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Het historisch wegvervoer bestaat uit 912.370 wegvoertuigen. Personenvoertuigen en
getrokken voertuigen vormen de grootste categorieën wegvoertuigen. Meer dan driekwart
van de personenvoertuigen functioneert nog of functioneert weer.
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De bovenstaande icoon en grafieken tonen het aantal items mobiel erfgoed in Nederland
in totaal, het aantal historische wegvoertuigen per categorie en het aantal voertuigen dat
nog (of weer) functioneert per augustus 2016.
Eind augustus 2016 had Nederland in totaal 921.360 items mobiel erfgoed. Het overgrote
deel hiervan bestaat uit historische wegvoertuigen (912.370). Historisch wegvervoer kent
een groot aantal verschijningsvormen. De collectie historische wegvoertuigen bestaat
voor het grootste gedeelte uit personenauto's, getrokken voertuigen, motoren en
bromfietsen. Ze staan geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

912.370 historische wegvoertuigen in 2016

Het historisch wegvervoer bestaat sinds augustus 2016 uit 912.370 items. Het grootste
deel hiervan, zo'n 300.000, bestaat uit personenvoertuigen. Vanwege aanpassingen in de
motorrijtuigenbelasting waarbij de leeftijd van historische wegvoertuigen is bijgesteld, is
het aantal historische personenvoertuigen flink gedaald sinds 2013. Andere grote
categorieën zijn getrokken voertuigen (200.000), motorfietsen (166.500) en bromfietsen
(150.000).

88% van de historische motorvoertuigen rijdt nog
Van de 166.500 motorvoertuigen rijden er 146.520 (88%) nog (of weer). Bij de historische
personenvoertuigen zijn dit er 231.000 (77%). Voor historische autobussen geldt dat 329
(70%) voertuigen nog steeds (of weer) rijden. Van de overige categorieën wegvervoer is
(nog) niet bekend wat het functionerende aandeel is.

Musea met een collectie historisch wegvervoer
In Nederland bevinden zich meer dan 200 collecties met voertuigen. Bekende
automobiel-musea zijn het DAF-museum in Eindhoven en het Louwman Museum in Den
Haag. Daarnaast zijn er nog vele - bekende en minder bekende - collecties, al dan niet in
particulier eigendom en al dan niet publiek toegankelijk.

Bronnen:
Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN)

31 augustus 2016
Meetfrequentie: 4jaarlijks

Verantwoording:
In veel gevallen is niet bekend hoe groot het functionerende aandeel is. Deze zijn
opgenomen in de staaf 'overig'.
De gegevens zijn afkomstig van de stichting Mobiele Collectie Nederland MCN)
(
en de hierin vertegenwoordigde koepelorganisaties. Voor het verkrijgen van de
gegevens heeft MCN op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in
2012/2013 een enquête gehouden. Voor het overzicht van de auto-, motor-, en
brommermusea is gebruik gemaakt van het overzicht van de FEHAC in 2013. In
2016 heeft op verzoek van de RCE een update plaatsgevonden.

