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Voorwoord van de voorzitter 
 
Na succesvolle jaren in 2015 (Eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed, moties Tweede 
Kamer in het kader van de Erfgoedwet, waarbij het mobiel erfgoed kamerbreed werd 
gesteund) en 2016 (Tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed, oplevering website 
Toonbeelden van Mobiel Erfgoed aan de Tweede Kamer) was ook het jaar 2017 er één met 
vele hoogtepunten. 
Stonden in voorgaande jaren vooral de eigen sector en partners op het gebied van 
(erfgoed)politiek en bestuur centraal, 2017 kan wel het jaar worden genoemd waarin MCN 
de blik weer naar buiten richtte. Tijd voor 'draagvlak' en 'publiek' en daarbij werd de 
samenwerking gezocht en gevonden met belangrijke partners als de BankGiro Loterij Open 
Monumentendag en het Nederlands Openluchtmuseum. En, niet onbelangrijk als het gaat 
om 'exposure', met het ErfgoedMagazine.  
 
Met veel activiteiten en een waaier aan partners geeft de stichting MCN invulling aan haar 
maatschappelijke taak om de mobiliteitsgeschiedenis levend te houden en het mobiel 
erfgoed een actieve en richtinggevende rol in de toekomstige samenleving te laten spelen.  
 
Dat klinkt als muziek in de oren, maar toegegeven: het is ook nog wel een beetje 
toekomstmuziek. Maar in elk jaar dat MCN bestaat, wordt weer een stuk geschreven van 
wat ooit een klinkend werk zal worden. Ook 2017 was weer zo'n jaar.  
 
Ben Boortman  
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1.  Verslag van het bestuur 
 
De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) bestaat sinds het jaar 2000 en heeft zich ten 
doel gesteld…  
 

… een essentiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een collectie Nederlands mobiel 
erfgoed (een 'mobiele collectie Nederland') als een evenwichtig samengestelde collectie 
historische vervoermiddelen, die een representatief en authentiek beeld geeft van de historische 
ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die 
daarmee samenhangt.  
Die collectie moet kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd, samenhangend, informatief, goed 
toegankelijk en ruimtelijk gespreid zijn. Bovendien zal duurzaamheid met betrekking tot behoud 
en presentatie van de collectie gegarandeerd moeten zijn. MCN is ervan overtuigd dat het in 
werkende staat behouden en presenteren van (een deel van) die collectie essentieel is.  

 
De stichting MCN ontwikkelt daartoe werkzaamheden op een aantal terreinen: 
Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed: Het creëren van een overzicht van de totale 
collectie mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan. 
Draagvlak: Het ontwikkelen van draagvlak voor behoud en gebruik van mobiel erfgoed, 
zowel bij de politiek als bij het publiek. 
Kansen en bedreigingen: Het signaleren van kansen en bedreigingen bij het behoud en 
gebruik van het mobiel erfgoed; het aandragen van oplossingen voor bedreigingen en het 
stimuleren bij het benutten van kansen bij behoud en gebruik van mobiel erfgoed. 
 
Beleidsplan  
In het vigerende beleidsplan van de stichting MCN heeft enige accentverschuiving plaats-
gevonden, waarbij de 'maatschappelijke 
taak om de historische ontwikkeling van de 
mobiliteit in Nederland en de algemeen-
maatschappelijke geschiedenis die daarmee 
samenhangt' meer op de voorgrond te 
plaatsen. Activiteiten op dit gebied vallen 
uiteraard vaak samen met en zijn 
ondersteunend aan het ontwikkelen en 
verder versterken van draagvlak.  
Voor het creëren van draagvlak voor 
behoud en gebruik van mobiel erfgoed bij 
politiek en publiek wordt naast de fysieke, ook de virtuele zichtbaarheid van het mobiel 
erfgoed gestimuleerd.  
 
Basis 
Waar het werkend behoud van mobiel erfgoed essentieel is, zal met de alsmaar toenemende 
druk van wet- en regelgeving omgegaan moeten worden. Belangenbehartiging wordt op dat 
gebied essentieel; onderdeel daarvan is overleg met en adviseren van de overheid.  
De basis voor alle werkzaamheden van MCN (en hopelijk straks van alle belangstellenden, 
belanghebbenden en overheden) wordt gevormd door het Nationaal Register Mobiel 
Erfgoed. Het is van het hoogste belang dat dit register als een onafhankelijk overzicht 
ontwikkeld en gepositioneerd wordt.     
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Het bestuur kwam in 2017 negen keer bij elkaar. Op veel terreinen zijn in 2017 belangrijke 
activiteiten ontplooid en resultaten geboekt, al gebiedt de eerlijkheid ook te zeggen dat de 
stichting MCN als organisatie met een capaciteitsprobleem kampt. Daartoe kan niet altijd in 
alles wat in principe van belang wordt geacht ook daadwerkelijk worden geparticipeerd en 
blijven sommigen zaken langer liggen dan gewenst. 
Uitbreiding van het bestuur is hard nodig en daar wordt aan gewerkt. Vacatures waren er 
eind 2017 in de sector water (2x) en de sector lucht (1x), terwijl ook de verdeling van de 
vertegenwoordiging uit de geledingen 'museaal' en 'particulier', altijd een belangrijke pilaar 
onder MCN, beter kan. In 2018 gaat MCN naarstig op zoek naar uitbreiding van het 'kader'.  

 
1.2  Activiteiten 
 
1.2.1 Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed 
 
De spil waar (straks) alles om draait, de basis voor alle activiteiten, vraagbaak voor 
belangstellenden en belanghebbenden. Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) biedt 
overzicht van het Nederlands mobiel erfgoed en inzicht in de culturele waarde daarvan.  
In 2017 is een lichte groei van het aantal inschrijvingen te melden, die op conto van de 
sectoren rail, weg en lucht kan worden geschreven. Opvallend was de inschrijving van een 
vijftigtal voer- en vliegtuigen van het nieuwe Nationaal Militair Museum.   
 
Nationaal Register Mobiel Erfgoed: Registercommissie 
Het beheer van het NRME is, vooralsnog en informeel, uitbesteed aan de registercommissie, 
die zorg draagt voor de verdere ontwikkeling van het NRME en het bestuur ter zake 
adviseert. De commissie bestond in 2017 uit vertegenwoordigers van de vier sectorale 
registers en de beheerder a.i.:  
   
❖ Ben Boortman (Sector weg, Nationaal Register Rijdend Erfgoed); 
❖ Kees Wielemaker (Sector Rail, Nationaal Register Railgebonden Erfgoed); 
❖ Arno van der Holst (Sector Lucht, Nationaal Register Vliegend Erfgoed); 
❖ Thedo Fruithof (Sector water; Register Varend Erfgoed Nederland); 
❖ Max Popma (Mobiel erfgoed algemeen, beheerder a.i. NRME)  
 
Belangrijkste fundamenten voor de ontwikkeling van het NRME en daarmee voor de 
werkzaamheden van de commissie zijn nog altijd het 'Convenant' uit 2010 en de publicatie 
'Erfgoed dat beweegt!' uit 2015 1,2. De commissie kwam in 2017 vier maal bij elkaar.  
 
Nationaal Register Mobiel Erfgoed: Toekomstvisie 
In 2016 is 'kwartiermaker' John Koster gevraagd de stand van zaken te inventariseren en 
aanbevelingen te doen t.a.v. de verdere ontwikkeling van het NRME. Rapport daarvan is eind 
2016 mondeling uitgebracht en door MCN in dank aanvaard. Deze bevindingen zijn door de 
Registercommissie in 2017 besproken en becommentarieerd; bezien werd welke elementen 

 
1  Convenant strekkende tot de instandhouding van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, 2010 
2  Max Popma (tekst, samenstelling en redactie) i.s.m. Arjen Kok, Rein Schuddeboom en Anne Versloot: 

Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed. Stichting Mobiele Collectie 
Nederland en Mobiel Erfgoed Centrum, 2015. 
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in de verdere ontwikkeling van het NRME worden meegenomen.  
Daarbij kon een 'Toekomstvisie Digitaal Platform Mobiel Erfgoed' aan het bestuur van MCN 
worden aangeboden, op basis waarvan de verdere ontwikkeling van het NRME kon worden 
ingezet. Met daarbij de opmerking, dat het een complex en langdurig traject zou worden, 
waarbij de nodige zorgvuldigheid en terugkoppeling moeten plaatsvinden, opdat het NRME 
op een breed gedragen wijze naar 'volwassenheid' kan groeien en onder andere door 
overheden als onafhankelijk, betrouwbaar en transparant overzicht geaccepteerd wordt.3     
 
1.2.2 Draagvlak  
 
MCN was in 2017 betrokken bij een aantal interessante publieksevenementen, passend bij 
het werkterrein 'versterking van draagvlak voor het behoud en gebruik van mobiel erfgoed'.  
 
Draagvlak: Open Monumentendag  
Ook in 2017 heeft MCN weer actief deelgenomen aan de Open Monumentendag. Na de 
samenwerking met het landelijk bureau van Open Monumentendag (OMD) in 2014, met het 
landelijk thema 'Op Reis', is in de jaren 2015 - 2016 verdere samenwerking met OMD 
gezocht. Dat resulteerde in 2017 in deelname 
in een aantal zogeheten 'Open 
Monumentendag Specials'. Na een proef in 
2016 volgde 'op de drempel van 2016 en 
2017' de OMD-special Textiel in Twente4, die 
in samenwerking met MCN werd 
georganiseerd, en waarbij onder meer de 
Stichting Veteraan Autobussen en de 
Museum Buurtspoorweg een zeer actieve rol 
hebben gespeeld door de inzet van regionaal 
relevant mobiel erfgoed.   
Bij de OMD-special rond de Generaal de Bons Kazerne in Grave5 presenteerde zich door 
bemiddeling van MCN de 'Bravo-compagnie' met een collectie militaire voertuigen uit de 
jaren 1950, '60 en '70, terwijl tijdens rondleidingen over het kazerneterrein informatie werd 
gegeven over de rol die militaire mobiliteit in de geschiedenis van ons land heeft gespeeld, 
met name ten tijde van Koude Oorlog en dienstplicht. En dankzij de mobiel-
erfgoedorganisatie 'Keep Them Rolling' konden bezoekers bovendien in originele militaire 
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog pendelen tussen het terrein van de kazerne, het 
centrum van Grave en diverse militaire bezienswaardigheden. 
 
Draagvlak: Nederlands Openluchtmuseum  
Samenwerking is ook gezocht met het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) te Arnhem. Die 
samenwerking resulteerde in 2017 in de eerste plaats in het evenement Volgende Halte: 
Openluchtmuseum!  
Na de aandacht voor openbaar vervoer in voorgaande edities, heeft het NOM het 
evenement in 2017 uitgebreid naar alle sectoren van het mobiel erfgoed, met als doel een 
meer divers publiek te bereiken, meer mobiel erfgoed te tonen en aandacht te schenken aan 

 
3  Zie: mobiel-erfgoed.nl/docs/2017/Toekomstvisie_NRME 
4  Zie: mobiel-erfgoed.nl/VMM_TextielTwente_Intro.htm 
5  Zie: mobiel-erfgoed.nl/VMM_Grave_home.htm 

http://www.mobiel-erfgoed.nl/VMM_TextielTwente_Intro.htm
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de verhalen achter de historische vervoer-
middelen. Was de sector rail al eerder bij dit 
project betrokken, in 2017 werden via MCN 
ook de sectoren water, weg en lucht hiervan 
deelgenoot.  
De kennis en expertise over de verhalen, 
gekoppeld aan de geschiedenis van de 
mobiliteit in Nederland en de kennis over het 
benodigde mobiel erfgoed, die het NOM 
daarbij nodig had, is immers bij MCN 
aanwezig en  de verbindingen tussen mobiel 
erfgoed en het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in het museum versterken 
elkaar! 
Naast kennis heeft de stichting MCN hier een netwerk meegebracht. Met de contacten van 
MCN en museum gezamenlijk zijn diverse partijen in het mobiel-erfgoedveld benaderd om 
bijzondere historische vervoermiddelen, ook uit de particuliere wereld, zichtbaar te maken 
voor een breed publiek. Op deze wijze hebben we samen het bestaande evenement 
verbreed en verdiept en het mobiel erfgoed van stad en streek tot leven gebracht. 
 
Draagvlak: Landleven 
En in hetzelfde NOM werd in september 'Beleef Landleven' georganiseerd, een driedaags 
gezamenlijk evenement van het magazine Landleven en het Nederlands Openluchtmuseum. 
In 2017 was er voor het eerst gekozen voor een thema: 'Het Tuinpad van mijn vader', naar 
het beroemde lied van Wim Sonneveld. Duidelijk werd gemaakt hoe trends van nu hun 
oorsprong vinden in tradities en gebruiken van toen.  
En er was heel wat mobiel erfgoed aanwezig om dit te illustreren!  
Voor het eerst heeft MCN samen mét de Federatie Historische Automobiel- en 
Motorfietsclubs (FEHAC) voor een aantal passende klassiekers gezorgd. Samen met de 
Oldtimer Caravanclub, de Oude Tractorclub Ewijkse Brug én de Historische Rijwielvereniging 
De Oude Fiets, die al vaker aan het evenement deelnamen, werd aangetoond hoe belangrijk 
mobiliteit was in het dagelijks leven op het platteland in de decennia direct na de oorlog. En 
hoe de mobiliteit van nu zijn oorsprong vindt in de revolutionaire ontwikkelingen op het 
platteland van toen. En hoe interessant het dus is, dat getoonde mobiel erfgoed ook voor de 
toekomst te bewaren.6 
 
Draagvlak: Maand van de Geschiedenis 
Oktober 2017 was de Maand van de 
Geschiedenis (MvdG), het grootste historisch 
evenement van Nederland. Daarbij werd dit 
jaar het thema 'Geluk' in de schijnwerpers 
gezet. Met de vraag 'Kan geluk van vroeger 
mensen nu nog inspireren, of het huidige 
geluk relativeren?'. Met het achterliggend 
motto van de MvdG, 'Ontdek gisteren om 
vandaag te begrijpen', organiseerde MCN 
met het Nederlands Openluchtmuseum 

 
6  mobiel-erfgoed.nl/VMM_Landleven_home.htm 

http://www.mobiel-erfgoed.nl/VMM_Landleven_home.htm
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(NOM) op zaterdag 14 oktober in het museum een special over 'Geluk' en mobiliteit. Dat 
ging dan in het algemeen over het geluk van 'mobiel zijn', van 'gaan en staan waar je wilt'. In 
overleg met het NOM besloot MCN zich te concentreren op het 'geluk van autorijden'. Deze 
special, met als titel 'Blij dat ik Rij' was zonder meer geslaagd, met name door de actieve 
medewerking van de Arnhemse oldtimer-organisatie 'Hoogkamp' en (wederom) de 
Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC).7 
 
Draagvlak: Erfgoedmagazine 
Vanaf 2008 werkte MCN een aantal malen 
mee aan thema’s rond mobiel erfgoed voor 
het toenmalige tijdschrift Monumenten. In 
2017 was MCN er weer, in het vernieuwde 
ErfgoedMagazine. En terecht, zo vermeldt 
het editorial, 'want als er één erfgoedsector 
is, die ons laat zien waarmee ons land is 
groot geworden, is dat het mobiel erfgoed 
wel'. Bijdragen van onder andere Edith den 
Hartigh (BankGiro Loterij Open 
Monumentendag), Suzi Varga (Nederlands 
Openluchtmuseum) en Bert de Boer 
(FEHAC) tonen, naast die van Ben Boortman 
en Arno van der Holst, dat MCN met 
partners in het roerend en onroerend 
erfgoed invulling weet te geven aan haar 
maatschappelijke taak om de mobiliteits-
geschiedenis levend te houden.8 
 
Draagvlak: Internet 
De website van MCN is gebruikt ter ondersteuning van de activiteiten. Bijvoorbeeld op 
draagvlakterrein, waarvoor de (sub)website van het Virtueel Mobiliteitsmuseum is gebruikt.  
Daarnaast manifesteert MCN zich op internet natuurlijk via het Nationaal Register Mobiel 
Erfgoed en -sinds 2016- de Toonbeelden van Mobiel Erfgoed. Om in de presentatie van het 
mobiel erfgoed meer eenheid te krijgen zijn de eerste stappen gezet op weg naar een 
virtueel 'Mobiel Erfgoed Plein', dat niet alleen content van MCN moet ontsluiten, maar ook 
toegang moet geven tot talloze andere bronnen die op internet te vinden zijn. Het digitaal 
Mobiel Erfgoed Plein moet de verzamelplaats worden, waar belangstellenden en 
belanghebbenden op een gemakkelijke en aantrekkelijke manier worden meegenomen in de 
fascinerende wereld van ons mobiel erfgoed.   
 
1.2.3 Kansen en bedreigingen 
Veel kansen om het mobiel erfgoed 'over het voetlicht' te krijgen bij diverse doelgroepen zijn 
aldus in 2017 benut, zeker als het om fysieke zichtbaarheid gaat. En op weg naar een betere 
virtuele zichtbaarheid zijn in 2018 de eerste stappen gezet.    
Maar MCN blijft ook de bedreigingen voor het behoud van mobiel erfgoed in zo authentiek 
mogelijke staat signaleren en meedenken over oplossingen daarvoor.  

 
7  Zie: mobiel-erfgoed.nl/VMM_MndvdGesch_home.htm 
8  Zie: mobiel-erfgoed.nl/docs/2017/ErfgoedMagazine  

http://www.mobiel-erfgoed.nl/VMM_MndvdGesch_home.htm
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Kansen en bedreigingen: Duurzaamheid - Erfgoed telt! 
Begin 2017 begon het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een traject voor 
een toekomstbestendig erfgoedbeleid. Dit traject kreeg als titel Erfgoed telt! mee. 
Reden voor dit initiatief was: "… het is van belang te bezien of het erfgoedbeleid met de 
bijbehorende instrumenten nog steeds voldoet aan de eisen van deze tijd, mee kan bewegen 
met trends en ontwikkelingen, en toekomstbestendig is".  
MCN nam met enthousiasme deel aan Erfgoed telt! en liet een uitgebreide notitie over dit 
onderwerp het licht zien, met aandacht voor onder andere het minimaliseren van de 
milieubelasting door mobiel erfgoed en voor vergroting van de digitale zichtbaarheid van 
mobiel erfgoed. Ook bevat de notitie een groot aantal voorbeelden van al gerealiseerde 
maatregelen ter verkleining van de ecologische voetafdruk van mobiel erfgoed.9  
 
Kansen en bedreigingen: Overleg met OCW 
In dat opzicht was 2017 voor MCN wel een heel belangrijk jaar, waarin het regulier overleg 
met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van start ging. Oorspronkelijk is 
dit begonnen als een 'knelpuntenoverleg' over bestaande en nieuwe wet- en regelgeving en 
de knelpunten die deze met zich meebrengt 
ten aanzien van het mobiel erfgoed. Dit 
blijkt een zeer succesvol overleg, waarin in 
een open sfeer op constructieve wijze de 
actuele stand van zaken in de mobiel-
erfgoedwereld wordt besproken.  
In 2017 werd vier maal met het ministerie 
overlegd, op 10 januari, 7 maart, 31 oktober 
en 12 december. Daarbij is onder meer 
gesproken over het nieuwe beleidsplan van 
MCN voor de periode 2016-2020, het 
zichtbaarheidsfonds van het Mondriaan Fonds, de relatie van MCN met Open 
Monumentendag en het Nederlands Openluchtmuseum, een plek voor mobiel erfgoed in de 
Omgevingswet en de mogelijkheid voor een volgend congres over mobiel erfgoed.  
 
Kansen en bedreigingen: Knelpunten  
Dat neemt natuurlijk niet weg dat knelpunten bij het behoud en gebruik van authentiek 
mobiel erfgoed een belangrijke plaats innemen tijdens het overleg. Deels betreft het 
algemeen mobielerfgoedbrede knelpunten (Wet Geluidhinder, gebruik fossiele 
brandstoffen, Chroom-VI, verloren gaan van vakkennis), deels specifieke knelpunten die 
vanuit een sector naar voren worden gebracht (bijvoorbeeld slepen van kleine boten, GTL-
brandstof en Certificaat van Onderzoek vanuit de sector water; stallingruimte en herziening 
tarieven van ILT vanuit de sector rail; mogelijke vernietiging archief RDW, 
motorrijtuigenbelasting, milieuzones en sloop in eigen beheer vanuit de sector weg; 
grensbeperkingen en ruimtelijke ordening en milieu vanuit de sector lucht).  
Daar wordt dan gezamenlijk naar mogelijke oplossingen gezocht, waarbij bedacht wordt, dat 
niet alles binnen de macht of bevoegdheden van het Ministerie van OCW of zelfs maar 
binnen het domein van de overheid ligt. Wel is het goed dat OCW ook van dergelijke 
knelpunten op de hoogte is.  

 
9  Zie: mobiel-erfgoed.nl/docs/2017/Notitie_Mobiel_erfgoed_telt 
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2.  Organisatie 
 
2.1  Gegevens 
 

• KvK-nummer: 37093014  

• RSIN-nummer: 809786801 
 

• Vestigingsadres: De stichting Mobiele Collectie Nederland (statutaire zetel Hoorn) is 
gevestigd op Zilverparkkade 101 te LELYSTAD. 

• Contact: Kees Wielemaker, secretaris; secretaris@mobiel-erfgoed.nl 
 

2.2  Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2017 uit de volgende personen:  
 
❖ Ben Boortman, voorzitter (FEHAC, sector weg)  
❖ Kees Wielemaker, secretaris (HRN, sector rail)  
❖ Arno van der Holst, penningmeester (NFHL, sector lucht)  
❖ John Sabelis, lid (HRN, sector rail)  
❖ Bert Pronk, lid (FEHAC, sector weg)  
❖ Vacatures: (FVEN, sector water) 
❖ Vacature: (NFHL, sector lucht) 
 
De bestuursleden zijn afkomstig uit de koepelorganisaties in het mobiel-erfgoedveld: 
 
❖ Sector water: Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) 
❖ Sector rail: Historisch Railvervoer Nederland (HRN)  
❖ Sector weg: Federatie Historische Auto- en Motorfietsclubs (FEHAC) 
❖ Sector lucht: Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) 
 
Het bestuur werd in 2017 bijgestaan door de adviseurs: 
 
❖ Arjen Kok: (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) specialist roerend en immaterieel 

erfgoed 
❖ Max Popma (mobiel erfgoed algemeen) 
❖ Christiaan Soeteman (sector lucht) 
❖ Bert de Boer (sector weg) 
 
Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland zetten zich op 
vrijwillige basis in voor MCN en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
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Colofon  
 
Tekst: Ben Boortman, Max Popma, Kees Wielemaker  
Beeld: Kees Wielemaker, Virtueel Mobiliteitsmuseum - Max Popma, Nederlands Openlucht 
Museum, Wikimedia Commons 
  
© Het copyright van tekst, afbeeldingen et cetera berust bij de (oorspronkelijke) vervaardigers. 
 
Disclaimer: De stichting MCN heeft haar uiterste best gedaan om de voorwaarden ten aanzien 
van het gebruik van de tekst en beeld met eventuele rechthebbenden overeen te komen. Een 
ieder die zich niettemin juridisch eigenaar weet van materiaal dat zonder zijn of haar 
toestemming en tegen zijn of haar wil in dit jaarverslag voorkomt, wordt verzocht contact op te 
nemen met de secretaris van MCN: secretaris@mobiel-erfgoed.nl.  
 
Bij de samenstelling van dit jaarverslag is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch 
bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is. MCN kan daarvoor niet 
verantwoordelijk worden gehouden. Uiteraard staat MCN open voor opmerkingen.  
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Voorwoord van de voorzitter 
 
We draaien er niet omheen: het jaar 2018 was voor de stichting Mobiele Collectie Nederland 
(MCN) een jaar van evaluatie en introspectie. Hoe staat het mobiel erfgoed er nu voor in ons 
land? En wat kan er, waar nodig, verbeterd worden? Welke rol kan MCN daarbij spelen? Zijn 
er zaken die binnen onze eigen organisatie verbeterd kunnen worden? Vast wel, maar dan 
zal er ook meer structurele steun nodig zijn.  
Eind van dit jaar werd een verslag gepubliceerd van een onderzoek verricht door 
Adviesbureau Berenschot naar de wensen van het mobiel-erfgoedveld. MCN zal daar, waar 
nuttig en nodig, haar voordeel mee doen. Wordt vervolgd in 2019!  
En zeker zijn we blij, dat het bestuur eind 2018, en met zicht op 2019, met een gerust hart 
weer 'compleet' genoemd kan worden.  
 
Enig navelstaren is een goede zaak, maar we moeten er niet in blijven steken. Dus hebben 
we de nieuwe kansen die zich ook dit jaar weer voordeden om met en voor de wereld van 
het mobiel erfgoed actief te zijn, met beide handen aangegrepen.  
Daar was in de eerste plaats het voorstel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om 
een 'Platform Mobiel Erfgoed' in het leven te roepen en tweemaal per jaar een bijeenkomst 
van dat platform te organiseren. Betrokkenen uit het mobiel-erfgoedveld gaan met elkaar in 
gesprek over nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.  
De eerste twee bijeenkomsten dit jaar waren veelbelovend en tweede bijenkomst leidde 
zelfs tot een nieuw initiatief op het gebied van 'virtueel draagvlak', speerpunt in het vigerend 
MCN-beleid. Er wordt in 2019 samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als pilot 
een 'Digitale Kaart Historische Infrastructuur' gecreëerd. Aan die kaart wordt mobiel erfgoed 
gekoppeld, waarbij we natuurlijk in de eerste plaats kijken naar mobiel erfgoed, dat in het 
Nationaal Register Mobiel Erfgoed is opgenomen. Een mooie manier om voor ons register, in 
2017 nog maar weer eens bestempeld tot de basis voor alle werkzaamheden van MCN, 
publiciteit te genereren!  
 
Ook het reguliere overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verliep 
weer goed. Er vond evaluatie plaats met als uitkomst dat dit overleg door alle betrokkenen 
als bijzonder zinvol wordt ervaren; het gaat zeker gecontinueerd worden. Bovendien is in 
samenwerking tussen OCW en MCN bij het Mondriaan Fonds een nieuwe subsidieregeling 
tot stand gekomen, speciaal voor het restaureren van mobiel erfgoed.  
 
Zo heeft MCN ook in 2018 weer een paar mooie stappen kunnen zetten in de realisatie van 
de toekomstmuziek, die in 2017 werd beloofd. Een symfonie, die per definitie altijd 
'onvoltooid' zal blijven, maar die zeker goed gaat klinken.  
 
Ben Boortman  
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1.  Verslag van het bestuur 
 
De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) bestaat sinds het jaar 2000 en heeft zich ten 
doel gesteld…  
 

… een essentiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een collectie Nederlands mobiel 
erfgoed (een 'mobiele collectie Nederland') als een evenwichtig samengestelde collectie 
historische vervoermiddelen, die een representatief en authentiek beeld geeft van de historische 
ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die 
daarmee samenhangt.  
Die collectie moet kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd, samenhangend, informatief, goed 
toegankelijk en ruimtelijk gespreid zijn. Bovendien zal duurzaamheid met betrekking tot behoud 
en presentatie van de collectie gegarandeerd moeten zijn. MCN is ervan overtuigd dat het in 
werkende staat behouden en presenteren van (een deel van) die collectie essentieel is.  

 
De stichting MCN ontwikkelt daartoe werkzaamheden op een aantal terreinen: 
Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed: Het creëren van een overzicht van de totale 
collectie mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan. 
Draagvlak: Het ontwikkelen van draagvlak voor behoud en gebruik van mobiel erfgoed, 
zowel bij de politiek als bij het publiek. 
Kansen en bedreigingen: Het signaleren van kansen en bedreigingen bij het behoud en 
gebruik van het mobiel erfgoed; het aandragen van oplossingen voor bedreigingen en het 
stimuleren bij het benutten van kansen bij behoud en gebruik van mobiel erfgoed. 
 
Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bij elkaar. Al in 2017 werd geconstateerd dat de stichting 
MCN als organisatie met enig capaciteitstekort kampt en dus niet overal mee bezig kan zijn. 
Het jaar 2018 stond dan ook in het teken van het (brainstormen over) ideeën om daar 
verbetering in aan te brengen, zodat in 2019 daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden.  
Dat wil zeker niet zeggen, dat in 2018 niet verder dan de eigen navel gekeken werd. Ook in 
dit jaar werden nieuwe activiteiten ontplooid en resultaten geboekt; zie daarvoor de 
paragraaf 'activiteiten'.  
 
MCN is zeer verheugd te kunnen melden dat de vacatures in het bestuur in de sector water 
konden worden ingevuld. Resteert nog een vacature in de sector lucht, maar een kandidaat 
heeft zich daarvoor al gemeld.  
 
Evaluatie  
Het bestuur van MCN heeft in 2018 tevens geëvalueerd hoe het nu staat met de positie van 
het mobiel erfgoed in Nederland, hoe die in de toekomst kan worden verbeterd en wat de 
rol van MCN daarbij moet zijn. Hoofdconclusies zijn dat MCN (1) blij is met de steun van 
diverse overheden en erfgoedorganisaties voor het mobiele erfgoed, maar dat (2) meer 
structurele ondersteuning nodig is om mobiel erfgoed echt goed op de kaart te zetten.  
 
MCN bleef actief op het gebied van de virtuele zichtbaarheid; daarbij kon aangesloten 
worden bij activiteiten rond het NRME en de website Toonbeelden van Mobiel Erfgoed (zie 
aldaar), zodat een aantal vliegen in één klap gevangen kunnen worden.  
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Uiteraard bleef MCN ook adequaat reageren als zich externe ontwikkelingen voordoen of 
voorstellen op MCN afkomen, die invloed hebben op behoud en gebruik van mobiel erfgoed.  
Als het om interessante projecten gaat, MCN wil graag participeren. Maar ook de regie 
houden en streven naar uitbesteding van projecten aan projectorganisaties, waarbij deze als 
eerste de opdracht krijgen om zelf te zorgen voor financiering. Bij die uitbesteding is het van 
belang dat MCN verantwoordelijk blijft en regie en overzicht houdt.  
 

1.2  Activiteiten 
 
1.2.1 Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed 
 
In het jaarverslag van 2017 werd nog eens geconstateerd hoe belangrijk het Nationaal 
Register Mobiel Erfgoed (NRME) is voor het succes van MCN en het mobiel erfgoed.  
Nadat in 2017 de 'Toekomstvisie Digitaal Platform Mobiel Erfgoed' was gepresenteerd, 
hebben eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden met het Mondriaan Fonds en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Daartoe was een aanzet voor een projectplan geformuleerd, 
dat besproken werd. 
Het plan werd positief ontvangen en er waren constructieve kanttekeningen. Deze betroffen 
onder andere de haalbaarheid van het plan, de beoogde doelgroepen en het in kleinere 
stappen opdelen van het project. Het Prins Bernhard Cultuurfonds benadrukte daarbij het 
belang van verhalen.  
 
1.2.2 Draagvlak  
 
Was MCN in 2017 nauw betrokken bij een aantal interessante publieksevenementen, in 
2018 werden de activiteiten weer wat meer op de achterban en het politiek-bestuurlijke 
veld gericht. Ook daar moet aandacht aan besteed en energie in gestoken worden!  
 
Draagvlak: Het Platform Mobiel Erfgoed  
In 2018 werd een belangrijke nieuwe stap gezet in de samenwerking tussen MCN en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Door de RCE werd een plan gelanceerd om een 
'Platform Mobiel Erfgoed' in het leven te roepen en tweemaal per jaar een bijeenkomst van 
dat platform te faciliteren. Tijdens die bijeenkomsten wisselen betrokkenen uit het mobiel 
erfgoedveld en erfgoedprofessionals kennis en informatie uit, bespreken ze nieuwe 
ontwikkelingen en discussiëren ze over nieuwe inzichten. De doelgroep zal met name 
bestaan uit de achterban van de stichting MCN, maar is ook afhankelijk van het te 
behandelen thema. Plaats van samenkomst is steeds het kantoor van de RCE in Amersfoort 
en de bijeenkomsten eindigen met een netwerkborrel.  
MCN heeft dit plan omarmt en enthousiast meegewerkt aan de eerste twee bijeenkomsten 
die dit jaar georganiseerd werden over citymarketing, respectievelijk een digitale kaart met 
historische infrastructuur. Beide bijeenkomsten waren geslaagd en goed bezocht. Er is dan 
ook besloten om ook in de toekomst tweemaal per jaar dergelijke bijeenkomsten te houden. 
MCN stelt deze samenwerking met RCE zeer op prijs.  
Er is een programmacommissie ingesteld die bestaat uit:  
❖ Arjen Kok (RCE) 
❖ Ben Boortman (MCN) 
❖ Kees Wielemaker (MCN)  
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Draagvlak: Platform Mobiel Erfgoed over citymarketing  
MCN wil mobiel erfgoed, als onderdeel van cultureel erfgoed in het algemeen, breder 
positioneren bij het grote publiek. Er zijn immers goede redenen om de trots op en de 
warme gevoelens voor mobiel erfgoed bij een nog grotere groep in de samenleving te 
versterken. Daarbij gaat het niet alleen om de objecten zélf, maar juist om de verhalen, om 
de Nederlandse identiteit en geschiedenis die er mee verbonden is. De vraag was in 
hoeverre citymarketing daarbij als instrument van nut kan zijn.  
 
Gré Beekers was uitgenodigd om daarover als deskundige zijn licht te laten schijnen. Beekers 
werkt bij ZKA Consultants en is secretaris van het Netwerk Citymarketing Nederland.10 Hij 
maakte duidelijk dat binnen de marketing, de 'citymarketing' relatief jong is. Als logisch 
vervolg daarop heeft zich ook de 'regiomarketing' ontwikkeld. Erfgoed -en dus ook mobiel 
erfgoed- kunnen een belangrijke rol spelen in het vermogen van een gemeente om zich te 
onderscheiden en de aantrekkelijkheid te vergroten voor bewoners, bezoekers en bedrijven. 
Het is wel vaak een kwestie van lange adem.  
Na zijn inleiding konden de deelnemers 
losbarsten en mooie voorbeelden bespreken, 
waarbij evenementen een belangrijke rol 
blijken te spelen. Zo staat Lelystad inmiddels 
bekend om het Nationaal Oldtimerfestival, 
terwijl die stad historisch gezien daarvoor 
misschien niet de meest logische plek is. Het 
is evenwel een uitstekende combinatie 
gebleken. En de Landelijke Vereniging tot 
Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig 
organiseert jaarlijks een landelijk evenement, 
dat recent 70.000 bezoekers weet te trekken. De gemeenten staan in de rij om het binnen te 
halen en tot en met 2022 is het evenement al 'onder dak'. In het algemeen weet ook het 
varend erfgoed de nodige bezoekers te boeien.   
 
Evenementen zijn dus niet altijd aan een plaats gebonden. Toch kan het van belang zijn om 
te begrijpen wat echt in de genen van een stad of regio zit. Eindhoven bijvoorbeeld, is Design 
en Techniek. Daar kan het mobiel erfgoed op aansluiten. De Museum Buurtspoorweg haakte 
in 2016 in op het thema 'Textiel in Twente' door het mobiliteitshistorisch aspect te laten 
zien. Voordeel is natuurlijk ook dat er mensen mee 'vervoerd' kunnen worden, een attractie 
op zich.  
Samenwerking is belangrijk. De inbreng van MCN in 2017 bij de BankGiro Loterij Open 
Monumentendag en het Nederlands Openluchtmuseum was een goede aanzet. Maar 
communiceer als MCN ook wat er allemaal gebeurt in het land, veel meer dan menigeen 
denkt. Al met al was het, met dank aan Gré Beekers, een inspirerende middag waar het veld 
z'n voordeel mee kan doen.11 
 
Draagvlak: Platform Mobiel Erfgoed over de digitale kaart historische infrastructuur 
Tijdens de tweede bijeenkomst van het Platform Mobiel Erfgoed op 12 december werden de 
contouren geschetst van een te vervaardigen 'Digitale Kaart Historische Infrastructuur' (zie 

 
10  Zie: zka.nl 
11  Zie voor het verslag van deze bijeenkomst: mobiel-erfgoed.nl/docs/2017/Platform_ME_citymarketing 

https://www.zka.nl/
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ook de paragraaf hieronder). Een dergelijke kaart past prima in het MCN streven de digitale 
zichtbaarheid van mobiel erfgoed te vergroten, zoals in het MCN-beleid verwoord.  
 
Om goed te beginnen, stelde een aantal sprekers uit de wereld van geschiedenis en erfgoed 
van de mobiliteit de relatie tussen 'atlas' en 'historische infrastructuur' aan de orde. Roger 
Raat is initiator en beheerder van de website Kanalen in Nederland; hij verraste zijn publiek 
met de mededeling dat er in ons land 1150 kanalen zijn. Coert Munk sprak over het project 
Vervlogen Vliegvelden, een inventarisatie van alle vliegvelden die Nederland ooit heeft 
gekend, er zijn er inmiddels 450 geteld!  
Michiel ten Broek en Victor Lansink toonden hun Atlas van de verdwenen spoorlijnen in 
Nederland, een fraaie publicatie met 29 railtrajecten en rond de 1000 km 'verdwenen 
spoorlijn'. Hans Buiter is verenigingshistoricus van de ANWB en medeauteur van Het 
avontuur van de ANWB, 135 jaar onderweg, 
een publicatie ter gelegenheid van het 135-
jarig bestaan van de vereniging. Hij 
benadrukte dat de ANWB kaarten maakte en 
maakt vanuit de gebruiker. Dat 
'gebruikersperspectief' weerspiegelt een 
belangrijk stuk geschiedenis van de 
Nederlandse samenleving.  
In een duopresentatie van Otto Brinkkemper 
(RCE) en Max Popma (MCN) werden context 
en contouren van de Digitale Kaart 
Historische Infrastructuur geschetst en toegelicht. Daarna kwam bij wijze van proef 
'Leeuwarden als knooppunt van mobiliteit' voorbij, met interessante mobiliteitshistorische 
locaties, waar mobiel erfgoed aan gekoppeld kon worden.12  
Na de presentaties was er plaats voor vragen en discussie, ook over de mogelijkheden voor 
een vervolg op dit proefproject in 2019. 
 
Draagvlak: Digitale kaart historische infrastructuur 
De digitale kaart kende al enige voorgeschiedenis. In maart 2018 vroeg RCE aan MCN om 
mee te werken aan een atlas van de mobiliteitsgeschiedenis. RCE werkt regelmatig aan 
erfgoedatlassen, variërend van de Bosatlas voor het Cultureel Erfgoed tot atlassen voor 
historische fabrieksschoorstenen en monumenten van de wederopbouw. Veel door RCE 
geproduceerd kaartmateriaal is ook digitaal beschikbaar, zoals kaarten die ruilverkavelingen 
laten zien, verschillende typen landschappen en historisch-stedelijke ontwikkelingen.13  
Een atlas van mobiel erfgoed en historische infrastructuur is er echter nog niet. Reden om 
met MCN zo'n atlas te gaan maken, die overigens (vooralsnog) slechts digitaal uitgevoerd 
wordt en 'Digitale Kaart Historische Infrastructuur' is gaan heten.  
Vanuit erfgoedperspectief is zo'n kaart belangrijk. Nederland wordt immers mede 
gekenmerkt door wegen, spoorlijnen, vaarwegen en vliegvelden. Weinig landen kennen zo'n 
rijke geschiedenis als het gaat om mobiliteit.  
De brede collectie Nederland op het gebied van mobiel erfgoed is daar de levende getuige 
van. Maar MCN wil ook communiceren hoe het staat met de historisch-maatschappelijke en 

 
12  Zie: rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Infrastructuur_MCN. (In het zoekvenster bovenaan als 

zoekterm 'Leeuwarden' invullen en even handmatig centreren.) 
13  Zie: landschapinnederland.nl 

http://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Infrastructuur_MCN
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ruimtelijke context van dat mobiel erfgoed. En welke geschiedenissen er mee samenhangen 
en welk mobiliteitshistorisch cultureel erfgoed er buiten de historische vervoermiddelen 
bewaard bleef.  
Na de platformbijeenkomst van 12 december 2018 kon gemeld worden dat dit project in 
2019 een vervolg krijgt. Namens MCN zal erfgoedadviseur Max Popma hierbij betrokken zijn.  
 
Draagvlak: Internet 
MCN manifesteert zich op internet via de eigen website (met daarin een bescheiden 
subwebsite 'Virtueel Mobiliteitsmuseum'), het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en de 
Toonbeelden van Mobiel Erfgoed.  
In 2018 is duidelijkheid gecreëerd in de eigendomssituatie van de website 'Toonbeelden van 
Mobiel Erfgoed'. Vanwege de hoge jaarlijkse hostingkosten wordt gezocht naar een ander 
hostingbedrijf. Intussen wordt gewerkt aan een plan om de toonbeeldensite verder uit te 
breiden, toegankelijker te maken en af te stemmen op verschillende doelgroepen.  
Intussen heeft MCN ook een Facebook-pagina, die echter nog niet ten volle wordt benut.14  
 
1.2.3 Kansen en bedreigingen 
 
Het benutten van kansen om behoud en gebruik van mobiel erfgoed 'over het voetlicht' te 
krijgen is in 2018 op een wat meer theoretisch niveau benaderd (marketing, virtuele 
zichtbaarheid door middel van een digitale kaart).  
 
Kansen en bedreigingen: Overleg met OCW 
In 2018 werd vijf maal met het ministerie gesproken. Behalve het overleg over de 
gebruikelijke negatieve en positieve punten was dit jaar met name de evaluatie van belang. 
Dit jaar was het derde, waarin het periodiek overleg met het Ministerie van OCW werd 
gevoerd.  
 
Kansen en bedreigingen: Overleg met OCW - evaluatie 
Tijd dus voor een evaluatie, die op 18 september heeft plaatsgevonden. Aanwezig waren 
Doreen van Elst en Thomas van den Berg (beide OCW), Arjen Kok (RCE), Ben Boortman, Rolf 
van de Mark en Kees Wielemaker (alle drie namens MCN).  
Het overleg wordt door alle betrokkenen als bijzonder zinvol ervaren. De lijnen zijn kort 
waardoor men elkaar snel weet te vinden. De gesprekken zijn open en vertrouwelijk en het 
effect is merkbaar; er zijn reeds de nodige resultaten geboekt. Vanuit OCW wordt benadrukt 
dat men het zeer op prijs stelt dat via dit overleg met één partij (namelijk MCN) gesproken 
kan worden.  
Overeengekomen is, dat het overleg op dezelfde reguliere voet wordt voorgezet. Verder is 
afgesproken, dat als er persgevoelige incidenten plaatsvinden waar mobiel erfgoed bij is 
betrokken, MCN zo snel mogelijk een feitenrelaas zal verzorgen voor OCW. Dat kan ook een 
verwijzing zijn naar een eventueel in te stellen onderzoek. 
Er is een rapportage vanuit het overleg opgesteld, dat zowel door OCW kan worden 
gebruikt, als door MCN ter verspreiding naar haar achterban en andere belanghebbenden.15 
 
 

 
14 www.facebook.com/mobielerfgoedplein 
15  Zie: mobiel-erfgoed.nl/docs/2018/Evaluatie_Knelpuntenoverleg_OCW_2018 
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Kansen en bedreigingen: Knelpunten  
Gesproken werd onder andere over de Woningwet en het Bouwbesluit ten aanzien van 
bewoonde historische schepen, de toelating van historische spoorwegmaterieel op het 
openbare railnet, de nieuwe regeling met betrekking tot de sloop van historische auto's in 
eigen beheer en het opwerpen van grensbeperkingen voor de historische luchtvaart.  
 
Kansen en bedreigingen: Restauratieregeling Mondriaan Fonds 
In positieve zin kwamen tijdens het overleg met OCW aan de orde het project 'Erfgoed Telt!', 
het Europees Erfgoedjaar 2018 en de nieuwe subsidieregeling van het Mondriaan Fonds. Dit 
jaar heeft het fonds een nieuwe regeling 
gestart, speciaal voor het restaureren van 
mobiel erfgoed. MCN was, in samenwerking 
met het Ministerie van OCW, nauw 
betrokken bij de opzet van deze regeling. 
MCN is zeer positief over deze mogelijkheid 
omdat de laatste jaren de subsidie-
mogelijkheden voor restauratieprojecten 
sterk waren teruggelopen.  
De regeling draagt zeker bij aan het behoud 
en gebruik van mobiel erfgoed.  
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2. Externe ontwikkelingen 
 
Nogmaals Erfgoed telt!  
Hierboven kwam al de beleidsbrief 'Erfgoed telt' van de Minister van OCW aan de orde. De 
Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) heeft een reactie geschreven op deze nota. 
Daarin onderschrijft de FIM "de toezegging 
van extra middelen voor het energiezuiniger 
maken van mobiel erfgoed, zo mogelijk in 
combinatie met verduurzaming en 
restauratie en ziet hiervoor graag de 
ontwikkeling van een toegankelijke 
regeling". MCN is niet geconsulteerd bij 
deze formulering, die niet strookt met het 
eigen standpunt. MCN bepleit een meer 
genuanceerde benadering, waarbij naar een 
verantwoorde balans tussen energiegebruik 
en de cultuurhistorische waarde wordt 
gestreefd, met behoud van de conceptuele authenticiteit. MCN heeft haar standpunt nog 
eens onderstreept dat bijvoorbeeld het 'elektrificeren van oldtimers' een no-go area is. MCN 
heeft de FIM gevraagd een en ander aan te passen en in het vervolg -als mobiel erfgoed aan 
de orde is- MCN te vragen wat haar officiële standpunt is.  
 
Nederlands Transport Museum 
 
In april 2018 werd in Nieuw-Vennep het 'pop-up museum' Nederlands Transport Museum 
(NTM) geopend; het eerste museum in Nederland dat tot (uiteindelijk) doel heeft de 
complete mobiliteitsgeschiedenis van Nederland in beeld te brengen: "Het museum wil 
verhalen vertellen over transport in Nederland, van de drassige delta 2.000 jaar geleden tot 
het logistiek knooppunt dat Nederland nu is; van een Romeinse reiswagen uit het jaar nul tot 
het containervervoer van nu".  
Momenteel is het museum doende met de 
repatriëring van het prototype van de Fokker 
F28 uit Mali. Het Mondriaan Fonds 
subsidieert de aanschaf en het transport van 
het toestel.16 
Het is ook een werkend museum: overal zijn mensen doende met restauratie-
werkzaamheden, die voor het publiek zichtbaar worden uitgevoerd.  
Tenslotte wil het museum in facilitaire zin actief zijn en huisvesting en vergaderruimte 
bieden aan organisaties op het gebied van mobiel erfgoed.  
Op een vraag van het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland of het NTM 
wellicht secretariële ondersteuning aan MCN kan bieden is in beginsel positief gereageerd.  
 
Rapport Berenschot 
Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) heeft een subsidieverzoek ingediend bij het Mondriaan 
Fonds voor het uitvoeren van tal van activiteiten. Het fonds heeft naar aanleiding daarvan 

 
16  Zie: nederlandstransportmuseum.nl 

http://nederlandstransportmuseum.nl/
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om een onderzoek gevraagd naar de behoeften in het brede mobiel-erfgoedveld aan die 
activiteiten.  
Om dat onderzoek, dat wordt betaald door het Mondriaan Fonds, uit te voeren heeft het 
MEC de heer Cor Wijn ingehuurd van Berenschot, die gesprekken heeft gevoerd met 
vertegenwoordigers van de vier sectoren en met Ben Boortman en Kees Wielemaker 
namens MCN. De bestuursleden hebben een verslag van het laatstgenoemde gesprek 
ontvangen.17 
 
Catalina 
Het is niet de gewoonte van MCN om in mineur te eindigen. Het is ook niet de gewoonte in 
het jaarverslag stil te staan bij mobiel erfgoed, dat helaas niet voor het nageslacht bewaard 
kon blijven.  
We maken in beide gevallen nu een uitzon-
dering en wel voor het watervliegtuig 
Catalina.18 In 2018 werd duidelijk dat een 
gedwongen verkoop dreigde van dit voor de 
Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis 
'onmisbare en onvervangbare' toestel 19 aan 
een buitenlands museum. Ondanks een 
uiterste krachtsinspanning van verschillende 
erfgoedorganisaties, waarin die van de 
Erfgoedvereniging Heemschut wel met 
name genoemd mag worden, kon deze 
verkoop niet voorkomen worden.20  
Een pijnlijke geschiedenis, met als enige troost dat het vliegtuig in het desbetreffende 
museum in goede handen is en in de toekomst wellicht nog eens in Nederland te zien zal 
zijn. 

  

 
17  Zie: mobiel-erfgoed.nl/docs/2018/Rapport_Berenschot/verslag_MCN 

18  Zie: http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_standaard&id=1221&pt= 
Consolidated%20PBY-5A%20Catalina;%20PH-PBY. 

19  Formulering uit de Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein 
van cultureel erfgoed (Erfgoedwet): Artikel 3.7. Aanwijzing als beschermd cultuurgoed of beschermde 
verzameling. 

20  Zie: heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/uiterste-krachtinspanning-voor-behoud-watervliegtuig-catalina 

http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_standaard&id=1221&pt=%0bConsolidated%20PBY-5A%20Catalina;%20PH-PBY
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_standaard&id=1221&pt=%0bConsolidated%20PBY-5A%20Catalina;%20PH-PBY
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3.  Organisatie 
 
3.1  Gegevens 
 

• KvK-nummer: 37093014  

• RSIN-nummer: 809786801 
 

• Vestigingsadres: De stichting Mobiele Collectie Nederland (statutaire zetel Hoorn) is 
gevestigd op Zilverparkkade 101 te LELYSTAD. 

• Contact: Kees Wielemaker, secretaris; secretaris@mobiel-erfgoed.nl 
 

3.2  Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2018 uit de volgende personen:  
❖ Ben Boortman, voorzitter (FEHAC, sector weg)  
❖ Kees Wielemaker, secretaris (HRN, sector rail)  
❖ Arno van der Holst, penningmeester (NFHL, sector lucht)  
❖ Olav Loeber, lid (FVEN, sector water)  
❖ Cor Bolt, lid (FVEN, sector water) 
❖ John Sabelis, lid (HRN, sector rail)  
❖ Bert Pronk, lid (FEHAC, sector weg) 
❖ Vacature: (NFHL, sector lucht) 

  
De bestuursleden zijn afkomstig uit de koepelorganisaties in het mobiel-erfgoedveld: 
❖ Sector water: Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) 
❖ Sector rail: Historisch Railvervoer Nederland (HRN)  
❖ Sector weg: Federatie Historische Auto- en Motorfietsclubs (FEHAC) 
❖ Sector lucht: Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) 
 
Het bestuur werd in 2018 bijgestaan door de adviseurs: 
❖ Arjen Kok: (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, specialist roerend en immaterieel 

erfgoed)  
❖ Max Popma (mobiel erfgoed algemeen) 
❖ Christiaan Soeteman (sector lucht) 
❖ Bert de Boer (sector weg) 
 

• Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland zetten zich op 
vrijwillige basis in voor MCN en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 

• Cultural Governance 
De stichting MCN hecht aan goed bestuur, gaat bewust om met governance, past de 
principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. MCN 
volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af.21   

 
21  2014.governancecodecultuur.nl 
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Colofon  
 
Tekst: Ben Boortman, Max Popma, Kees Wielemaker  
Beeld: Kees Wielemaker, Cees van de Wetering, Claas Conijn, Jikkie Cats, Stichting Catalina-PBY, 
Nationaal Instituut voor Militaire Historie, Virtueel Mobiliteitsmuseum - Max Popma, Nederlands 
Transport Museum, Wikimedia Commons 
  
© Het copyright van tekst, afbeeldingen et cetera berust bij de (oorspronkelijke) vervaardigers. 
 
Disclaimer: De stichting MCN heeft haar uiterste best gedaan om de voorwaarden ten aanzien 
van het gebruik van de tekst en beeld met eventuele rechthebbenden overeen te komen. Een 
ieder die zich niettemin juridisch eigenaar weet van materiaal dat zonder zijn of haar 
toestemming en tegen zijn of haar wil in dit jaarverslag voorkomt, wordt verzocht contact op te 
nemen met de secretaris van MCN: secretaris@mobiel-erfgoed.nl.  
 
Bij de samenstelling van dit jaarverslag is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch 
bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is. MCN kan daarvoor niet 
verantwoordelijk worden gehouden. Uiteraard staat MCN open voor opmerkingen.  
 
Stichting Mobiele Collectie Nederland 
Zilverparkkade 101 
8232WK Lelystad  
secretaris@mobiel-erfgoed.nl 
www.mobiel-erfgoed.nl 
 


