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Betreft:  Behoud de museumtrams voor Amsterdam
 en zorg voor een integrale visie mobiel erfgoed

Amsterdam, 20 juli 2018

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Het Amsterdam Erfgoed Overleg (AEO) heeft kennisgenomen van de plannen voor 
woningbouw op het Havenstraatterrein achter het Haarlemmermeerstation aan de 
Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid.

Volgens deze plannen verdwijnt de huidige huisvesting van de museumtrams in 
Amsterdam. Het bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld door de gemeenteraad 
op 15 maart 2018. Onduidelijk is of nieuwe huisvesting in het kader van nieuwbouw in het 
gebied mogelijk zal zijn. Het bestemmingsplan voorziet daarin niet, tenzij u gebruik maakt 
van uw wijzigingsbevoegdheid ter zake.

Wij pleiten ervoor dat de Gemeente Amsterdam zich inzet voor het behoud van de 
museumtrams in Amsterdam en voor het vinden van een passend onderdak als 
vervanging voor de bestaande faciliteiten op het Havenstraatterrein, met behoud van 
keermogelijkheid en aansluiting op het railnetwerk van de Amsterdamse tram, zodat ritten 
op de museumlijn Amsterdam - Amstelveen - Bovenkerk én op het stadsnet ook in de 
toekomst mogelijk zijn.

Voorts pleiten wij ervoor dat de railinfrastructuur van de museumtramlijn intact blijft vanaf 
het Haarlemmermeerstation in de richting van het Amsterdamse Bos en Amstelveen.

Als de trams in Amsterdam geen onderdak meer kunnen vinden en zij daardoor 
noodgedwongen uit de stad moeten vertrekken, zal het in de toekomst niet meer mogelijk 
zijn om nog met historische trams in Amsterdam te rijden. Een belangrijk stuk mobiel 
erfgoed dreigt zo voor de stad definitief verloren te gaan.

Wij menen dat Amsterdam niet kan achterblijven bij andere grote steden. In Den Haag 
staat een deel van de museumtrams op de gemeentelijke monumentenlijst en zijn de 
wagens gehuisvest in een gemeentelijk monument. Ook in Rotterdam hebben de 
museumtrams een onderdak in een eigen tramremise van waaruit vele succesvolle 
tramritten in de stad gemaakt kunnen worden. Ook diverse steden in de ons omringende 
landen bewaren mooie museumtramcollecties, die vaak ook voor het publiek toegankelijk 
zijn, en actief worden ingezet voor ritten met passagiers.



Naast het meewerken aan het vinden voor een vervangend onderdak met aansluiting op 
de railnetwerken, verzoeken wij u in de huidige collegeperiode 2018-2022 een integrale 
visie op het beheer, behoud en de presentatie van het stedelijke mobiel erfgoed te 
ontwikkelen. Amsterdam beschikt over een rijke collectie aan mobiel erfgoed. Die bestaat 
behalve de historische trams, ook uit oude schepen, de historische IJ-veren, een unieke 
collectie gemeentelijke reinigingsvoertuigen en diverse autobussen.

De zorg voor dit erfgoed is nu geheel versnipperd, terwijl een samenhangende visie op het 
behoud en de promotie ontbreken. De rijkdom aan mobiel erfgoed is vrijwel onbekend in 
de stad en is door het vrijwel totale gebrek aan juridische bescherming in feite vogelvrij. 
Voor de beleving van de historische stad biedt het mobiele erfgoed een wezenlijke en 
onmiskenbare meerwaarde, niet alleen voor de bezoekers, maar ook en vooral voor de 
Amsterdammers zelf.

Het AEO is vanzelfsprekend graag bereid om, samen met andere belanghebbende 
partijen als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het GVB, een bijdrage te leveren 
aan het ontwikkelen van een integrale visie op het beheer, behoud en presentatie van het 
Amsterdamse mobiele erfgoed.

Met vriendelijke groeten,

het Amsterdam Erfgoed Overleg

Erik Swierstra, AEO-contactpersoon Amsterdams mobiel erfgoed
Gert Eijkelboom, voorzitter AEO
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