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  Bij erfgoed denken de meeste mensen aan mooie huizen, kerken en kastelen. Maar op de erfgoedlijst 
staan ook fabrieken en sluizen. Nederlandse voorbeelden, die zelfs op de UNESCO werelderfgoedlijst staan 
zijn de Van Nellefabriek in Rotterdam, het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder en het  
Ir Wouda-gemaal in Lemmer. Met de nieuwe erfgoedwet is ook mobiel erfgoed erkend als waardevol en 
van belang om te koesteren en te bewaren. Mobiel erfgoed kan bestaan uit voertuigen die varen, vliegen 
of rijden op rails of op de weg. Dus oude schepen, vliegtuigen, trams en treinen, en alle soorten voertuigen 
op de weg. Auto’s, motorfietsen, vrachtwagens, bussen en zelfs tractoren en stoomwalsen.   

Erfgoedwet erkent mobiel erfgoed 
Op 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer de erfgoedwet aangenomen en daar mogen we als liefhebbers van 
klassiek vervoer zeker erg blij mee zijn. Met het aannemen van deze wet is Nederland op dit gebied 
koploper in Europa geworden. Bij de behandeling in de Tweede Kamer zijn ook moties aangenomen die de 
bescherming van het mobiel erfgoed nog eens extra ondersteunen. Heel belangrijk is dat de overheid nu 
bij wet officieel erkent dat historische voertuigen deel uitmaken van ons nationale erfgoed. Deze 
voertuigen vertellen een belangrijk deel van de geschiedenis en dienen daarom ook beschermd te worden. 
Daarbij gaat het niet om de individuele voertuigen, maar juist om het geheel van alle historische 
voertuigen; ook al het moois dat in particulier bezit is.

Verplichte inzet minister voor mobiel erfgoed
De minister van Cultuur heeft van de Tweede Kamer de verplichting gekregen om zich ook echt in te zetten 
wanneer er wetgeving op stapel staat die een bedreiging vormt voor het mobiele erfgoed. Een plan om 
bijvoorbeeld alle oldtimers vanaf bouwjaar 1895 weer de volle mep aan Motorrijtuigenbelasting te laten 
betalen - we herinneren ons zoiets uit oktober 2012 bij het aantreden van kabinet Rutte II - zou nu mogen 
rekenen op een ernstig bezwaar van de kant van de minister van Cultuur.  Ook zal de minister het 
Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) nu erkennen en de verdere completering daarvan 
ondersteunen. Dit register is een opsomming van voertuigen en voertuigtypen aan de hand waarvan de 
geschiedenis van de massamotorisering in Nederland kan worden verteld. Lang niet alle bestaande typen 
voertuigen zijn al in het NRME opgenomen, dat hoeft ook niet, maar wel een selectie die een zo breed 
mogelijk overzicht geeft van wat van belang is voor het vertellen van de geschiedenis. Maar ook de 
voertuigen die (nog) niet zijn vermeld, genieten de bescherming van de erfgoedwet.  

Naleven 
De opname van ook het mobiel erfgoed in de erfgoedwet is niet zomaar gebeurd. Er moest worden 
aangetoond dat er een duidelijk verschil is tussen ‘mobiel erfgoed’ en ‘oude voertuigen’. Er is een mooie 
wereldwijde definitie vastgesteld die een historisch voertuig zo omschrijft:

✓ Tenminste 30 jaar oud
✓ ln handen van een liefhebber 
✓ ln een historisch zo origineel mogelijke toestand behouden 
✓ Op een historisch verantwoorde wijze onderhouden 
✓ Niet bedoeld als middel voor dagelijks transport 

Met deze definitie is een belangrijke bescherming bereikt. En door deze definitie zo goed mogelijk na te 
leven, kunnen ook de historische voertuigen onder de bescherming van de erfgoedwet blijven.  

| Mobiel erfgoed tastbare herinnering als alle ooggetuigen 
er niet meer zijn

| Mobiel erfgoed niet op de weg maar op rails

| Misschien niet direct voor de hand liggend, maar deze 
ongerestaureerde DAF vuilniswagen van de gemeente 
Woerden is ook mobiel efgoed

Nederland: 
koploper bescherming  
mobiel erfgoed
De nieuwe erfgoedwet, daar mogen alle liefhebbers van historische vervoer heel 
blij mee zijn. Voor het eerst is ook mobiel erfgoed  opgenomen als integraal 
onderdeel van ons erfgoed.

| De Rotterdamse Van Nelle fabriek is een voorbeeld van 
industrieel erfgoed op de werelderfgoedlijst


