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| Minister Bussemaker van Cultuur bezocht het 
Nationaal Congres Mobiel Erfgoed.

 Alles wat oud is en vliegt, vaart, rolt en rijdt 
kan voortaan mobiel erfgoed zijn. Dus historische 
vliegtuigen, oude vaartuigen, bijzondere treinen en 
klassieke voertuigen op de weg zijn vanaf nu het 
bewaren waard en kunnen de status van erfgoed 
krijgen. Aanvankelijk werd mobiel erfgoed wel in  
de nieuwe Erfgoedwet genoemd, maar alleen een 
beetje ‘meegenomen’ in het grotere geheel van het 
allang bestaande vaste erfgoed. Bij de behandeling 
in de Tweede Kamer zijn echter twee belangrijke 
aanvullingen opgenomen, die mobiel erfgoed beter 
tonen en meer bescherming bieden.

Toonbeelden en knelpunten
Om begrijpelijker te maken waarom mobiel erfgoed 
belangrijk is, is het toonbeeldenproject gestart. Het 
zijn de piketpaaltjes waaraan belangrijke ontwikke
lingen in de mobiliteit zijn opgehangen. In 155 voor
beelden wordt de ontwikkeling van mobiel erfgoed 
weergegeven. Daar zit de Citroën DS bij als toon
beeld van een revolutie in ontwerp, maar ook de 
eerste vrachtwagen met ergonomisch ontworpen 
cabine. Deze Daf 2600 was een sensatie bij de  
introductie op de RAI in 1962.
Belangrijk is dat het ministerie van OCW expliciet  
in de Erfgoedwet de taak krijgt om knelpunten rond 

mobiel erfgoed te signaleren. Lagere overheden 
willen nog wel eens onbedoeld mobiel erfgoed 
dwarszitten. Voorbeeld is Amsterdam met zijn 
nieuwe milieuzone, die oude bussen uit de stad 
moet weren. Daardoor is er geen pendeldienst met 
historische bussen meer mogelijk tussen de musea 
in de Museum nacht. Ook de sloopregeling voor  
personenauto’s is zo’n voorbeeld. Als er geen uit
zondering voor oldtimers komt, droogt de onder
delenvoorziening op en wordt het moeilijker om 
mobiel erfgoed in rijdbare conditie te houden.

Enthousiaste minister
Vlak voordat de Erfgoedwet van kracht werd, op  
22 juni om precies te zijn, werd het tweede Natio
naal Congres Mobiel Erfgoed gehouden. Minister 
Jet Bussemaker, die cultuur in haar portefeuille 
heeft, bleek zowaar een echte liefhebber met ver
stand van oldtimers. Enthousiast vertelde ze over 
de vervoermiddelen van haar vader: een Norton
racer, een Wolseley en een Morris Oxford. Buiten 
het congresgebouw stond een Lancia Flavia en die 
werd direct gestart om een ritje te maken. Na de 
mrbperikelen en de uitdijende milieuzones einde
lijk een minister die oog heeft voor het belang om 
mobiel erfgoed rijdend te houden. 

Erfgoedwet erkent
mobiel erfgoed
Sinds 1 juli is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Belangrijk, omdat mobiel erfgoed in  
die wet nu ook een plekje heeft gekregen: roerend goed naast onroerende goederen  
als kerken, kastelen en andere gebouwen.


