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Nationaal Register Railmonumenten  
verslag 2013 / 2014  
 

 
 

Inleiding  
 
Onderstaand wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen in het Nationaal Register Rail-
monumenten in de periode 2013-2014.  
Nadat in de voorafgaande verslagperiode (2011-2012) kon worden stilgestaan bij het twaalf-en-een-
half jarig bestaan van het Nationaal Register Railmonumenten, werden in de periode 2013-2014, 
naast de reguliere werkzaamheden op het gebied van beoordeling en registratie, de nodige 
activiteiten op het gebied van evaluatie en inhoudelijke en procedurele aanpassingen ontplooid. Die 
evaluatie betreft het Nationaal Register Railmonumenten zèlf met bijbehorende procedures en de 
externe relaties met de stichting MCN en het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).  
Deze onderwerpen komen hierna respectievelijk aan de orde.  

 
Beoordeling 
 
Tijdens de verslagperiode kwam de beoordelingscommissie twee maal bij elkaar: op 2 maart 2013 en 
op 23 september 2014. In totaal werden 39 objecten beoordeeld, waarvan 38 objecten nieuw 
werden voorgedragen; één object, een motorwagen van de Twentse Elektrische Tram, stond al 
langer op de lijst. 
 Dertien historische railvervoermiddelen verwierven een A-status, vijf een B-status.   
Enkele werden aangehouden (ag) vanwege een gebrek aan informatie; ze worden bewaard tot een 
volgende gelegenheid. Een aantal objecten staat al langer te boek als 'nog niet beoordeeld' (nno) om 

procedurele redenen. Anderzijds kon ook 
nu weer van een objecten ag- en nno-
status in een culturele waardering 
worden omgezet. Het totaaloverzicht van 
de beoordelingen is te vinden in bijlage 1.  
 
Groot aantal 
Nadat de periode 2011-2012 slechts 
weinig voordrachten te zien gaf, is het 
verheugend vast te stellen dat een groot 
aantal objecten is langsgekomen. 
Nadat de periode 2011-2012 slechts 
weinig voordrachten te zien gaf, is het 
verheugend vast te stellen dat nu groot 
aantal objecten zijn langsgekomen. 
Vooral de Stichting Stadskanaal Rail 
(Museumspoorlijn S·T·A·R) moet hier  
genoemd worden met een groot aantal 
voordrachten, waaronder diverse 
goederenwagens van de Nederlandse 
Spoorwegen. De STAR kan straks, net als 
de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, 

Een bijzondere voordracht was een zogenaamde 'pottenwagen', 
ooit een beeldbepalend type goederenwagen voor de chemische 
industrie. Als unieke representant van dit type kreeg deze wagen 
onder registernummer 807 een A-status.  
De wagen werd in 1931 gebouwd voor het vervoer van o.a. 
zoutzuur van de  Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie in 
Boekelo. Nu in eigendom van de Museum Buurtspoorweg, rijdt 
de wagen weer in een historisch verantwoorde omgeving.  
Foto: Sevrien Ferrée  

http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1826&pt=NS%20520704P%20(722%205%20545%20P)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Zoutindustrie
http://www.museumbuurtspoorweg.nl/
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het boeiende NS-verleden op dat gebied weer doen 
herleven. Ook de Tramweg Stichting deed weer van zich 
spreken met een groot aantal voordrachten van 
trammaterieel, met name uit Amsterdam. Het Industrieel 
Smalspoormuseum verdient vermelding met hun  eerste drie 
voordrachten, terwijl de Museum Buurtspoorweg 
gefeliciteerd mag worden met een aantal nieuw verworven 
lokaalspoorrijtuigen; van het uitgebreide lokaalspoornet in 
Nederland bleef al met al niet zo heel veel erfgoed over, dus 
lokaalspoormaterieel is in de Collectie Nederland én in het 
Nationaal Register Railmonumenten zeer welkom. 
 
Procedure  
Onder de objecten die te boek staan als 'nog niet  
beoordeeld' (nno) bevindt zich een drietal objecten, die een 
serie representeren waarvan exemplaren nog in de actieve 
dienst zijn of destijds nog waren. Deze komen dus nog niet 

voor registratie in aanmerking, zoals de elektrische locomotieven van de serie 1200 en de 
dieselelektrische rangeerlocomotieven van de series 500-600-700. Locomotieven van deze series 
hebben inmiddels een eerbiedwaardige leeftijd bereikt (ouder dan vijftig jaar, tot voor enkele jaren 
de grens voor de Monumentenwet) en vele exemplaren zijn al in museale handen zijn (o.a. 
Spoorwegmuseum). De commissie is dan ook van mening dat ze als erfgoed beschouwd kunnen 

worden, al zijn collega-locomotieven van dezelfde series nog 
in dienst.  
Omdat het hier om een eventuele wijziging in de procedure 
gaat, werd besloten deze zaak via de Sectie Beheer aan het 
HRN-bestuur voor te leggen. De eerder aangekondigde 
'clusterbeoordeling' van locomotieven serie 1200 zal ook pas 
kunnen plaatsvinden nadat Sectie en HRN-bestuur zich 
hierover hebben uitgesproken.  
 
Commissie 
De beoordelingscommissie werd in de verslagperiode 
voorgezeten door de heer Stijn van Genuchten, die mevr. 
Frieda van Diepen in dezen was opgevolgd. Daarmee was in 
theorie een vacature 'deskundige museale aspecten en 
erfgoed algemeen' ontstaan, de zetel die Van Genuchten 
voor zijn voorzitterschap bekleedde. Omdat in de personen 
Van Genuchten en Popma voldoende deskundigheid op dat 
gebied aanwezig is, beschouwt de commissie deze vacature 
in feite ingevuld.  

 
Nieuwe secretaris 
De secretaris van de commissie, de heer Mark Grootendorst, had eerder aangegeven dat deze 
functie steeds moeilijker met zijn werk te combineren valt; inmiddels is zijn werk overgenomen door 
de nieuwe secretaris, de heer Peter Zorge.1 
Zoals in de vorige verslagperiode reeds gemeld, is voor de nieuwe secretaris een duidelijk breder 
takenpakket gedefinieerd; Zorge doet niet alleen voorbereiding en verslaglegging van de 
bijeenkomsten, maar speelt tevens een rol bij het beheer van de database en assisteert daarbij de 

 
 

1  Zie voor de samenstelling van de Beoordelingscommissie bijlage 2.  

De Stichting Stadskanaal Rail moet 
genoemd worden vanwege de voordracht 
van een groot aantal diverse typen 
goederenwagens, waaronder deze 
zelflosser van de Vuil Afvoer Maatschappij 
(VAM), die onder registernummer 829 
werd ingeschreven. Foto: STAR 

Het Industrieel Smalspoormuseum droeg 
deze industrielocomotief voor van Oving 
Spoor, ooit een belangrijk verhuurbedrijf 
in ons land. Dergelijke locomotieven 
werden tot in de jaren 1960 onder andere 
verhuurd aan aannemers voor de aanleg 
van het Nederlandse wegennet. Het 
object werd met een A-status onder 
nummer 819 geregistreerd. Foto: ISM  

http://www.stadskanaalrail.nl/star/star.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/VAM
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1860&pt=40%2084%20566%209%20241-9%20%28T%20256%29
http://www.smalspoorcentrum.nl/
http://www.industriespoor.nl/Oving%20OdR2001-5.pdf
http://www.industriespoor.nl/Oving%20OdR2001-5.pdf
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1841&pt=Jung_fabrieksnr._10542_/_ISM_29
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heer Bob Schooneveld, die ook gedurende de onderhavige verslagperiode weer van grote waarde 
was.  
 
Afscheid  
HRN heeft in 2014 helaas afscheid moeten nemen van één van de commissieleden, de heer Henk 
Sluijters (deskundige op het gebied van geschiedenis en erfgoed van het industriespoor). Zijn 
helicopterview en relativeringsvermogen zullen node worden gemist; hij wordt hartelijk bedankt 
voor zijn enthousiaste inzet gedurende vele jaren. Naar vervanging wordt nog gezocht. De heer De 
Lange heeft aangegeven eveneens op termijn afscheid te willen nemen en de commissie verzocht op 
zoek te gaan naar vervanging.   
 
Sectie Beheer 
De HRN-Sectie Beheer kwam in de verslagperiode eenmaal bijeen, op 2 maart 2013 te Amersfoort. 
Het betrof een gezamenlijke vergadering met de Beoordelingscommissie in het kader van het in 2012 
gestarte evaluatieproces. Basis voor de discussie was een stuk van voorzitter Kees Wielemaker.  
Onderstaand wordt onder het kopje 'Evaluatie' nader op de inhoud ingegaan. Voor de verdere 
resultaten van de besprekingen in de Sectie Beheer wordt verwezen naar de desbetreffende 
verslagen van de secretaris van de Sectie Beheer, Peter Zorge.   
 
Financiën 
Vanuit het Beheer van het Nationaal Register Railmonumenten is aan de penningmeester van HRN in 
beide jaren de nodige informatie verstrekt om de verdere financiële administratie (het innen van de 
bijdragen van de collectiehouders) te kunnen uitvoeren. 
 

Evaluatie  
 
In een aantal door Wielemaker aangedragen discussiepunten komt de toenemende samenwerking 
met de andere sectoren van het mobiel erfgoed in het kader van het brede mobiel-erfgoedregister al 
tot uiting. In 2012 kon dankzij de financiële ondersteuning van het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) te 
Rotterdam een traject worden ingezet dat tot doel had het Nationaal Register Mobiel Erfgoed verder 
te stroomlijnen. Het resultaat is nu een meer eenduidig, binnen de vier sectoren  geaccepteerd 
datamodel en een zekere eenheid (zonder uniformiteit) in de toelatingscriteria.  
 
Nederlandse relevantie 
Eén van die criteria, door Wielemaker ter bespreking aangevoerd, betreft de 'relevantie voor de 
Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis' als voorwaarde voor inschrijving in het register.  
Zo kunnen in de andere drie sectoren Duitse kotters die Nederlandse havens aandeden, Amerikaanse 
bommenwerpers die hebben bijgedragen aan de bevrijding van Nederland en Belgische autobussen 
in Nederlandse grensstreken in de respectievelijke registers worden opgenomen.  
Daarnaast (en deels daar doorheen) speelt het 'type' hier een rol; zo kunnen in de sector lucht voor 
de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis belangrijke typen worden opgenomen als de Uiver en de 
Constellation, ook als de objecten zelf geen Nederlandse geschiedenis hebben. Iets dergelijks geldt 
voor de sector weg; ook daar kunnen objecten in het Nationaal Register Rijdende Monumenten 
terecht, ook als ze van origine niet-Nederlands zijn.  
 
Precedenten 
In de sector Rail zijn er reeds twee precedenten: het Pullman-rijtuig van de Zuid-Limburgse 
Stoomtein Maatschappij en een restauratierijtuig van de Stoomtrein Goes - Borssele. Beide zijn  
buitenlandse rijtuigen en van het restauratierijtuig hebben wel exemplaren van hetzelfde type in 
Nederland gereden, maar m.b.t. het object zelf bestaat daarover geen zekerheid. Meer recent is de 
vraag of een Duits object van de Museum Buurtspoorweg in het Nationaal Register Railmonumenten 
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kan worden ingeschreven. Het gaat hier 
om een zogenaamde Wismar-railbus, 
waarvan een min of meer vergelijkbaar 
exemplaar heeft dienst gedaan op het 
Nederlandse grensbaanvak tussen 
Enschede en Ahaus.  
Voorlopig is hieromtrent besloten dat het 
registreren van buitenlands materieel dat 
(qua type) in Nederland heeft dienst 
gedaan in principe mogelijk is, maar dat 
men zich zeer terughoudend zal opstellen 
bij registratie en waardering hiervan. In 
2015 zal hieromtrent een definitieve 
beslissing worden genomen.   
 
Niet gewaardeerd, wel geregistreerd 
Een andere vraag die voortkomt uit de 
samenwerking binnen de stichting 
Mobiele Collectie Nederland en het 
Nationaal Register Mobiel Erfgoed is, of in 
het register ook plaats is voor objecten 
die voldoen aan de toelatingscriteria, 

maar die nog niet op hun culturele waarde beoordeeld zijn (d.w.z.  een A-, B- of C-status hebben 
gekregen + bijbehorende motivatie). In navolging van de stichting MCN is besloten dat objecten 
kunnen worden ingeschreven als een minimumhoeveelheid informatie is geleverd, vooral op een 
groot aantal velden uit de zogenaamde Objectbeschrijving. Om welke velden het dan gaat, wordt nog 
uitgewerkt in samenspraak met de stichting MCN.   
 
Besluitvorming 
Verder kwamen onderwerpen als waardering en registratie van replica's aan de orde alsmede de lang 
gekoesterde wens om ook informatie over de authenticiteit van de objecten te verschaffen, zonder 
dat hierdoor de beoordeling op cultuurhistorische waarde (status en motivatie) van het object 
verandert, alsmede een aantal meer procedurele zaken.  
Eind 2014 was het evaluatieproces zo ver was gevorderd, dat tijdens een bijeenkomst van de Sectie 
Beheer in het voorjaar van 2015 besluiten kunnen worden genomen, cq. verdere acties ondernomen 
kunnen worden om tot besluitvorming te komen.    

 
Externe samenwerking  
 
Ook op andere punten zien we de samenwerking die voortkomt uit het convenant, dat in 2010 is 
getekend door de stichting MCN en de voorzitters van de  registerhoudende koepelorganisaties in de 
vier sectoren van het mobiel erfgoed. Naast HRN voor de sector rail zijn dat de Federatie Varend 
Erfgoed Nederland (FVEN, sector water)2, de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 
(FEHAC, sector weg) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL, sector Lucht). 
Onderdeel van dit convenant is het 'Waardestellend kader mobiel erfgoed', dat in 2005 werd 
vastgesteld en gepubliceerd.3  
 
 

2  Voorheen de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV).  
3  Informatie over het Nationaal Register Mobiel Erfgoed is te vinden op de website van dit register: 

http://www.mobielecollectienederland.nl. Informatie over de stichting Mobiele Collecte Nederland: 
http://www.mobiel-erfgoed.nl. Zie voor het convenant van 2010: http://www.mobiel-
erfgoed.nl/documenten/Convenant_NRME_dd_100317_getekend.pdf.  

Tijdens de evaluatie kwam de 'relevantie voor de Nederlandse 
mobiliteitsgeschiedenis' als voorwaarde voor inschrijving in het 
register ter sprake. Dat betekent dat ook buitenlands materieel 
dat  in Nederland heeft dienst gedaan,  in principe ingeschreven 
kan worden, maar dat men zich hierbij terughoudend zal 
opstellen. Een voorbeeld van dergelijk buitenlands materieel is 
het Pullman-rijtuig van de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij, dat onder nummer 266 in het Nationaal Register 
Railmonumenten is opgenomen. Foto: ZLSM  

http://www.mobielecollectienederland.nl/
http://www.mobiel-erfgoed.nl/
http://www.mobiel-erfgoed.nl/documenten/Convenant_NRME_dd_100317_getekend.pdf
http://www.mobiel-erfgoed.nl/documenten/Convenant_NRME_dd_100317_getekend.pdf
http://www.zlsm.nl/
http://www.zlsm.nl/
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=269&pt=CIWL%204129
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In dit convenant staan (inhoudelijke en procedurele) afspraken, waartoe men zich onderling 
verplicht; het biedt tevens het evidente lange-termijnvoordeel, dat het mobiel erfgoed zich naar de 

buitenwereld als één sector met één 
register kan presenteren. Verlenging van 
dit convenant staat op de  MCN-agenda.  
 
Naamsverandering 
Eén van de opvallende uitkomsten van de 
evaluatie van het registerproces in breder 
mobiel-erfgoedverband is de 
naamsverandering van het register 
geweest. Nadat de Federatie Varend 
Erfgoed Nederland had voorgesteld om 
niet meer te spreken van het register van 
varende monumenten, maar van varend 
erfgoed, besloot ook HRN de naam van  
het register te veranderen van Nationaal 
Register Railmonumenten in Nationaal 
Register Railerfgoed.  
De FEHAC en de NFHL volgden deze route 
met het Nationaal Register Rijdend 
Erfgoed en het Nationaal Register 
Vliegend Erfgoed. Deze naamswijziging 
sluit beter aan bij het bestaande streven 
om al het mobiel erfgoed in beeld te 
krijgen, niet alleen de (varende, rollende, 
rijdende en vliegende) monumenten, die 
zich tussen dat erfgoed bevinden. Én bij 

de al veel langer bestaande naam van het 'Nationaal Register Mobiel Erfgoed', waarin de 
deelregisters zich gezamenlijk presenteren.4 
 
Registerprojecten 
De samenwerking tussen HRN en de stichting MCN op het gebied van het NRME werd ook in 2013 en 
2014 met succes voortgezet. Na het project Mobiel Erfgoed, Wat Beweegt Ons in 20125 is een 
vervolgtraject ingezet, dat tot doel had tot een eenduidig en in de vier sectoren breed gedragen 
datamodel te komen voor het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Dat is gelukt; het verslag van deze 
exercitie is op de website van de stichting MCN te vinden.  
 
Erfgoedsuite 
Ten behoeve van de verdere digitalisering van het NRME kon worden geparticipeerd in een door de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed geïnitieerd en financieel ondersteund project, de 'Erfgoedsuite'. Dit is 
de naam van een door InfoProjects in Bussum ontwikkeld softwarepakket, waarin naast een 
database mogelijkheden voor het maken van een website zijn opgenomen, alsmede tools voor het 
vervaardigen van nieuwsbrieven, virtuele exposities, de ontwikkeling van app's en betaalfuncties enz. 
De stichting MCN was uitgenodigd hierin als pilotpartner deel te nemen en het bovengenoemde 
MCN-datamodel is inmiddels voor het grootste deel  geïmplementeerd.  
Waardestellend kader 2015  

 
 

4  Er is nog geen gelegenheid geweest de naam Nationaal Register Railerfgoed in alle uitingen (website enz.) door te 
voeren. Dit gebeurt als de financiële middelen daartoe beschikbaar zijn en in het onderhavige verslag wordt verder nog 
de oude naam gebruikt. 

5  Zie het verslag van het NR-RailMon over de periode 2011-2012.  
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Ook in 2013 werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 'Op de Museale Weegschaal' 
gepresenteerd, een nieuwe methodiek voor de culturele waardering van al het roerend erfgoed in 
Nederland. Het mobiel erfgoed (ook roerend erfgoed!) kende reeds het Waardestellend kader 
mobiel erfgoed (WSK), maar de Museale Weegschaal bevatte een aantal nieuwe inzichten die ook 
voor het werkveld van MCN zeer interessant en bruikbaar zijn. Zo werd begin 2014 onder begeleiding 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het bestaande WSK in de Museale Weegschaal 
geïntegreerd, met als resultaat een nieuw, geactualiseerd 'Waardestellend kader mobiel erfgoed 
2015' (WSK 2015). Daarmee is de culturele waardering van het mobiel erfgoed met behulp van de 
RCE weer geheel 'bij de tijd' en heeft het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, mét culturele 
waardering op basis van dit WSK 2015, veel potentie als communicatiemiddel. Niet alleen voor de 
Rijksoverheid, maar ook voor andere overheden, cultuurfondsen en in het algemeen voor alle 
belanghebbenden en belangstellenden op het gebied van het mobiel erfgoed in ons land.  
 
Handboek 
Dit nieuwe Waardestellend kader 2015 rechtvaardigde een nieuwe, geheel herziene derde druk van 
Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed, waarin het Waardestellend 
kader 2015 uitgebreid behandeld en toegelicht wordt. De productie en presentatie van deze derde 
druk werd voorzien in 2015.  
Speciale vermelding verdient hier het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC), de rechtspersoon die voor de 
uitgave van deze derde druk een lening heeft aangevraagd en verkregen bij het Nationaal 
Restauratiefonds en het Mondriaan Fonds. Hoewel de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het 
boek bij de stichting MCN ligt, geeft het Mobiel Erfgoed Centrum in Rotterdam het boek uit voor 
eigen rekening en risico.    
 
Beheerderscommissie 
Het NRME-traject wordt met de nodige zorgvuldigheid en in voortdurende afstemming met het 
werkveld afgelegd. Voeg daarbij de financiële randvoorwaarden waarbinnen e.e.a. dient te 
geschieden en het zal duidelijk zijn dat de verdere vervolmaking van het register een gestaag 
voortschrijdend proces is; een proces, dat uiteindelijk een mooi en breed gedragen register oplevert.  
De registerprojecten zijn tot nu toe grotendeels uitgevoerd door Cultuurwerk. Vanuit de stichting 
MCN worden alle activiteiten op het gebied van het register aangestuurd en gecoördineerd door de 
Beheerderscommissie, waarin vertegenwoordigers van de vier sectorale registers zitting hebben. 
Deze commissie komt periodiek bij elkaar om te spreken over inhoud, ICT, procedures, financiën en 
communicatie met betrekking tot het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.   

 
Tot slot  
 
Tot slot terug naar het Nationaal Register Railmonumenten. De voortgang van dit register geeft 
aanleiding tot de volgende overwegingen en aanbevelingen:   

 De periode 2013-2014 gaf een relatief groot aantal beoordelingen te zien, deels als gevolg 
van een inhaalslag van een aantal organisaties, die tot nu toe weinig hadden voorgedragen 
deels als gevolg van collectie-uitbreiding van de Tramweg Stichting. Een verheugende 
ontwikkeling, die echter onverlet laat, dat het einde van de beoordelingen langzamerhand in 
zicht zal komen.  

 De ontwikkeling van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, waarvan het Nationaal Register 
Railmonumenten een integraal onderdeel is, is de laatste jaren in een stroomversnelling 
gekomen. Het ziet er naar uit, dat deze versnelling zich voortzet en dat er nu tijd en energie 
vrijkomt om vanuit HRN aan de verdere samenwerking en integratie te gaan werken.  

 Aan de voorgenomen verbetering op het gebied van de interne en externe communicatie 
wordt gewerkt. In ieder geval zal het onderhavige verslag over de periode 2013-2014 breed 
verspreid worden en ook voor externe communicatie worden gebruikt.  
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 De voorgenomen samenwerking met de Nederlandse Museummaterieel Database (NMMD) 
is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Hoewel belangrijk, moet bezien worden welke 
prioriteit vanuit het Registerbeheer aan deze samenwerking moet worden gegeven, e.e.a. in 
relatie tot andere noodzakelijke activiteiten.  

 Hetzelfde geldt voor het verder vervolmaken van de overzichten van 'belangrijke 
ontwikkelingen in de geschiedenis van het Nederlandse Railvervoer', die immers ten 
grondslag liggen aan de eventuele toekenning van een A-status aan de voorgedragen 
objecten.   

 
Beheer Nationaal Register Railmonumenten, ultimo december 2015, 
 
Max Popma, Peter Zorge en Bob Schooneveld 
 
Cultuurwerk | Max Popma Erfgoedprojecten 
Ranonkellaan 18 - 1562 AT Krommenie 
0644 978 730 
popma@cultuurwerk.nl 
www.cultuurwerk.nl 

http://www.cultuurwerk.nl/
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Bijlage 1: Resultaten - totaaloverzicht beoordelingen  
 
Tussen 1-1-2013 en 31-12-2014 zijn de volgende objecten in het Nationaal Register Railmonumenten 
ingeschreven met de status(sen)  en registernummer(s):  
 

Object Status Regnr. 

Elektrisch motorrijtuig TET 1 A 484 

Goederenwagen ZVTM D59 C 801 

Dienstmaterieel NS 78 A 802 

Post en/of bagagewagen SBM D3 C 803 

Diesellocomotief NS 288 C 804 

Personenrijtuig HSM 1237 A 805 

Personenrijtuig NCS B 101 A 806 

Goederenwagen NS 520704P (722 5 545 P)  A 807 

Elektrisch motorrijtuig GVB 1 (GTU 75) A 808 

Personenrijtuig GTA 606 (458) A 809 

Elektrisch motorrijtuig GTA 144 B 810 

Personenrijtuig GTA 822 B 811 

Elektrisch motorrijtuig GVBA 464 C 812 

Personenrijtuig GVBA 776 (721) C 813 

Elektrisch motorrijtuig GVBA 454 B 814 

Dienstmaterieel GTA Sv 1 A 815 

Elektrisch motorrijtuig GVBA 569 (869) A 816 

Diesellocomotief Kromhout fabr.nr. 8597  / Du Croo & Brauns 287 (ISM 24) A 817 

Diesellocomotief Whitcomb Locomotive Co. fabr.nr. 40320 (ISM 28) B 818 

Diesellocomotief Jung fabr.nr. 10542 (ISM 29) A 819 

Diesellocomotief NS 2278 C 820 

Goederenwagen NS 84193 (K 266) C 822 

Goederenwagen NS 84296 (K 261) C 823 

Goederenwagen NS 84238 (K 268) C 824 

Goederenwagen NS 6065 / D285 Ag 825 

Goederenwagen NS 34579 (D 282) C 826 

Goederenwagen NS 2615 (D 283) C 827 

Goederenwagen 40 84 566 9 259-1 (T 257) C 828 

Goederenwagen 40 84 566 9 241-9 (T 256) C 829 

Goederenwagen NS 99610 / U245 Ag 830 

Goederenwagen NS 530311 (Z 241) B 831 

Goederenwagen NS 90100 / U293 Ag 832 

Goederenwagen NS 89261 (R 231) C 833 

Elektrische locomotief PEN 3 A 834 

Goederenwagen NS 943 3 000 (K 234) C 835 

Diesellocomotief NS 249 C 836 

http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=500&pt=TET%201
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1820&pt=ZVTM%20D59
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1821&pt=NS%2078
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1822&pt=SBM%20D3
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1823&pt=NS%20288
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1824&pt=HSM_1237
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1825&pt=NCS_B_101
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1826&pt=NS%20520704P%20%28722%205%20545%20P%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1828&pt=GVB_1_(GTU_75)
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/object.php?tabel=nrme_rail&id=1829&pt=GTr_606
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/object.php?tabel=nrme_rail&id=1830&pt=GTr_144
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/object.php?tabel=nrme_rail&id=1831&pt=GTr_822
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/object.php?tabel=nrme_rail&id=1832&pt=GVB_464
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/object.php?tabel=nrme_rail&id=1833&pt=GVB_776_(GVB_721)
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/object.php?tabel=nrme_rail&id=1834&pt=GVB_454
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/object.php?tabel=nrme_rail&id=1835&pt=GVB_Sv1
http://www.mobielecollectienederland.nl/railmonumenten/object.php?tabel=nrme_rail&id=1836&pt=GVB_569_(GVB_869)
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1837&pt=Kromhout_fabr.nr._8597_(Du_Croo_||_Brauns_287)_ISM_24
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1840&pt=Whitcomb_Locomotive_Co._fabrnr._40320_ISM_28
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1841&pt=Jung_fabrieksnr._10542_/_ISM_29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1849&pt=NS%202278
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1867&pt=NS%2084193%20%28K%20266%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1865&pt=NS%2084296%20%28K%20261%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1866&pt=NS%2084238%20%28K%20268%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1864&pt=NS%206065%20%28D%20285%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1863&pt=NS%2034579%20%28D%20282%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1862&pt=NS%202615%20%28D%20283%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1861&pt=40%2084%20566%209%20259-1%20%28T%20257%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1860&pt=40%2084%20566%209%20241-9%20%28T%20256%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1859&pt=NS%2099610%20%28U%20245%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1858&pt=NS%20530311%20%28Z%20241%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1857&pt=NS%2090100%20%28U%20293%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1856&pt=NS%2089261%20%28R%20231%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1854&pt=PEN%203
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1855&pt=NS%20943%203%20000%20%28K%20234%29
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1851&pt=NS%20249
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Diesellocomotief NS 353 C 837 

Personenrijtuig HSM 852 (NS C 7032) A 838 

 
De link in het registernummer verwijst naar het desbetreffende record in de registerdatabase, waar 
(naast meer algemene informatie) de motivatie bij de status vermeld wordt, ook bij de afkortingen ag 
(aangehouden) en nno (nog niet te beoordelen).  
 
 

http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1852&pt=NS%20353
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/object.php?tabel=nrme_rail&id=1853&pt=HSM%20%20852%20%28NS%20C%207032%29
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Bijlage 2: Samenstelling Beoordelingscommissie en Sectie Beheer per 31-12-2014 
 
Beoordelingscommissie 

naam hoedanigheid 

dhr. Drs. S. van Genuchten voorzitter 

dhr. Dr. A.J. Veenendaal deskundige geschiedenis algemeen en railgeschiedenis 

mvr. Dr. M-L. ten Horn-Van Nispen deskundige geschiedenis techniek en infrastructuur  

dhr. Ing. B. Schooneveld deskundige geschiedenis en rollend materieel spoorwegen 
(hoofdspoor en lokaalspoor) 

dhr. Ing. P.W. vd Vlist deskundige geschiedenis en rollend materieel spoorwegen 
(hoofdspoor) 

dhr. Ir. S.J. de Lange deskundige geschiedenis en rollend materieel tramwegen 
(interlokale en lokale tram) 

dhr. M. Moerland  deskundige geschiedenis en rollend materieel tramwegen 
(interlokale en lokale tram)  

dhr. Dr. Ir. H.J. Kolkman deskundige geschiedenis en rollend materieel 
industriespoor (normaal- en smalspoor) 

vacature deskundige geschiedenis en rollend materieel 
industriespoor (normaal- en smalspoor) 

dhr. Drs. P. Zorge secretaris 

dhr. M.H. Popma beheerder register en deskundige culturele waardering 

 

Sectie Beheer 

naam organisatie / hoedanigheid 

dhr. K. Wielemaker Stoomtrein Goes Borssele / voorzitter 

dhr. J. Nieweg Museumstoomtram Hoorn - Medemblik / lid 

dhr. P.  Jansen Zuid-Limburgse Stoomtrein-Maatschappij / lid 

dhr. Dr. Ir. J. Koopmans Tramweg Stichting / lid 

dhr. P-P. de Winter  Het Spoorwegmuseum / lid 

dhr. Ing. B. Schooneveld namens beoordelingscommissie / lid  

dhr. Drs. P. Zorge secretaris 

 


