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Wat is dat, mobiel erfgoed?

Mobiel erfgoed, wat verstaan we daar eigenlijk onder? 
Dat zijn bijvoorbeeld allerlei soorten historische schepen, 
rijtuigen, treinen, fietsen, auto’s en vliegtuigen. Het zijn de 
transportmiddelen waarmee door de eeuwen heen goederen, 
mensen en dieren werden vervoerd. 
Mobiel erfgoed gaat over mobiliteit en die is voor de samen-
leving van onschatbare betekenis. Dit geldt voor geen ander 
land zo sterk als voor Nederland: onze geschiedenis is ervan 
doortrokken. De Gouden Eeuw is te danken aan het zeilschip, 
de Industriële Revolutie is ondenkbaar zonder de stoomloco-
motief. En in de 20e eeuw zorgen auto en vliegtuig voor nieu-
we en ongekende vervoersmogelijkheden. Het Nederland 
van toen en nu valt niet te begrijpen zonder de geschiedenis van scheepvaart, railvervoer, wegverkeer 
en luchtvaart te kennen. Mobiliteit is het fundament onder onze moderne maatschappij en onder 
onze welvaart. 

Mobiel erfgoed is bijzonder voor Nederland

Die transportmiddelen speelden en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Nederland tot een 
welvarend handelsland. Dankzij vlieg-, vaar- en voertuigen zijn we nog altijd een belangrijk transportland, 
zowel over water als via rail, weg en lucht. Ons mobiel erfgoed geeft ons een kijkje achter de schermen: 
hoe kon zo’n klein land zo welvarend worden? 
In Nederland zijn er vele particulieren en musea die ons mobiel erfgoed behouden en koesteren. Zij 
houden dit erfgoed in goede en liefst, waar dat mogelijk en wenselijk is, in werkende staat. Zij werken 
samen in de stichting Mobiele Collectie Nederland. Zij vinden het belangrijk dat ook het grote publiek 
weet wat mobiel erfgoed is. Zodat iedereen snapt waarom zij dit erfgoed willen behouden en laten zien. 

  
Daarom: Toonbeelden van mobiel erfgoed 

Daarom start de stichting Mobiele Collectie Nederland 
het project ‘Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’. Het project 
werkt een flink aantal kenmerkende voorbeelden van onze 
mobiliteitsgeschiedenis uit en maakt daar een mooie web-
site van: een Virtueel Mobiliteitsmuseum. De ‘Toonbeel-
den van Mobiel Erfgoed’ leggen de relatie tussen die mobi-
liteitsgeschiedenis en de historische vervoermiddelen als 
levende getuigen daarvan. De stichting Mobiele Collectie 
Nederland krijgt voor dit project subsidie van het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ondersteu-
ning vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 



Doelen

Het project ‘Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’ heeft 
de volgende doelen: 
•  Het mobiel erfgoed krijgt een herkenbaar gezicht via 

karakteristieke voorbeelden.
•   Deze voorbeelden plaatsen het mobiel erfgoed in de 

historische ontwikkeling van ons land. 
•   Wet- en regelgeving houdt rekening met het gebruik 

van mobiel erfgoed.
•  Draagvlak voor behoud, ontwikkeling en gebruik van 

mobiel erfgoed groeit.

Resultaat

Met het project ‘Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’ wil MCN de volgende resultaten bereiken:
•  Bij het algemene publiek is het begrip ‘mobiel erfgoed’ breder bekend.
•  Het onderwijs kan de Toonbeelden gebruiken bij erfgoededucatie.   
•  Overheden houden meer rekening met mobiel erfgoed bij beleid en regelgeving.
•    Eigenaren van mobiel erfgoed werken samen om kansen te benutten en bedreigingen het hoofd 

te bieden. 

Projectplanning

In het project ‘Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’ werkt de stichting Mobiele Collectie Nederland samen 
met de Universiteit Maastricht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Drie werkgroepen zorgen 
voor de uitwerking van de maatschappelijke context, de karakteristieke voorbeelden van mobiel erfgoed 
en de communicatie over het project. Tijdens het project houdt MCN u op de hoogte via een nieuwsbrief. 
In de zomer van 2016 presenteert MCN de resultaten van het project tijdens het tweede 
Nationaal Congres Mobiel Erfgoed. 

Meer informatie

Stichting Mobiele Collectie Nederland
•   E-mailadres: toonbeelden@mobiel-erfgoed.nl
•   Website: www.mobiel-erfgoed.nl 
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