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Van Kamper kogge tot buurtspoor Haaksbergen 
 
Wat? Uitnodiging regiobijeenkomst Digitale Kaart Historische Infrastructuur Noordoost-Nederland    
Waar? In de Stadskazerne te Kampen 
Wanneer? 21 juni a.s.  
Van wie? De Rijksdienst Cultureel voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de stichting Mobiele Collectie 
Nederland (MCN) 
Voor wie? Gemeenteambtenaren cultuur, erfgoed en/of ruimtelijke ordening, medewerkers van archieven, 
historische verenigingen, heemkundekringen en lokale musea, organisaties op het gebied van mobiel erfgoed 
en iedereen met belangstelling voor mobiel erfgoed, historische infrastructuur en mobiliteitsgeschiedenis. 
Waarom? Mobiliteit in Nederland kent een rijke geschiedenis en een brede collectie mobiel erfgoed. Die 
gaan we 'over het voetlicht' brengen. 
 
Elk dorp, iedere stad is een knooppunt van wegen; een begin- en een eindpunt. Samen vormen al die 
plaatsen een netwerk dat reizigers en thuisblijvers met elkaar verbindt, waarover goederen worden 
verstuurd en aankomen en contacten worden onderhouden.  
Een netwerk van herinneringen, ervaringen en verhalen. Dat verhaal van het komen en gaan door de 
tijden heen willen we samen met u op de kaart zetten. Letterlijk. Op de Digitale Kaart Historische 
Infrastructuur, waarin we de geschiedenis van de mobiliteit tot leven brengen. Met de archieven en 
beeldbanken van heemkundekringen en oudheidkamers, met mobiel erfgoed en andere objecten van 
musea, behoudsorganisaties en andere clubs, met kaarten en kennis, weetjes en herinneringen. 
Kortom, met uw medewerking.  
 
Dit jaar (2019) gebruiken we om via een aantal pilots de bruikbaarheid van zo'n atlas te testen. Dat doen 
we met verschillende organisaties op verschillende plaatsen. Allemaal in Noordoost-Nederland.  
 
Een eerste bijeenkomst rond de pilot 'Knooppunt Leeuwarden' vond plaats bij Tresoar, de 'schatkamer 
van Friesland'. Inzet was een aantal interessante 'mobiliteitshistorische locaties', geprojecteerd op de 
kaart van Leeuwarden en voorzien van de nodige belangwekkende informatie.  Deze pilot is te zien via: 
http://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Infrastructuur_MCN. (In het zoekvenster bovenaan 
als zoekterm 'Leeuwarden' invullen en even handmatig centreren.) Dat is wat we in gedachten hebben.  
 
21 juni in Kampen  
Leeuwarden was succesvol en leverde veel stof op voor een volgende bijeenkomst in een ander deel van 
Noordoost-Nederland. Die vindt plaats op 21 juni a.s. in Kampen, waar de uitrol van de atlas over 
Overijssel centraal staat. Dankzij een vruchtbare samenwerking zijn we te gast bij het Stadsarchief 
Kampen in de Stadskazerne. We zijn Kampen erkentelijk voor de gastvrijheid. 
Naast de samenwerking en de gastvrijheid in Kampen is de stad natuurlijk ook verkozen vanwege haar 
roemruchte mobiliteitsgeschiedenis met onder andere de Hanze. Maar wat dat betreft mogen ook 

RCE werkt regelmatig aan erfgoedatlassen, variërend van de Bosatlas voor het Cultureel Erfgoed tot een 
atlas voor historische fabrieksschoorstenen. Maar een atlas van mobiel erfgoed en historische 
infrastructuur, die is er nog niet.  
 

Daarom ontwikkelen RCE en MCN een Digitale Kaart Historische Infrastructuur. Vanuit erfgoedperspectief is 
dat 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 hoe staat het met de historisch-maatschappelijke en ruimtelijke context van dat mobiel erfgoed? 
Welke geschiedenis hangt ermee samen en wat voor cultureel erfgoed bleef bewaard? Aanleiding genoeg 
om geschiedenis en erfgoed van onze mobiliteit via zo'n digitale atlas 'over het voetlicht te brengen'.  
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andere plaatsen en regio's er zijn. Denk aan Twente met haar textielindustrie of aan agrarisch Overijssel, 
waar zich in de 20e eeuw revolutionaire ontwikkelingen hebben voorgedaan die zonder mobiliteit 
ondenkbaar waren geweest. Vandaar dat deze uitnodiging breed verspreid wordt.   
 

Programma 
 
Dagvoorzitter en gespreksleider is Arjen Kok, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  
 
9:30 - 10:00 inloop; koffie, thee  
1. Opening - welkom door drs.mr. Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen  
2. Introductie - RCE (Arjen Kok)  
3. Presentatie 'pilots' Digitale Kaart Historische Infrastructuur Leeuwarden en Kampen - stichting 

MCN (Max Popma, adviseur) 
4. Introductie stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), positionering van de Atlas binnen missie, 

visie en doelen die de stichting MCN heeft geformuleerd met betrekking tot behoud en gebruik van 
mobiel erfgoed - stichting MCN (Ben Boortman, voorzitter)  

5. De Digitale Kaart Historische Infrastructuur Noordoost-Nederland binnen de andere digitale 
producten van de RCE - Rijksdienst Cultureel Erfgoed (Otto Brinkkemper, projectleider digitale 
landschapsatlas)  

6. Toonbeelden van het mobiel erfgoed in Kampen en hun plek in 'de atlas' - Gemeente Kampen 
(Herman Broers, projectleider)  

7. De 'Digitale Kaart Historische Infrastructuur' voor musea - Museum Buurt Spoorweg (Michel Dispa, 
voorzitter)  

8. De betekenis van historische kaarten voor erfgoedbeleid - Historisch Centrum Overijssel (Ester 
Smit) 

9. De 'Digitale Kaart Historische Infrastructuur' voor educatie en publieksbereik; vragen staat vrij!  
- Stadsarchief Kampen (Annelies Rijkhoff)  

 
12.30 excursie en lunch  
Wandeling langs de IJssel naar de Koggewerf, waar de lunch wordt gebruikt, met onderweg informatie 
over interessante mobiliteitshistorische locaties en infrastructuur.  

 
15.00 - 16.00 workshops over de mogelijkheden van de atlas  
Brainstorm over mogelijke bijdragen aan de Digitale Kaart Historische Infrastructuur en het gebruik 
ervan. Drie groepen, drie onderwerpen: de atlas voor musea, de atlas voor erfgoedbeleid en de atlas 
voor educatie en publieksbereik.  

 
16.00 terugkoppeling en vervolg 
Volgende bijeenkomst: nader te bepalen. 
 
16.30 - 17.30 borrel 
 
Het programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Kampen.  
Deelname is gratis, maar aanmelding is wel nodig: info@mobielecollectienederland.nl. 
 
Locatie: Stadskazerne; Oudestraat 216-C, 8261 CA Kampen, www.stadsarchiefkampen.nl  
Bereikbaarheid: https://www.stadsarchiefkampen.nl/bezoekersinformatie/route-en-parkeren   
Informatie: stichting Mobiele Collectie Nederland, p/a Max Popma, adviseur;  
06 44 978 730, info@mobielecollectienederland.nl  
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