarde van een object wordt alleen aan de 
voorkant van het register zichtbaar als het is 
voorgedragen door de eigenaar of beheerder. 
De inventarisatie voorafgaand aan zo'n 
clusterbeoordeling behelst onder andere 
uitzoeken welke objecten zijn voorgedragen en 
welke niet.  
 
Nieuwe collectiehouder 
De commissie heeft zich verheugd in de 
voordracht van een drietal objecten van de 
nieuwe collectiehouder, de 'Stichting tot 
Behoud van Mijnlocomotieven', opgericht in 
het kader van het Jaar van de Mijnen in 2015. 
De Limburgse mijnen vormen een belangrijk 
onderdeel van de Nederlandse sociaal-
economische geschiedenis en het railvervoer 
heeft daarin een onmisbare rol in gespeeld. De 
stichting spant zich ervoor in, met behulp van 
sponsoren en schenkingen, Limburgse 
mijnlocomotieven en wagens te bewaren voor 
het nageslacht en in ere te herstellen. Eén ander 
past wel in een hernieuwde belangstelling voor 
de lang weggemoffelde Limburgse 
mijngeschiedenis.  
Verder werd van de Stichting Stadskanaal Rail 
(STAR) een drietal objecten beoordeeld, die 
eerder werden aangehouden en waarover 
inmiddels nadere informatie werd verzameld.  
Het totaaloverzicht van de geregistreerde 
objecten met hun (A-, B- of C-) status is te 
vinden in bijlage 1. Wie kennis wil nemen van de 
cultuurhistorische waarde van deze objecten (de 
motivatie bij de status) klikt in deze bijlage op 
het registernummer om naar het 
desbetreffende record in het register te gaan. 
 
Aangehouden  
De rest van de objecten staat te boek als 
'aangehouden' (ag) vanwege een gebrek aan 
informatie; deze worden bewaard tot een 
volgende gelegenheid). Aan de reeds bestaande 
lijst van 'aangehouden' objecten werden drie 

objecten toegevoegd, waaronder een lage open wagen van de STAR. Deze was eerder met een C-
status bedeeld, maar omdat het hier om een prototype gaat, op basis waarvan honderden wagens 
zijn gebouwd, verdient dit object meer aandacht en zal de STAR nog om meer informatie worden 
gevraagd.  

De Limburgse mijnen vormen een belangrijk onderdeel 
van de Nederlandse sociaal-economische geschiedenis. 
Met name dankzij het railvervoer kon deze tak van 
nijverheid tot grote bloei komen. De spoorwegen waren 
belangrijk voor het vervoer van steenkool naar de rest 
van Nederland en mijnhout de andere kant op, maar ook 
voor het intern transport. Met name de Staatsmijnen 
speelden een bijzondere rol in de mijnbouw. Op de 
schoolplaat is de Staatsmijn Maurits te zien in de jaren 
1930 met een deel van de uitgebreide spooremplace-
menten. Bron: Wikimedia commons - Wolters-Noordhoff  

Na de Tweede Wereldoorlog vond op het spoor in 
Nederland de grote 'ontstoming' plaats, ook op de 
mijnemplacementen. De Staatsmijnen namen in 1958 
deze diesel-hydraulische locomotief in dienst, die werd 
ingezet voor rangeerwerk bij de Staatsmijn Maurits. Als 
unieke representant van de overgang van stoom- op 
dieseltractie aldaar verwierf deze locomotief onder 
registernummer 0839 een A-status. De Staatsmijnen 
hebben niet lang plezier gehad van de locomotief; zeven 
jaar later kondigde toenmalige minister van Economische 
Zaken Joop den Uyl in een inmiddels historische 
toespraak de mijnsluiting aan. In 1969 werd de 
locomotief verkocht aan Akzo.  

http://www.stichtingmijnlocs.nl/
http://www.stichtingmijnlocs.nl/
http://www.m2015.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsmijnen_in_Limburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsmijn_Maurits
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1872&pt=SM%20130
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnsluiting_in_Limburg_(Nederland)
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Verder zijn in november 2016 twee stoomlocomotieven voorgedragen door de Nederlandse 
Smalspoor Stichting (Stoomtrein Katwijk Leiden), die werden aangehouden. Destijds vanuit 
Nederland geleverd en tot 2010 gebruik op twee suikerrietplantages, bevinden ze zich momenteel 
nog in Indonesië. Ze vertellen een interessant verhaal, maar de beoordelingscommissie is in deze 
gehouden aan het uitgangspunt, dat objecten slechts kunnen worden voorgedragen door de 
eigenaar of beheerder, of met aantoonbare (dus schriftelijke) toestemming van de huidige eigenaar 
of beheerder. Met de NSS is overleg voorzien om hierin duidelijkheid te krijgen.  
 
Procedureel  
In de periode 2015-2016 is een aantal procedurele zaken met de Sectie Beheer besproken.  
Genoemd werden reeds, in verband met de 1200-en, de toelatingscriteria, die enigszins zijn 

verruimd. De beoordelingscommissie had 
voorafgaand aan de periode 2015-2016 de vraag 
al aan de Sectie Beheer voorgelegd, of 
representanten van types of series, waarvan 
exemplaren nog in dienst waren, maar die een 
eerbiedwaardige leeftijd hadden bereikt (ouder 
dan vijftig jaar) in het register opgenomen 
konden worden. De commissie was van mening 
dat ze als erfgoed beschouwd kunnen worden, 
ook al omdat exemplaren al in museale handen 
zijn (o.a. Het Spoorwegmuseum). Omdat het 
hier om een eventuele wijziging in de procedure 
gaat, was het aan de Sectie Beheer van het 
HRN-bestuur om daarover formeel te beslissen. 
Nadat men hierop in de sectie positief had 
besloten, konden locomotieven van de serie 
1200 beoordeeld worden.  
 
Een aantal objecten staat nog om dezelfde 
reden te boek als 'nog niet beoordeeld' (nno). 
Daaronder de diesellocomotieven van de serie 
NS 500-600. Ook voor deze objecten geldt dat 

ze de vijftig jaar ruim gepasseerd zijn, weliswaar nog steeds in actieve dienst zijn, maar tot het 
register toegelaten kunnen worden. Daarmee is ook voor deze objecten een clusterbeoordeling 
mogelijk, die momenteel wordt voorbereid.  
 
Beoordelingscommissie  
De beoordelingscommissie werd ook in de verslagperiode 2015-2016 voorgezeten door Stijn van 
Genuchten. Het secretariaat is nog steeds in handen van Peter Zorge en de samenwerking met Bob 
Schooneveld en de beheerder verloopt dermate goed, dat ze inmiddels gezamenlijk als trio het 
Beheer van Nationaal Register Railerfgoed vormen.  
Omdat Sam de Lange heeft aangekondigd afscheid te willen nemen, ontstaat nu naast de al eerder 
gesignaleerde vacature op het gebied van 'industriespoor' ook een vacature 'tram'. Een eerste poging 
deze vacature op te vullen is helaas niet geslaagd. De actuele samenstelling van de 
beoordelingscommissie is te vinden in bijlage 2.  
Tijdens de bijeenkomst van de commissie in 2015 werd kort stilgestaan bij het overlijden van het 
voormalig lid, Joop Meijer. Voorzitter Stijn van Genuchten heeft namens de commissie bericht 
gestuurd aan de familie van Meijer.  
 
 
 

Dankzij enige verruiming van de toelatingscriteria kunnen 
nu ook representanten van series en typen, waarvan 
exemplaren nog in de actieve dienst zijn in het register 
worden opgenomen. Dat geldt dus ook voor de 
rangeerlocomotieven van de serie 500-600-700, die 
weliswaar niet meer bij de NS, maar wel bij andere 
spoorbedrijven na meet dan 60 jaar nog steeds 'alive and 
kicking' zijn. Deze en dergelijke locomotieven kunnen nu 
dus ook voor het register worden voorgedragen.  
Foto: Quistnix, via Wikimedia commons.  
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Sectie Beheer 
De HRN-Sectie Beheer kwam in de verslagperiode tweemaal bijeen, op 12 mei 2015 en op 8 
november 2016, beide keren in gezamenlijke zitting met de Beoordelingscommissie en beide keren in 
Amersfoort, waarbij we in 2016 te gast waren 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) aldaar. Beide bijeenkomsten stonden in 
het teken van de in 2012 gestarte en nog immer 
voortgaande evaluatie van het registerproces, 
ook in relatie tot recente ontwikkelingen rond 
het NRME, waarvan het 'railregister' integraal 
deel uitmaakt. Onderstaand wordt onder het 
kopje 'Evaluatie' nader op de inhoud van dit 
proces ingegaan.  
Tijdens de onderhavige verslagperiode moest 
afscheid genomen worden van Jaap Nieweg. 
Sinds zijn pensionering in 2015 bekleedt hij 
binnen HRN geen officiële functies meer en dat 
geldt ook voor zijn lidmaatschap van de Sectie 
Beheer. Als één van de grondleggers van het 
Nationaal Register Railerfgoed in de tweede helft van de jaren 1990 en stimulerende kracht in de 
bijna twintig jaar daarna, kan zijn inbreng nauwelijks overschat worden; hij wordt node gemist.  
De actuele samenstelling van de Sectie Beheer is te vinden in bijlage 2.  
 
Financiën 
Vanuit het Beheer van het Nationaal Register Railerfgoed is aan de penningmeester van HRN in beide 
jaren de nodige informatie verstrekt om de verdere financiële administratie (het innen van de 
bijdragen van de collectiehouders) te kunnen uitvoeren. 

 
2. Evaluatie 
 
In de onderhavige verslagperiode waren, voortbordurend op voorgaande besprekingen, enkele 
fundamentele zaken aan de orde rond doelstellingen en doelgroepen van het register (waaronder de 
vraag hoe de verschillende doelgroepen te bereiken) en een aantal uitgangspunten, zoals 
geformuleerd in het Basisdocument; uitgangspunten rond toelatingscriteria (Nederlandse relevantie) 
en rond restauratie, authenticiteit en daaraan gekoppeld termen als replica en reconstructie.  
 
Doelstelling en doelgroepen 
De discussie rond doelstellingen leidde tot de conclusie dat het register onveranderlijk tot doel heeft 
een overzicht te geven van het Nederlandse railgebonden erfgoed en inzicht in de culturele waarde 
daarvan, één en ander in relatie tot missie, visie en doelstellingen van opdrachtgever HRN, maar ook 
tot die van de stichting MCN, de belangrijkste partner in de ontwikkeling van het gezamenlijke 
NRME, waarvan het railregister integraal onderdeel is.  
Het formuleren van doelgroepen zal in eerste instantie binnen de sector zelf ter hand moeten 
worden genomen, maar ook hier is samenwerking met MCN onontbeerlijk. Waar het om 
publieksgroepen gaat, zullen deze in het algemeen variëren van een breed, in cultuur geïnteresseerd 
publiek tot special-interestgroepen. Met in het achterhoofd dat die laatste groep bij HRN uit 
railenthousiastelingen bestaat, zal er weinig verschil zijn tussen het Nationaal Register Railerfgoed en 
het NRME. Voor beide registers geldt dat daarnaast een nevendoel van het register is om 
cultuurfondsen en overheden informatie te verschaffen op basis waarvan ze subsidiebeslissingen 
kunnen nemen of beleid kunnen formuleren.  

In 2015 werd afscheid genomen van Jaap Nieweg, één 
van de grondleggers van het register.  
Foto: Wikimedia Commons.  
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Authenticiteit, replica, reconstructie 
Als inleiding op deze discussie verzorgde Arjen Kok van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) een presentatie betrekking tot de begrip authenticiteit, replica, reconstructie.3 Hij lichtte toe 

dat ook bij RCE geen eenduidige definities 
bestaan op dit gebied en dat de toekenning van 
bijvoorbeeld een monumentenstatus niet altijd 
consistent is bij gebrek aan een objectief 
meetinstrument. De presentatie van Kok bood 
veel aanknopingspunten om binnen de sector 
standpunten over authenticiteit, replica's en 
reconstructies te formuleren. Zo ziet RCE het 
ook graag; de tijd dat vanuit een centrale 
Rijksdienst wordt verordonneerd hoe de 
erfgoedwereld hoort in elkaar hoort te zitten, is 
wel voorbij.  
 
De vraag of HRN op eigen gezag kan bepalen of 
reconstructies en replica’s in het railregister 
kunnen worden opgenomen (en zo ja, op welke 
wijze) werd door de vergadering in zoverre 
beantwoord, dat dit, zo ja, in samenspraak met 
de andere sectorale registerorganisaties binnen 
MCN moet gebeuren. Besloten wordt 
afstemming te zoeken binnen het NRME.  

Een andere vraag hoe in het railregister zelf nu om te gaan met 'authenticiteit', de verschillende 
vormen daarvan en de eventuele beoordeling en registratie daarvan (de operationalisatie) blijft 
daarmee nog wel even op de actielijst staan.  
 
Inventarisatie en registratie 
In het register wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen geïnventariseerde en geregistreerde 
objecten. Het is een wezenlijk verschil: van geïnventariseerde objecten weten we dat ze bestaan en 
er is vaak slechts minimale informatie aanwezig, de geregistreerde objecten zijn onderworpen 
geweest aan een zorgvuldig (en soms ook langdurig) proces van informatievoorziening en 
besluitvorming, op basis waarvan uiteindelijk de cultuurhistorische waarde wordt bepaald. 
Benadrukt werd nogmaals dat het 'registerdeel' uitsluitend bedoeld is voor objecten, die op 
cultuurhistorische waarde beoordeeld zijn en dat een duidelijker onderscheid gewenst is tussen 
'registerobjecten' en 'geïnventariseerde objecten', ook in vormgeving.  
In de paragraaf 'Externe samenwerking' zal naar voren komen, dat MCN voor het NRME inmiddels 
een wat andere koers is gaan varen, waarbij een gedegen culturele waardering voor de registratie 
niet meer nodig is. Hier botsen de uitgangspunten van HRN mogelijk met die van MCN.  
 
Het Basisdocument  
Sinds de meest recente versie nopen velerlei ontwikkelingen tot aanpassing van het Basisdocument. 
Instellingen zijn verdwenen, gefuseerd of van naam veranderd, het register is gedigitaliseerd en 
vooral zijn inzichten veranderd als gevolg van het genoemde evaluatieproces. Er wordt gewerkt aan 
een nieuwe versie van het Basisdocument, die t.z.t. op de website van het register wordt geplaatst.  
Minder fundamenteel, maar het vermelden waard, zijn enkele aanvullingen en wijzigingen in de 
'Toelichting op het invullen van het aanmeldingsformulier' voor de collectiehouders, die hiermee als 

 
 

3  De PPT-presentatie van Kok is in te zien en te downloaden via de website van het register. Even naar 
beneden scrollen. 

Het bekendste, en meest bediscussieerde voorbeeld van 
een replica, die tot nu toe niet in het Nationaal Register 
Railerfgoed kon worden opgenomen, is de 'Arend' van 
Het Spoorwegmuseum. Weliswaar is het object (met drie 
rijtuigen, eveneens replica's) onder registernummer 0103 
te vinden, maar er staat bij vermeld, dat deze locomotief 
met bijbehorende rijtuigen niet op cultuurhistorische 
waarde is beoordeeld en dus ook niet is geregistreerd. 
Bron: entoen.nu - Het Spoorwegmuseum.  

 

http://www.railmonumenten.nl/register_info/informatiepagina.htm
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=103&pt=HSM%20%27De%20Arend%27%20(+%203%20rijtuigen)
http://www.entoen.nu/eerstespoorlijn/beeld-en-geluid/eerste-spoorlijn#beeld
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versie 2.5 (d.d. 150801) op de website van het register is geplaatst. Hetzelfde geldt voor het 
document 'Toelichting corrigeren en aanvullen registratieformulier' - versie 1.3 (d.d. 161130)  

 
3. Externe samenwerking  
 
Tijdens het inmiddels permanent geworden evaluatieproces komt de toenemende samenwerking 
met de andere sectoren van het mobiel erfgoed onder auspiciën van de stichting MCN in het kader 
van het brede NRME goed tot uiting. In 2012 werd dankzij de financiële ondersteuning van het 
Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) te Rotterdam dit traject ingezet dat tot doel had het mobiel-
erfgoedbrede proces van registratie en culturele waardering verder te stroomlijnen.  
In de stichting Mobiele Collectie Nederland wordt samengewerkt met de registerhoudende 
koepelorganisaties in de vier sectoren van het mobiel erfgoed. Naast HRN voor de sector rail zijn dat 
de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN, sector water)4, de Federatie Historische 
Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC, sector weg) en de Nationale Federatie Historische 
Luchtvaart (NFHL, sector Lucht). Onderdeel van dit convenant is het 'Waardestellend kader mobiel 
erfgoed', dat in 2005 werd vastgesteld en gepubliceerd.5 Namens de sector rail hadden in de 
verslagperiode de Kees Wielemaker en Bob Schooneveld zitting in het bestuur van de stichting MCN.  
Aan het MCN-front hebben zich in de verslagperiode een aantal in het oog springende en voor HRN 
en railregister relevante ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste passeren hieronder de revue.  
 
Erfgoed dat beweegt! 
Het resultaat van het in 2012 gestarte traject is neergelegd in de MCN-MEC publicatie Erfgoed dat 
beweegt! (hierna: Edb!), die in juni 2015 werd gepresenteerd tijdens het eerste Nationaal Congres 
Mobiel Erfgoed. Verheugend is dat daarmee bij uitstek het bewijs is geleverd dat gezamenlijke 

afspraken tussen de vier sectorale organisaties 
in een intensief proces van samenwerking heel 
goed te maken zijn en dat deze ook in 10.000-
voud in boekvorm gegoten kunnen worden. (de 
oplaag van Edb!).  
 
Edb! betreft vooral afspraken die zijn gemaakt 
omtrent de inhoudelijke aspecten van het NRME 
op het gebied van (1) de toelating van objecten 
tot het NRME, (2) de Objectbeschrijving en (3) 
de Culturele waardering. Ten behoeve van de 
culturele waardering wordt in deze publicatie 
opnieuw het Waardestellend kader voor het 
mobiel erfgoed gepresenteerd dat, zoals ook in 
het verslag van de periode 2013-2014 werd 
aangestipt, is geactualiseerd op basis van het 
RCE-project De Museale Weegschaal. 6 Kern van 

Edb! is, dat in het NRME de nadruk wordt gelegd op de culturele waarde van een object, als hét 
centrale element in alle besluitvorming rond cultureel , en dus ook rond mobiel erfgoed.  

 
 

4  Voorheen de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV).  
5  Informatie over het Nationaal Register Mobiel Erfgoed is te vinden op de website van dit register: 

http://www.mobielecollectienederland.nl. Informatie over de stichting Mobiele Collecte Nederland: 
http://www.mobiel-erfgoed.nl. Zie voor het convenant van 2010: http://www.mobiel-
erfgoed.nl/documenten/Convenant_NRME_dd_100317_getekend.pdf. Dit convenant is inmiddels aan 
herbevestiging, c.q. vernieuwing toe.  

6  Zie: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/waarderen-van-cultureel-erfgoed/museale-weegschaal.  

Algemeen directeur van de RCE Cees van 't Veen ont-
vangt het eerste exemplaar van Erfgoed dat beweegt! uit 
handen van MCN-voorzitter Rein Schuddeboom (rechts) 
tijdens het Eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in 
2015. Foto: Anton van Daal 

http://www.railmonumenten.nl/register_info/informatiepagina.htm
http://www.fven.nl/
http://fehac.nl/
http://fehac.nl/
http://www.nfhl.nl/
http://www.nfhl.nl/
http://www.mobiel-erfgoed/Hoofd_meer_boek_Edb.htm
http://www.mobiel-erfgoed/Hoofd_meer_boek_Edb.htm
http://www.mobiel-erfgoed.nl/Blz_wsk.htm
http://www.mobiel-erfgoed.nl/Blz_wsk.htm
http://www.mobielecollectienederland.nl/
http://www.mobiel-erfgoed.nl/
http://www.mobiel-erfgoed.nl/documenten/Convenant_NRME_dd_100317_getekend.pdf
http://www.mobiel-erfgoed.nl/documenten/Convenant_NRME_dd_100317_getekend.pdf
https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/waarderen-van-cultureel-erfgoed/museale-weegschaal
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In het Nationaal Register Railerfgoed wordt daaraan voldaan, doordat de culturele waardering altijd 
de 'backbone' van de werkzaamheden ie geweest.7 Omdat Toelatingscriteria en Objectbeschrijving 
integraal onderdeel zijn van het Waardestellend kader, vormen ze tezamen het (inhoudelijk) 
INSTRUMENT voor de registratie van het mobiel erfgoed.  
 
Ontwikkelperspectief 
Daarbij dient aangetekend, dat het 'railregister' gebaseerd is op de cultuurhistorische waarde van de 

geregistreerde objecten. Zoals in genoemde 
Museale Weegschaal, en daarmee in de nieuwe 
versie van Edb! duidelijk is gemaakt, zijn 
daarnaast ook meer actuele culturele waarden 
te onderscheiden (betekenis voor de eigenaar, 
museaal, particulier of anderszins) of betekenis 
voor publiek en samenleving.  
 
Deze waarden zijn van groot belang in verband 
met het ontwikkelperspectief van het (mobiel) 
erfgoed; de mogelijkheden tot behoud door 
ontwikkeling, de vermaatschappelijking van het 
(mobiel) erfgoed en de betekenis van mobiel 
erfgoed op lokaal en regionaal niveau 
(cultuurparticipatie, toerisme, economie, 
identiteit enz.). In dit verband moet zeker nog 
worden gewezen op de presentatie van Arjen 
Kok tijdens de algemene ledenvergadering van 

de vereniging Historisch Railvervoer Nederland in maart 2016 in Amersfoort, waar hij een aantal 
belangrijke actuele ontwikkelingen in de erfgoedwereld toelichtte.8  
 
Erfgoedwet en register 
Tijdens de verslagperiode werd de Erfgoedwet aangenomen. De behandeling van deze wet in de 
Tweede Kamer leidde ertoe onder andere toe, dat de Minister via een motie werd opgeroepen de 
verdere ontwikkeling van het NRME te ondersteunen, in immateriële zin door van RCE hierbij een 
adviserende rol te vragen en in materiële zin door hiervoor gelden ter beschikking te stellen.  
 
Door MCN werd een kwartiermaker aangesteld die de stand van zaken heeft opgenomen, belangrijke 
kwesties heeft geïnventariseerd en een aantal aanbevelingen heeft gedaan ten aanzien van een op 
professionele leest geschoeide verdere ontwikkeling van het NRME. Deze kwartiermaker heeft in 
november 2016 aan MCN gerapporteerd.  
 
Registercommissie MCN  
MCN zal in 2017 beslissingen nemen over hoe die ontwikkeling concreet ter hand te nemen. Alle 
activiteiten op het gebied van het register worden aangestuurd en gecoördineerd door de 
Registercommissie van MCN, waarin vertegenwoordigers van de vier sectorale registerorganisaties 
zitting hebben. Deze commissie komt periodiek bij elkaar om te spreken over inhoud, ICT, 
procedures, financiën en communicatie met betrekking tot het NRME. Namens HRN heeft Kees 
Wielemaker zitting in deze commissie.  
 

 
 

7  Zie Edb!, voorwoord en inleiding.  
8  De PPT-presentatie van Kok tijdens deze voorjaarsbijeenkomst is in te zien en te downloaden via de website 

van het register. Even naar beneden scrollen.  

Behoud door ontwikkeling; het Railerfgoed weet er van 
oudsher wel raad mee. Rijtuigen, waarmee vroeger arbei-
ders naar de Twentse textielfabrieken werden vervoerd, 
spelen tegenwoordig, bij de Museum Buurtspoorweg, 
een belangrijke rol in het cultuurtoeristisch aanbod van 
de regio. Foto: Martin Geldermans 

http://www.railmonumenten.nl/register_info/informatiepagina.htm
http://www.railmonumenten.nl/register_info/informatiepagina.htm
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Inclusiviteit 
Vooruitlopend op deze concrete ontwikkeling van het NRME verdienen een aantal punten uit het 
rapport alvast de aandacht als ze ook op het Nationaal Register Railerfgoed van toepassing worden. 
Zo zijn er aanbevelingen omtrent 'inclusiviteit' (neem zoveel mogelijk objecten op in het register, 
waarmee aanpassing van de toelatingscriteria wordt bedoeld, ook t.a.v. een eventuele Nederlandse 
relevantie), over de hoeveelheid te verschaffen informatie (een beperkt aantal velden) en over het 
opnemen van objecten in het register, ook als er geen culturele waardering plaatsvindt.  
 
Dergelijke beslissingen worden genomen in MCN-verband en botsen mogelijk met de uitgangspunten 
van HRN, die hierbij dan ook op het vinkentouw dient te zitten. Als 'inclusiviteit' wenselijk wordt 
geacht en dat gaat betekenen dat er zoveel mogelijk moet worden opgenomen, verdient het 
aanbeveling om een oplossing te zoeken waarbij in de presentatie recht wordt gedaan aan objecten, 
waar veel tijd en energie is gestoken in een cultuurhistorische waardering tegenover objecten, 
waaraan slechts als eis wordt gesteld dat op een beperkt aantal velden informatie wordt verschaft. 
Misschien kan daarbij het boven gemaakte onderscheid tussen 'inventarisatie' en 'registratie' een rol 
spelen.  
 
Zichtbaarheid  
Tijdens het tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed had minister Bussemaker, die het congres 

opende, groot nieuws voor het werkveld. Zij 
stelde voor de komende jaren € 900.000 
beschikbaar om de zichtbaarheid van het mobiel 
erfgoed verder te vergroten. Daarmee kunnen 
activiteiten ondersteund worden, die heel 
Nederland laten zien wat een geweldige 
collectie historische vervoermiddelen in ons 
land behouden wordt.  
 
De stichting MCN kan met behulp van de 
subsidiemogelijkheid het NRME verder 
uitbouwen, waarbij wordt aangetekend dat, 
meer dan tot nu toe, de nadruk dient te liggen 
op de (in dit geval virtuele) zichtbaarheid van 
mobiel erfgoed en op de communicatie. Met 
deze subsidieregeling wordt het onder meer ook 
mogelijk het Virtueel Mobiliteitsmuseum verder 
vorm te geven. In dat museum worden 

karakteristieke toonbeelden van mobiel erfgoed gekoppeld aan de historische ontwikkeling van 
Nederland, zodat bezoekers een virtuele reis kunnen maken door onze mobiliteitsgeschiedenis.  

 
4. Tot slot  
 
Tot slot terug naar het Nationaal Register Railerfgoed. De voortgang van dit register geeft aanleiding 
tot de volgende overwegingen en aanbevelingen:  

 De periode 2015-2016 gaf ten opzicht van de voorafgaande periode weer wat minder 
voordrachten en beoordelingen te zien. Er zijn nog steeds organisaties die weinig of geen 
objecten te beoordeling en registratie aanmelden. Hier ligt nog een taak voor HRN.  

 Aan de voorgenomen verbetering op het gebied van de interne en externe communicatie wordt 
gewerkt. Het Registerbeheer zal meer zichtbaar worden; het onderhavige verslag over de periode 
2015-2016 zal breed verspreid worden; binnen, maar vooral ook buiten de railsector.  

Vereniging De Oude Fiets zorgde voor een historisch 
rijwiel, waarmee minister Bussemaker naar het tweede 
Nationaal Congres Mobiel Erfgoed kwam. Zij stelt de 
komende jaren geld beschikbaar, waarmee o.a. MCN het 
NRME verder kan uitbouwen. Zie ook de berichtgeving 
op de website van de RCE. Foto: Kaspar Hanenbergh 
  

http://www.oudefiets.nl/
http://www.mobiel-erfgoed.nl/Kolom0_meer_congres_2016.htm
http://www.mobiel-erfgoed.nl/Kolom0_meer_congres_2016.htm
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/gezicht-voor-mobiel-erfgoed
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/gezicht-voor-mobiel-erfgoed
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 De ontwikkeling van het NRME, waarvan het Nationaal Register Railerfgoed een integraal 
onderdeel is, raakte meer nog dan in 2013-2014 in een stroomversnelling. Er zal tijd en energie 
gestoken moeten worden om vanuit HRN aan de verdere samenwerking en integratie in MCN-
verband te werken.  

 De samenwerking met de andere sectorale registerorganisaties in MCN-verband wordt de 
komende jaren cruciaal. HRN dient hierbij op het vinkentouw te zitten als blijkt dat de 
uitgangspunten van HRN voor het Nationaal Register Railerfgoed strijdig kunnen zijn met die van 
het NRME. Er moet dan in gezamenlijkheid naar een breed gedragen oplossing gezocht worden, 
waarbij alle partijen zich voldoende senang voelen.  

 
Beheer Nationaal Register Railerfgoed, april 2017  
 
Max Popma (beheerder), Peter Zorge en Bob Schooneveld (secretariaat) 
 
Cultuurwerk | Max Popma Erfgoedprojecten 
Ranonkellaan 18 - 1562 AT Krommenie 
0644 978 730 
popma@cultuurwerk.nl 
www.cultuurwerk.nl 
 
De website van het Nationaal Register Railerfgoed is te vinden op het adres: www.railmonumenten.nl; ook dit 
verslag is op deze website in te zien.  
Het Registerbeheer is digitaal bereikbaar via: rail@railmonumenten.nl. 

mailto:popma@cultuurwerk.nl
http://www.cultuurwerk.nl/
http://www.railmonumenten.nl/
mailto:rail@railmonumenten.nl
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Bijlage 1: Resultaten - totaaloverzicht beoordelingen  
 
Tussen 1-1-2015 en 31-12-2016 zijn de volgende objecten in het Nationaal Register Railerfgoed 
ingeschreven met de status(sen) en registernummer(s):  
 

Object Status Regnr 

Diesellocomotief SM 130 A 839 

Goederenwagen SM 301 C 840 

Goederenwagen SM 318 C 841 

Personenrijtuig HTM 402 B 842 

Elektrische locomotief NS 1211 C 132 

Elektrische locomotief NS 1202  A 453 

Elektrische locomotief NS 1218; ex ACTS 1253  B 771 

Goederenwagen NS Us 975 1 511 (Hersporingswagen)  B 825 

Dienstwagen NS Ucs 99610 (Silowagen); STAR U 245  C 830 

Goederenwagen NS Ld 90100 (Kuilwagen); STAR U 293 C 832 

 
De link in het registernummer verwijst naar het desbetreffende record in de registerdatabase, waar 
de cultuurhistorische waarde (= de motivatie bij de status) vermeld wordt.  
 
Afkortingen:  
- ag = aangehouden (wacht op meer informatie) 
- nno = nog niet aan de orde (objecten uit dezelfde serie zijn nog voor onbepaalde tijd in dienst) 
- bo = buiten de orde (voldoet niet aan de criteria om in het register opgenomen te worden) 

 
 
 
  

 

http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1872&pt=SM%20130
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1871&pt=SM%20301
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1870&pt=SM%20318
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1875&pt=HTM%20402%20%28HTM%20202%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=364&pt=NS%201211
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=363&pt=NS%201202
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1790&pt=NS%201218
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1864&pt=NS%20975%201%20511%20Us%20(D%206065%20/%20STAR%20D285)
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1859&pt=NS%20910%205%20072%20Ucs%20(99610%20Ucs%20/%20STAR%20U245)
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1857&pt=NS%20990%203%20000%20Uikk%20(90100%20Ld%20/%20STAR%20U293)
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Bijlage 2: Samenstelling Beoordelingscommissie en Sectie Beheer per 31-12-2016 
 

Beoordelingscommissie 

naam hoedanigheid 

dhr. Drs. S. van Genuchten voorzitter 

dhr. Dr. A.J. Veenendaal deskundige geschiedenis algemeen en railgeschiedenis 

mvr. Dr. M-L. ten Horn-Van Nispen deskundige geschiedenis techniek en infrastructuur  

dhr. Ing. B. Schooneveld deskundige geschiedenis en rollend materieel 
spoorwegen (hoofdspoor en lokaalspoor) 

dhr. Ing. P.W. vd Vlist deskundige geschiedenis en rollend materieel 
spoorwegen (hoofdspoor) 

dhr. Ir. S.J. de Lange deskundige geschiedenis en rollend materieel tramwegen 
(interlokale en lokale tram) 

dhr. M. Moerland  deskundige geschiedenis en rollend materieel tramwegen 
(interlokale en lokale tram)  

dhr. Dr. Ir. H.J. Kolkman deskundige geschiedenis en rollend materieel 
industriespoor (normaal- en smalspoor) 

vacature deskundige geschiedenis en rollend materieel 
industriespoor (normaal- en smalspoor) 

dhr. Drs. P. Zorge secretaris 

dhr. M.H. Popma beheerder register en deskundige culturele waardering 

Sectie Beheer 

naam organisatie / hoedanigheid 

dhr. K. Wielemaker Stoomtrein Goes-Borsele / voorzitter 

dhr. P. Jansen Zuid-Limburgse Stoomtrein-Maatschappij / lid 

dhr. Dr. Ir. J. Koopmans Tramweg Stichting / lid 

dhr. Ing P-P. de Winter  Het Spoorwegmuseum / lid 

dhr. M. Grootendorst Stichting voorheen RTM / lid 

dhr. Ing. B. Schooneveld namens beoordelingscommissie / lid  

dhr. Drs. P. Zorge secretaris 

 


