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Woord vooraf 
 
 
 
Voor u ligt de Toelichting bij het corrigeren en aanvullen van ingevoerde gegevens  
in het Nationaal Register Railmonumenten*, het register waarin railgebonden historische objecten 
worden opgenomen mét vermelding van hun cultuurhistorische waarde. Dit document behoort bij 
de Toelichting bij het invullen van het aanmeldingsformulier voor het Nationaal Register 
Railmonumenten, die u - als het goed is - reeds eerder hebt gezien.  
 
De onderhavige toelichting komt van pas als een object reeds is voorgedragen, de velden zijn 
ingevuld en het object door het Registerbeheer is gevalideerd en daarmee in het register is 
opgenomen.  
 
Aanvulling en correctie kunnen dan aan de orde zijn als zich aan het object wijzigingen voordoen, 
bijvoorbeeld als het object gerestaureerd is en belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden, 
maar ook als nieuwe, tijdens de voordracht nog niet bekende informatie boven water is gekomen.  
 
Ook kan het voorkomen dat de beoordelingscommissie van mening is dat onvoldoende informatie is 
gegeven (niet alle verplichte velden zijn ingevuld) of de door collectie voorgestelde status 
onvoldoende of onjuist (dwz. niet volgens de geldende criteria)  gemotiveerd.  
 
Het gaat hier om een ten opzichte van de vorige, licht gewijzigde versie 1.4 van dit document.  
 
*  In 2014 is besloten het register te hernoemen tot Nationaal Register RailErfgoed. Omdat deze 

wijziging op de website en in de database nog niet digitaal kon worden doorgevoerd, spreken we 
in deze instructies nog van het Nationaal Register Railmonumenten.  

 
 

Werkwijze  
 
Net als de aanmelding (of "voordracht") vindt correctie en aanvulling uitsluitend on-line plaats via de 
website van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). Wijzigingen worden dan direct in de 
centrale database van het Nationaal Register Railmonumenten én in het Nationaal Register Mobiel 
Erfgoed doorgevoerd. **  
 
** Het Nationaal Register Railmonumenten is een project van de vereniging Historisch Railvervoer 

Nederland (HRN) (www.railmusea.nl) in samenwerking met de stichting Mobiele Collectie 
Nederland (www.mobielecollectienederland.nl).   

 
  
  

http://www.railmusea.nl/
http://www.mobielecollectienederland.nl/
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Beheermodule  
 
Ga naar www.nrme.nl, de website van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME). Het Nationaal 
Register Railmonumenten is daar een onderdeel van. 
 
Klik in het menu links in de bruine balk op "Login voor beheerders en collectiehouders".  
 
 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (NB: Ze zijn hoofdlettergevoelig!) en klik op "login". 
 
 
Als het goed is, ziet u een bladzij met:  
 
Beheer van het register 
U bent ingelogd als collectiehouder in de sector Rail. 
Klik op de knop 'Aanmeldingen' om naar het aanmeldingsformulier en het overzicht van uw aanmeldingen tot dusver te 
gaan. 

 
U ziet behalve een knop "Nieuw object aanmelden" een overzicht van de objecten van uw 
organisatie, die als "geïnventariseerd" of "geregistreerd" in het Nationaal Register Railmonumenten 
voorkomen.  
NB: De objecten kunnen door u zijn aangemeld of in een eerder stadium via de basisinventarisatie in 
het register zijn ingevoerd.    

 

Nieuw  object aanmelden
 

 

Door u aangemelde objecten: 

Objectaanduiding Datum Status     

NS 150 0 378 00-00-0000 Geïnventariseerd  Inzien Corrigeren 

NS  252 00-00-0000 Geïnventariseerd Inzien Corrigeren 

enzovoort ...      
 

 

 
 
 Klik op "corrigeren" achter het betreffende object.  

 
Als het goed is, ziet u nu een formulier, met de gegevens, die tot nu toe zijn ingevoerd. U kunt nu 
gegevens corrigeren, nieuwe gegevens invoeren, illustraties toevoegen, enz.   
TIP: Als u er zeker van wilt zijn, dat er tijdens de correctie / aanvulling invoer geen informatie 
verloren gaat, doordat bijvoorbeeld de internetverbinding wegvalt, kunt u na de correctie van enige 
informatie de knop "wijzingen" gebruiken. De tot dan toe ingevoerde gegevens worden dan naar de 
database gezonden.  
 
Onder aan het formulier dat vervolgens verschijnt, ziet u een knop "opnieuw wijzingen", die u weer 
terug naar het formulier voert.  
 

http://www.nrme.nl/
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Nog vragen of opmerkingen?  
 
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het beheer van het Nationaal Register 
Railmonumenten. U kunt desgewenst telefonisch geïnstrueerd worden.  
 
Het register wordt beheerd door Max Popma en Peter Zorge. Contactpersoon en 
eindverantwoordelijk is:  
 
Max Popma  
Max Popma Cultuurwerk  
Klaarkampstraat 7 
8801 BC Franeker  
0644 978 730 
rail@railmonumenten.nl 
 

NB: Omdat het Nationaal Register Railmonumenten integraal onderdeel is van het Nationaal Register 
Mobiel Erfgoed, zult u bij het invullen op deze laatste site ook het mailadres 
info@mobielecollectienederland.nl aantreffen. Dit liever niet gebruiken bij correspondentie over het 
Nationaal Register Railmonumenten.     

 
Het Registerbeheer wordt vanuit HRN aangestuurd en begeleid door de Sectie Beheer van HRN.  
 
 
© Franeker, 2018  
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