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Deze publicatie bevat en overzicht van de verschillende organisaties op (mobiel) erfgoedgebied en 
wat termen. De informatie komt merendeels direct van de websites van de betrokken organisaties. 
Het onderstaande houdt dus geen waardeoordeel in maar zijn teksten (hier en daar licht herwoord 
om het beter leesbaar en/of korter te maken) geschreven door betrokkenen.  Sommige clubs zijn 
inmiddels al weer opgeheven en andere hebben een onduidelijke doelstelling. Waar erg veel 
onduidelijkheid was is navraag gedaan, soms met succes. Hier en daar het ik wat commentaar 
toegevoegd.

Er zijn nog veel meer organisaties op het erfgoed gebied (zie bijv. aangesloten verenigingen bij 
FVEN ex-FONV en links bij FIEN). Onderstaande acht ik met name relevant voor het behoud en de 
documentatie van het varend erfgoed: ken de spelers en de terminologie. De figuur geeft de 
essentie, met name de relaties, weer tussen de verschillende organisaties, maar ook naar de 
relevante registers zoals het register Varend Erfgoed Nederland (ex-Varende Monumenten), het 
Nationaal Register Varend Erfgoed en het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het Waardestellend 
Kader (WSK) staat er bij als format voor het NRME. En natuurlijk het Bestand Historische Schepen 
van de LVBHB. Details van organisaties, registers enz. hierna op alfabet. 
Belangrijke vragen: hoe vullen we het NRVE? Hoe wordt het vorm gegeven qua format en qua IT. 
Wordt het onderdeel van het NRME en wie gaat daar over? En vooral: is het (het NRME) al wat en 
wat is het dan. Als het NRME in het WSK format is, dan moeten zowel het NRVM als het NRVE in 
dat format om in elkaar geschoven te worden. Daarover is het laatste woord nog niet gesproken.
Inmiddels is er in het kader van de nieuwe Erfgoedwet (per 2016) een portal opgezet met 
Toonbeelden van mobiel erfgoed, dat toegang moet gaan bieden tot alle gegevensverzamelingen op 
het gebied van varend erfgoed.

N.B. De musea op scheepvaartgebied worden hier niet genoemd evenmin de diverse 
behoudsorganisaties voor varend erfgoed. Voor die laatste verwijs ik graag naar de website van de 
FVEN (ex-FONV, www.fven.nl) waar links te vinden zijn.
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De eerste versie is van 2012. In juli 2016 is alles zo goed mogelijk bijgewerkt. Voor aanvullingen 
en correcties mail george@bezigeboot.nl
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Bestand Historische Schepen (BHS)
Het Bestand Historische Schepen (BHS) is een database van de Landelijke Vereniging tot Behoud 
van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) met varend erfgoed. Het is in eerste instantie opgezet 
met gegevens van de schepen die in het boek Schepen die blijven staan beschreven. De gegevens 
zijn raadpleegbaar in de Schepengalerij te bekijken via de website van de LVBHB.
www.lvbhb.nl

Centrum voor Industrieel en Mobiel Erfgoed (CIME)
Doelstelling was het bundelen van het werkveld op het gebied van industrieel en mobiel erfgoed, 
contact onderhouden met de overheid, informeren en creëren van draagvlak. Samengegaan met 
Stabien. In 2006 opgeheven. Heeft gewerkt aan het Waardestellend Kader.

Cheperu
Adviseert overheden en erfgoedinstellingen als musea en monumentenorganisaties bij vragen op het 
gebied van digitalisering. Meegewerkt aan het NRME.
Aantekening George: Hun website bestaat niet meer, dus ik vermoed dat de club niet meer bestaat.

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
Het kenniscentrum voor het digitaal erfgoed. Verzamelt alles over de digitalisering van het erfgoed, 
de Digitale Collectie Nederland. Dit is het algemene beleidsconcept voor één nationale verzameling 
digitaal cultureel erfgoed die toegankelijk en herbruikbaar is. Digitale erfgoedobjecten in de 
Digitale Collectie Nederland kunnen in samenhang toegankelijk worden gemaakt, los van de locatie 
van de fysieke originelen. Door het digitale materiaal boven de grenzen van de beherende 
instellingen uit te tillen ontstaan meer mogelijkheden tot combinatie en hergebruik. De Digitale 
Collectie Nederland wordt zelf weer als een deelverzameling gezien van Europeana. 
www.den.nl
Aantekening George: DEN is een kenniscentrum voor alles op het gebied van digitalisering van 
het erfgoed met veel nuttige info. Heel bruikbaar alhoewel niet specifiek voor het mobiele erfgoed.

ErfgoedSuite
De ErfgoedSuite is het nieuwe kennissysteem dat het erfgoed in Nederland verbindt. Gegevens over 
erfgoed blijven hiermee duurzaam digitaal beschikbaar.
Het is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een online basisvoorziening 
voor kleinere en middelgrote erfgoed organisaties om een website te bouwen en te onderhouden 
collecties digitaal te ontsluiten en deze te koppelen aan een kennisnetwerk, de Erfgoedthesaurus.
De Erfgoedthesaurus wordt beheerd en ingericht door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Collecties in de ErfgoedSuite zijn via de Erfgoedthesaurus onderling verbonden. Een abonnement 
kost €150,- per maand.
www.erfgoedsuite.nl/
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Europeana
Europeana is een Europees project om mensen de digitale collecties van Europese musea, 
bibliotheken, archieven en audio-visuele collecties te laten bekijken.
www.europeana.nl

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN)
Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is FIEN hét platform voor het vrijwilligersveld dat 
zich met Industrieel Erfgoed in de breedste zin bezighoudt. De FVEN (ex-FONV) is hierbij 
aangesloten.
FIEN ontstond in 1984 als platform van een twintigtal organisaties. Inmiddels is het aantal 
organisaties dat zich in de federatie heeft verenigd opgelopen tot boven de vijftig.
Binnen dit heterogene, maar enthousiaste, gezelschap bevinden zich lokale en regionale organisaties 
die zich op een bepaalde stad of een bepaalde streek richten, maar ook categoriale, die zich richten 
op gemalen, watertorens, schepen, trams etc. 
Bestuurssamenstelling: voorzitter: Jan Reijnen, secretaris: Geert de Weger, penningmeester: Peter 
Plassaert, leden: Arjan Barnard, Helmig Kleerebezem, Marcel Overbeek, adviseurs: Peter Nijhof, 
Henk Weevers.
www.industrieel-erfgoed.nl/
Aantekening George: geen idee wat ze doen of willen bereiken.

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
Opgericht in 2009 richt FIM zich op collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, 
archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek.
- De uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de bescherming, instandhouding 
en/of het beheer van gebouwde, archeologische, groene, en mobiele monumenten.
- Het bepalen van gezamenlijke visies over beleid inzake bescherming, instandhouding en/of 
beheer.
- Het actief uitdragen van die visies op politiek en ambtelijk niveau.
De FIM tracht dit doel te bereiken door het opzetten van een actief netwerk van personen en 
instanties en het uitvoeren van lobbywerk ten dienste van de doelstelling van de vereniging. 
Daarnaast worden er vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd, werkgroepen opgericht en 
notities en aanbevelingen opgesteld. FIM is dé gesprekspartner van de staatssecretaris van cultuur.
Leden: van Stadsherstel Amsterdam tot de Hollandse Molen, van Staatsbosbeheer tot Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken. Geen organisaties op het gebied van mobiel erfgoed.
www.fimnederland.nl

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN ex-FONV)
De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behoudsorganisaties. De FVEN 
(voorheen Federatie Oude Nederlandse Vaartuigen FONV) behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van de behoudsorganisaties, en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn 
voor het Varend Erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de behoudsorganisaties, waaronder de 
registratie van het Nederlands Varend Erfgoed (Register Varend Erfgoed Nederland RVEN). 
www.fven.nl
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Historisch Casco
Dit is een schip ouder dan vijftig jaar maar waarvan één of meerdere onderdelen niet voldoen aan 
de criteria van een Varend Monument. (Definitie NRVM)

Instituut Collectie Nederland (ICN)

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) was een kennisinstituut voor beheer en behoud van roerend 
cultureel erfgoed (beheerde o.a. de kunstcollectie van Nederland inclusief de BKR (subsidieregeling 
voor beeldende kunstenaars) stukken). Per 1 januari 2011 is het ICN opgeheven en ondergebracht 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. ICN was (mede)uitgever van Erfgoed dat beweegt in 
samenwerking met Stichting Mobiele Collectie Nederland.
www.geheugenvannederland.nl/?/nl/homepage

Mobiel Erfgoed Centrum (MEC)
Het Mobiel erfgoed Centrum is eind 2011 opgericht vanuit Het Havenmuseum. Belangrijkste reden 
voor die oprichting is de zorg om het verdwijnen van kennis en kunde, die nodig is voor restauratie, 
onderhoud en bediening van het mobiel erfgoed. Het MEC gaat een digitale plek creëren waar die 
kennis en kunde gedeeld kunnen worden met de jongere generatie. Er zullen ook workshops worden 
gegeven en door middel van leer- en werkplekken bij erfgoedinstellingen gaan mbo-leerlingen 
zowel fysiek (met de handen) als virtueel (op de computer) alles leren over restauratie-technieken, 
waarbij het begrip 'duurzaamheid' voorop staat. Er zijn drie zogenaamde 'MEC-work locaties' 
gerealiseerd: in de historische werf ‘Rotterdam Welvaren’ (v/h De Delft), bij de Stichting Romeo in 
een historische tram en bij Het Havenmuseum in het sleepschip 'Geertruida'.
www.mobielerfgoedcentrum.nl
MEC is partner van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN).

Mobiel Erfgoed-Lening
Deze lening is een annuïteitenlening met een lage rente. De lening kan de eigenaar van een 
historisch vervoermiddel zoals een oude auto, bus, trein of vliegtuig aanvragen. Geldt niet voor een 
varend vervoermiddel is. De lening is bedoeld voor de financiering van duurzaam behoud of het 
terugbrengen in de oude staat van het vervoermiddel. De lening is niet bedoeld voor ’gewoon’ 
onderhoud. Aanvragen bij de Mondriaan Stichting; het Restauratiefonds verzorgt de financiering.
www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/mobiel-erfgoed-lening

Monitor
Op basis van het NRME zal er een zogenaamde Monitor worden opgesteld, vergelijkbaar met de 
Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed, een regelmatige vervolgmeting naar de staat van 
rijksbeschermde monumenten.
www.erfgoedmonitor.nl
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Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME)
In het kader van de Cultuurnota 2001-2004 kreeg de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) 
subsidie van het Ministerie van OCW om inzicht te verschaffen in kwantiteit en kwaliteit van het 
mobiel erfgoed in ons land. MCN heeft besloten dit vast te leggen in een Nationaal Register Mobiel 
Erfgoed (NRME). Het NRME is in opdracht van de stichting MCN opgesteld door CIME/Stabien 
(Max Popma) in samenwerking met Cheperu Cultuurtechnologie (Eelco Bruinsma), VTHP (Eric 
Vos), Dick van den Brink en Michael Zwartelé.
Dit register is een belangrijke basis voor de communicatie over het mobiel erfgoed naar 
verschillende doelgroepen als eigenaren, beleidsmakers en subsidiënten en naar iedereen die 
geïnteresseerd is in mobiel erfgoed en de geschiedenis van het transport in Nederland.
Het Nationaal Register wordt gevoed vanuit de sectorale registers van de respectievelijke 
koepelorganisaties: Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN ex-FONV), Historisch Railvervoer 
Nederland (HRN), Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en Nationale 
Federatie Historische Luchtvaart (NFHL). Onderhoud en verdere ontwikkeling moeten gedaan 
worden door vrijwilligers uit de leden van de koepelorganisaties.
In het NRME zijn objecten van mobiel erfgoed beschreven. Er zijn 4 secties waaronder de Varende 
Objecten. Daarin staan (september 2012) 28 schepen uit het Havenmuseum Rotterdam, de duwboot 
Rene Siegfried en de LASHbak van de Vereniging De Binnenvaart en de coaster Zeemeeuw.
In het register wordt onderscheid gemaakt tussen geregistreerde objecten en geïnventariseerde 
objecten. Van de geïnventariseerde objecten is het bestaan bekend en die worden getoond met enige 
essentiële informatie en, indien voorradig, een foto. Van de geregistreerde objecten is méér bekend. 
Ze zijn beoordeeld op hun cultuurhistorische waarde of op hun authenticiteit én ze zijn in één van 
de sectorale registers (water, rail, weg, lucht) opgenomen. Dat wil zeggen dat ze te boek staan als 
Varend Monument, als Railmonument, als Rijdend Monument of als Vliegend Monument. 
www.mobielecollectienederland.nl/

Nationaal Register Varende Monumenten
zie Register Varend Erfgoed Nederland.

Nationaal Register Varend Erfgoed (NRVE)
Het NRVE wordt verondersteld een onderdeel te zijn van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed 
(NRME, zie aldaar). De LVBHB heeft in 2012 de keuze gemaakt haar deel van het NRVM te 
herzien om zo veel mogelijk schepen die tot het varend erfgoed behoren te registreren inclusief 
varende monumenten. De schepen moeten gedocumenteerd worden (bij voorkeur via 
ScheepsHistorisch Onderzoek) op basis van het Waardestellend Kader (WSK). De LVBHB is 
eigenaar en beheerder van de criteria van de rubrieken uit het WSK en (be)oordeelt (dus) zelf. Voor 
het bepalen of een vaartuig herkenbaar is als voormalig bedrijfsvaartuig en gecategoriseerd wordt 
als Varend Monument kiest het bestuur voor de methodiek van de 100-meter-schouw. Dit betekent 
dat we zowel de indeling van de drie categorieën A, B en C-schepen als de methodiek van 
schouwen voor het huidige NRVM beëindigen. Inmiddels is in 2015 het Nationaal Register Varend 
Monument omgezet in een breder Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN, zie aldaar).
Aantekening George: eind 2014 zijn de schouwcriteria door het bestuur van de LVBHB aangepast 
maar de nieuwe methodiek van schouwen, de z.g. ‘100 meter schouw’ of ‘nieuwe schouw’ is (juli 
2016) nog niet vastgesteld. 
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Nationaal Restauratiefonds
Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies 
uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Het fonds verstrekt 
informatie en advies bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van 
monumenten.
Het Restauratiefonds maakt geen winst. De opbrengst uit de rente en aflossing wordt opnieuw 
ingezet om leningen met een lage rente te verstrekken. Daarnaast betaalt het fonds namens het 
ministerie van OCW subsidies.
www.cultuurfonds.nl/aanvragen/overige-regelingen/lening-voor-restauratie?gclid=CL-
QgL3v2M0CFRDhGwod2Y4Phw
Het Restauratiefonds verstrekt de Mobiel Erfgoed-lening voor al het mobiel erfgoed met 
uitzondering van het varend erfgoed. Daarvoor wordt de Varend Monument-Lening verstrekt in 
samenwerking met het VSB fonds.

Objectbeschrijving voor het mobiel erfgoed
De objectbeschrijving legt de informatie over een object van het mobiele erfgoed vast. Het is het 
NRME format en integraal onderdeel van het Waardestellend Kader mobiel erfgoed.
Met behulp van de objectbeschrijving kan tot waardestelling van het object worden overgegaan. 
Binnen de sectorale registers, die deel uitmaken van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed zijn 
voor die waardestelling eigen methodes ontwikkeld, die bijvoorbeeld waarderen op 
representatiewaarde en/of authenticiteit. Omdat de vier sectoren verschillende criteria hanteren voor 
de waardebepaling is in opdracht van het ministerie van OCW door ICN en RACM (nu RCE) in 
samenwerking met MCN een algemeen waardestellend kader voor het mobiel erfgoed ontwikkeld. 
Het Waardestellend Kader mobiel erfgoed biedt de mogelijkheid tot een meer uitgebreide 
cultuurhistorische waardering in zo breed mogelijke zin.

Platform Erfgoedhavens Nederland (PEN)
Platform in oprichting op initiatief van het MEC en de werkgroep Havens en Ligplaatsen van de 
LVBHB. Doel is om overleg tussen besturen van erfgoedhavens te faciliteren, informatie te delen en 
de belangenbehartiging van erfgoedhavens te coördineren.

Register
Er zijn verschillende registers
- Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM), nu Register Varend Erfgoed Nederland 
(RVEN)
- Nationaal Register Varend Erfgoed (onderdeel van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed)
- Sectorale registers zoals het NRVM, van Historisch Railvervoer Nederland (HRN), Federatie 

Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en Nationale Federatie Historische 
Luchtvaart (NFHL).

- Nationaal Register Mobiel Erfgoed (verzameling van al het mobiele erfgoed)
Aantekening George: er is bij mij onduidelijkheid over de verhouding tussen de verschillende 
registers is zoals het NRVM/RVEN en het NRME. Navraag in 2012 bij FVEN, SVM en NRME 
(Max Popma) heeft (nog) geen licht hierop geworpen. FVEN/FONV claimt dat het RVEN/NRVM 

wieiswie in erfgoedland2016.pages                                                                                 zondag 3 juli 2016

7  van  13

http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/overige-regelingen/lening-voor-restauratie?gclid=CL-QgL3v2M0CFRDhGwod2Y4Phw
http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/overige-regelingen/lening-voor-restauratie?gclid=CL-QgL3v2M0CFRDhGwod2Y4Phw
http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/overige-regelingen/lening-voor-restauratie?gclid=CL-QgL3v2M0CFRDhGwod2Y4Phw
http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/overige-regelingen/lening-voor-restauratie?gclid=CL-QgL3v2M0CFRDhGwod2Y4Phw


deel uit maakt van het NRME maar geeft toe dat het nog niet werkt (mail voorzitter FONV sept. 
2012). NRME is m.i. geen database. Max Popma heeft nog geen tijd gevonden uitleg te geven 
(1/10/2012). Op het Tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed (juni 2016) werden drie 
ontwikkelingen gepresenteerd: het portal Toonbeelden (www.toonbeelden.com), het onderzoek van 
de kwartiermaker van het NRME en een nulmeting voor maritieme ensembles. Zoveel is duidelijk, 
dat er veel gegevens verzameld worden, maar dat coördinatie tot nu toe ontbreekt evenals 
kwaliteits-, integriteits- en compleetheidscontrole. Daar zou de portal voor moeten/kunnen gaan 
zorgen. Probleem blijft financiering en bemensing.

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN ex-NRVM)
Om inzicht te geven in ons Nederlands varend erfgoed is, in samenwerking met het Ministerie van 
OCW, in 1993 het Nationaal Register Varende Monumenten opgezet, een onafhankelijk register. De 
registers van de behoudsorganisaties zijn toen overgedragen aan de Stichting Varende Monumenten 
(SVM). Alle schepen die aan de algemene criteria voldoen kunnen in het register worden 
ingeschreven. Binnen het register wordt een waardering gegeven aan de huidige toestand van het 
schip ten opzichte van het historische scheepsbeeld. Op dit moment wordt nog alleen 
authenticiteitwaarde van het vaartuig beoordeeld maar er wordt binnenkort ook gestart met de 
cultuurhistorische waardebepaling.
Binnen het register bestaan er drie categorieën: A (varend monument), B (vaartuigen die met een 
restauratie bezig zijn om een varend monument te worden) en C (historisch casco).
In 2015 is het NRVM omgezet in het Register Varend Erfgoed Nederland, gelijktijdig met de 
naamswisseling van de FNOV in FVEN. Het is de intentie dat niet alleen (oud-) varende 
monumenten in dit register komen, maar al het varend erfgoed die aan de toelatingscriteria voldoen, 
in het register kunnen worden ingeschreven. www.fven.nl/rven-register/
De bijgewerkte criteria zijn te vinden op de website van de LVBHB bij de Schouwcommissie:
www.lvbhb.nl/werkgroepen/werkgroep-beoordeling/criteria-nrvm/
De eigenaar van het schip moet lid zijn van een bij de FVEN aangesloten behoudsorganisatie om 
zijn of haar schip in het register te kunnen laten inschrijven. 
Het is de bedoeling dat het RVEN (ex-NRVM) een zelfstandig deelregister wordt van het Nationaal 
Register Mobiel Erfgoed (NRME), dat de gegevens beheert van de mobiele objecten van de 
sectoren water, weg, rails en lucht.
Aantekening George: het NRME geeft geen toegang tot de schepen van het NRVM, zie NRME, 
maar bevat slechts een klein aantal schepen. De term Varend Monument wordt nog wel gehanteerd 
voor schepen die aan bepaalde criteria voldoen.

Restauratiefonds
Zie Nationaal Restauratiefonds

Restauratie Fonds FVEN
Dit fonds heeft als doel het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het behoud van Nederlandse 
traditionele vaartuigen en aan het terugbrengen van deze vaartuigen in een staat uit de periode, 
waarin met deze vaartuigen hun oorspronkelijke functie werd uitgeoefend.
De door de geldgevers beschikbaar gestelde gelden worden door de Restauratiecommissie als 
subsidie toegekend als de eigenaar van een schip een restauratie nastreeft, waardoor de 
oorspronkelijke functie en uiterlijk van het vaartuig herkenbaar wordt, c.q. behouden blijft.
Uitsluitend leden van de bij de FVEN aangesloten behoudsorganisaties kunnen een verzoek om 
subsidie indienen.
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Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
Missie: De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie OC&W) laat de erfgoedzorg in 
Nederland beter functioneren. Bij het meest waardevolle erfgoed van ons land zijn wij nauw 
betrokken bij de aanwijzing, het behoud, de duurzame ontwikkeling en het toegankelijk maken 
ervan. We verbinden beleid, wetenschap en praktijk. We adviseren en stellen informatie en kennis 
beschikbaar. We voeren de wettelijke taken uit die aan ons zijn opgedragen. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed zit in het hart van de erfgoedzorg in Nederland.
Historie: eerder genoemd: Afdeling Kunsten en Wetenschappen, Rijksbureau voor 
Monumentenzorg, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, samengevoegd in 2006 met de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (waarin het Nederlands Instituut voor Scheeps- en 
onderwaterArcheologie) tot de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten die 
in 2009 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ging heten.
www.cultureelerfgoed.nl

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM)
Voorloper van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en in 2009 daarin overgegaan. 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ)
Voorloper van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).

Sectie Varende Monumenten
De Sectie Varende Monumenten van de FVEN (ex-FONV) beheert en bevordert het gebruik van 
een landelijke registratie van varende Oud-Nederlandse vaartuigen - waaronder Varende 
Monumenten -, om vanuit een nationale optiek een bijdrage te leveren aan het behoud van de 
cultuur-historische waarde van varende Oud-Nederlandse vaartuigen. De sectie Varende 
Monumenten (SVM) bestaat uit deskundigen van de verschillende scheepstypen die Nederland rijk 
is.
In 2015 is het NRVM omgezet in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN, zie aldaar).
Elk bij de FVEN aangesloten behoudsorganisatie heeft het recht een deskundige aan te wijzen voor 
hun eigen scheepstype, daarnaast heeft de SVM de mogelijkheid om ook andere deskundigen als lid 
te benoemen. Het voorzitterschap is in handen van een onafhankelijke persoon.
Naast de verschillende scheepsdeskundigen heeft de SVM ook adviseurs op het gebied van varende 
cultureel erfgoed en een vertegenwoordiger vanuit de FVEN en de Mobiele Collectie Nederland.
De SVM ontwikkelt en onderhoudt de algemene criteria waarmee varende monumenten kunnen 
worden gedefinieerd. Zij maakt hierbij gebruik van de deskundigheid van de aangesloten 
behoudsorganisaties door per scheepstype specifieke criteria op te stellen, aan de hand waarvan de 
verschillende typen schepen kunnen worden aangemerkt als Varend Monument.

Sectorale registers
De registers van de vier koepelorganisaties van de vier verschillende categorieën mobiel erfgoed te 
weten water, rail, weg en lucht: Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV), Historisch 
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Railvervoer Nederland (HRN), Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en 
Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL). Voor het water is dat het NRVM, in beheer van 
de SVM.

Stichting Adviesbureau voor Industrieel Erfgoed 
(Stabien)
In 2005 is Stabien opgegaan in het CIME. Stabien was bezig met de registratie van mobiel erfgoed 
in Nederland ten behoeve van het project Mobiele Collectie Nederland. Verder beheerde Henk 
Weevers voor het CIME het Bidoc-project (catalogusproject bibliotheek- en documentatiecollectie 
Industrieel erfgoed). CIME/Stabien is in 2006 opgeheven.

Stichting Haven- en Scheepvaartmuseum te Rotterdam
Doelstelling: het verwerven en zorgdragen voor een collectie materiële getuigenissen, met de 
bijbehorende schriftelijke en mondelinge verslaglegging, die de geschiedenis met betrekking tot de 
scheepvaart en scheepsbouw van met name de haven van Rotterdam vanaf omstreeks 1850 tot 
heden representeert (het ‘Havenmuseum’).
Aantekening George: Dit staat hierbij omdat het op een lijst van aanvragende instellingen staat bij 
de Raad voor Cultuur adviesnota 2005-2008. Inmiddels is in 2014 dit museum gefuseerd met het 
Maritiem Museum Rotterdam.

Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN)
De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is dè organisatie voor museale en particuliere 
eigenaren van mobiel erfgoed in ons land en bovendien de organisatie voor alle belanghebbenden 
en belangstellenden op dat gebied’.
Maar de Mobiele Collectie Nederland is meer: het is óók een verzameling mobiel erfgoed. Beide 
begrippen komen samen in missie en visie van de stichting MCN.
www.mobiel-erfgoed.nl/index.html
Missie en visie: Het belangrijkste doel van MCN is het leveren van een essentiële bijdrage aan de 
totstandkoming van een Mobiele Collectie Nederland als een evenwichtig samengestelde collectie 
mobiel erfgoed, die een representatief beeld geeft van de historische ontwikkeling van de mobiliteit 
in Nederland en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt.
Kernactiviteiten:
- Nationaal Register Mobiel Erfgoed: Het creëren van overzicht over en inzicht in de kwantiteit en 
kwaliteit van de totale collectie mobiel erfgoed in ons land.
- Knelpunten: Het signaleren van en aandragen van oplossingen voor knelpunten bij behoud en 
presentatie van mobiel erfgoed.
- Draagvlak: Het ontwikkelen van draagvlak voor behoud en presentatie van mobiel erfgoed.
Bestuur (stand van zaken 2012)
Water particulier: Oluf van Oosterom, voorzitter FONV
Water museaal: Rein Schuddeboom, directeur Havenmuseum Rotterdam
Rail: Jaap Nieweg, directeur Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, voorzitter
Rail: Kees Wielemaker, voorzitter Historisch Railvervoer Nederland
Weg particulier: Ben Boortman, Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs
Weg museaal: Ton Cox, directeur DAF museum
Lucht particulier: Arno van der Holst, Nationale Federatie Historisch Luchtvaart, penningmeester
Lucht museaal: vacature
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Adviseur: Peter Nijhof, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Ondersteuning: Max Popma, ambtelijk secretaris (zelfstandig adviseur)
Aantekening George: Bovenstaande tekst komt van de oude website van de MCN. De ‘Mobiele 
Collectie Nederland’ is opgericht in 2000 om subsidie van OCW binnen te halen. Onbekend of de 
doelstellingen worden gerealiseerd, wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de resultaten zijn. In 
elk geval is het NRME nog nauwelijks operationeel (zie bij NRME) en sinds lange tijd was de 
website ‘in verband met onderhoud tijdelijk buiten dienst gesteld. Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
site met een nieuwe indeling en nieuwe content.’ In 2016 lijkt de website bijgewerkt maar 
bestuursinformatie is verwijderd.

Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek (S2HO)
Een stichting opgericht in 2015 vanuit de LVBHB. De Stichting Scheepshistorisch Onderzoek 
(S2HO) heeft tot doel het varend erfgoed van Nederland te beschrijven en te documenteren, zowel 
op specifiek als generiek niveau, deze gegevens beschikbaar te stellen aan het brede publiek, de 
overheid en andere geïnteresseerden en deze gegevens in te zetten in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek. 
Aantekening George: juli 2016 zijn slechts 3 schepen onderzocht. Bemensing, financiering en het 
ontbreken van een functionerend register zijn knelpunten.
www.s2ho.nl

Toonbeelden
Een internet portal waar het mobiele erfgoed in het licht van de geschiedenis van Nederland van de 
laatste 150 jaar wordt beschreven aan de hand van karakteristieke voorbeelden (toonbeelden). Het 
portal is ten doop gehouden tijdens het Tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in juni 2016. 
www.toonbeelden.com

Varend Monument
Dit is een schip waarvan het huidige scheepsbeeld een historisch verantwoord beeld geeft van het 
schip zoals dit er tenminste vijftig jaar geleden uitzag (definitie NRVM). Zie ook Register Varend 
Erfgoed Nederland.

Varend Monument-Lening
Dit is een laagrentende lening van het Fonds voor Varend Erfgoed voor de restauratie van varend 
erfgoed (schepen opgenomen in het NRVM) gefinancierd door het VSB fonds en het Nationaal 
Restauratiefonds, die met deze financieringsvorm willen bijdragen aan een duurzaam behoud van 
het varend cultureel erfgoed in Nederland. Bij de beoordeling van de aanvragen is de Federatie van 
Oud-Nederlandse Vaartuigen betrokken. Aanvragen bij het Restauratiefonds. 
Aantekening George: In 2014 stopte het VSB fonds met geld beschikbaar stellen. De website van 
de FVEN zegt echter anno 2016 dat het nog wel mogelijk is voor schepen geregistreerd “in het 
Nationaal Register Varende Monumenten”. zie www.fven.nl/varend-monument-lening/
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Waarde en waardering
Het programma Waarde en waardering richt zich op het ingewikkelde proces van 
waardetoekenning. Het wordt uitgevoerd door de sector Kennis Roerend Erfgoed van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed (projectleider: Tessa Luger) in samenwerking met het Openluchtmuseum in 
Arnhem. Een van de doelen is om de verschillende spelers in het erfgoedveld – eigenaren, 
beheerders, beleidsmakers, bestuurders en financiers – bewust te maken van het belang van waarde 
en waardering van cultureel erfgoed. Daarnaast beoogt het programma methoden en technieken te 
ontwikkelen om erfgoed te waarderen. 
Aantekening George: in 2016 zijn op de website 4 projecten onder dit programma te vinden. 
Mogelijk zijn deze toepasbaar op mobiel erfgoed. http://www.kennisvoorcollecties.nl/programmas/
waarde-en-waardering/

Waardestellend Kader (WSK)
In 2006 publiceerde het ICN (toen zelfstandig onderdeel van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed) in 
samenwerking met Stichting Mobiele Collectie Nederland onder de titel ‘Erfgoed dat beweegt!’ het 
Waardestellend Kader (zie ook WSK_WSK.pdf), gesubsidieerd door het Ministerie van OCW.
Het WSK is onlosmakelijk verbonden met het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (zie NRME).
Het Waardestellend Kader voor het mobiel erfgoed beschrijft de aspecten waarvan een groot aantal 
deskundigen heeft vastgesteld dat ze de waarden vertegenwoordigen die behouden en beschermd 
moeten worden met een eventueel beleid op het gebied van mobiel erfgoed. Het gaat hier om vier 
sectoren erfgoed: water, rail, land en lucht. Er was een vervolgproject gedefinieerd ‘Erfgoed dat 
weer beweegt’ om een handboek te ontwikkelen waarmee de culturele waarden van het object 
worden vertaald in een restauratie- en conserveringsplan.
Aantekening George: Na de initiële onduidelijkheden en verwarrende definities is in 2015 de 
derde druk verschenen van Erfgoed dat beweegt, waarin het WSK beschreven wordt. Helaas staan 
er fouten in. Achterin het boek staat een invul stramien om het WSK voor een object op te stellen. 
Dit is ook te downloaden als Excel spreadsheet (gecorrigeerd) op: www.bezigeboot.nl/?p=414
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AFKO’s
BHS  Bestand Historische Schepen
CIME  Centrum voor Industrieel en Mobiel Erfgoed
DEN  Digitaal Erfgoed Nederland
FEHAC Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclub
FIEN  Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
FIM   Federatie Instandhouding Monumenten
FNOV  Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen 
FVEN  Federatie Varend Erfgoed Nederland (ex-FONV)
HRN  Historisch Railvervoer Nederland
ICN  Instituut Collectie Nederland
LVBHB Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig 
  (roepnaam Het Historisch Bedrijfsvaartuig)
MEC  Mobiel Erfgoed Centrum
MCN  Stichting Mobiele Collectie Nederland
NFHL  Nationale Federatie Historische Luchtvaart
NRME  Nationaal Register Mobiel Erfgoed
NRVE  Nationaal Register Varend Erfgoed
NRVM  Nationaal Register Varende Monumenten
PEN  Platform Erfgoedhavens Nederland i.o.
RACM   Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
RCE  Rijksdienst Cultureel Erfgoed
RDMZ  Rijksdienst voor de Monumentenzorg
RVEN  Register Varend Erfgoed Nederland (ex-NRVM)
S2HO  Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek
SVM  Sectie Varende Monumenten
Stabien Stichting Adviesbureau voor Industrieel Erfgoed
WSK  Waardestellend Kader
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