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it jaar: het jaar van Mobiel Erfgoed 2014 
is het jaar van het paard voor de 

Chinezen, maar voor de liefhebbers van klassiek 
vervoer toch meer het jaar van de pk’s. Mobiliteit 
en Mobiel Erfgoed is voor 2014 het thema: 
kortweg 2014mobiel. En dan niet alleen de 
klassieke automobielen: nee, het hele mobiele 
erfgoed op de weg, op rails, op het water en in de 
lucht krijgt dit jaar extra aandacht. Onze 
mobiliteitsgeschiedenis is vooral de vorige eeuw 
belangrijk geworden. Net als historische 
gebouwen zijn ook historische automobielen, 
locomotieven, vaartuigen en vliegtuigen het 
waard om bewaard te worden.   

Water, weg, rails en lucht
In Nederland zijn we wat dat betreft goed 
georganiseerd: hier heeft iedere mobiliteitssector 
(water, rails, weg en lucht) zijn eigen 
liefhebbersclubs en ook een overkoepelende 
federatie: voor historisch vervoer op de weg is 
dat de Federatie Historische Automobiel- en 
Motorfiets Clubs (FEHAC). Maar voor klassieke 
schepen is er de Federatie Oud Nederlandse 
Vaartuigen, voor de treinen en trams is er 
Historisch Railvervoer Nederland en de streng 
gereguleerde historische luchtvaart heeft als 
koepelorganisatie de Nationale Federatie 
Historische Luchtvaart. Allemaal organisaties die 

zich bezighouden met erfgoed dat beweegt. Die 
vier federaties hebben samen weer een 
overkoepelende club: de stichting Mobiel Erfgoed 
Nederland.

Aansluiting Open Monumentedag
De jaarlijkse Open Monumentendag op zaterdag 
13 september a.s. heeft als thema Op Reis. 
Allerlei gebouwen en terreinen die -al is het maar 
een beetje- met het thema Op Reis te maken 
hebben openen dan hun deuren voor het publiek: 
denk aan stations, tolhuisjes, koetshuizen, een 
voormalige autofabriek en scheepswerven. Maar 
met een mooi historisch schip, een oude 
vrachtwagen en wat klassieke auto’s erbij wordt 
het evenement helemaal compleet. Er zijn nu 
allerlei initiatieven gekomen om beide werelden 
samen te brengen: een museum wil graag een 
oude stoomwals voor de opening; oude schepen 
en oldtimer-tractoren vormen samen onze 
mechanische werkpaarden en een oud 
stationsplein vol klassieke auto’s en bussen geeft 
de sfeer van toen goed weer.

Mooie combinaties maken
Om vraag en aanbod van evenementen en 
deelnemende klassiekers samen te brengen is er 
op info@mobiel-erfgoed.nl een prikbord. Stel u 
organiseert een clubrit die dag en u wilt die dag 

bij een paar monumenten stoppen die in het 
kader van Open Monumentendag te bezoeken 
zijn. Dat zet u dat op het prikbord en de 
beheerder van zo’n monument dat die dag open 
is leest dat en neemt contact met u op. Een 
vrachtwagen uit 1950 met zakken meel bij een 
molen, het Maliebaanstation in Utrecht met op 
het plein ervoor allemaal oude stads- en 
streekbussen: dat soort leuke combinaties gaan 
op 13 september overal in het land te zien zijn. 
Het is dé kans om het publiek te tonen dat ons 
mobiel erfgoed, dat toevertrouwd is aan de zorg 
van veel musea maar ook aan de zorg van veel 
meer gewone particulieren er werkelijk toe doet.  
Klassiekerliefhebbers zullen het publiek zeker 
gaan verrassen met combinaties die nog nooit 
eerder zijn vertoond!✦

Klassiek rijden,  
varen en vliegen 
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Gecombineerd mobiel evenement | Varen in 
een auto kan best | Deze combi van auto en 

vliegtuig zal moeilijk van de grond komen 
| Autovervoer per trein zorgt ervoor dat de 

km-stand laag blijft  


