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Introductie 
 
De documentatie van de spoorwegen is zeer omvangrijk en daarom ondergebracht in meerdere 
rubrieken. Dit zijn: 
 
B   Beleid en planning 
D   Dienstuitvoering; dienstregelingen; tarieven; bedrijfsresultaten 
G  Goederenvervoer (ook goederen- en dienstmaterieel 
I   Infrastructuur (ook werkmaterieel) 
M  Materieel (tractie en reizigersmaterieel) 
Ni  Documentatie Spoorwegen Nederlands-Indie 
O   Organisatie en administratie; wet- en regelgeving algemeen 
Ov  Opleiding en vorming 
P   Personeel 
Pe  Archieven en verzamelingen van personen; persoonsarchieven 
S   Documentatie Spoorwegen Suriname 
V   Veiligheid 
Vo  Voorlichting (dienstuitvoering) 

  
Binnen een rubriek kunnen meerdere inventarissen voorkomen.  
De collectie van de SNR wordt regelmatig aangevuld en daarom worden de inventarissen regelmatig 
vervangen door een geactualiseerde versie. Op de website van de NVBS wordt steeds de actuele versie 
gepubliceerd. 
 
De onderstaande lijst beoogt een overzicht te geven van de betreffende rubriek. Soms zijn 
gedetailleerdere lijsten aanwezig maar deze zijn minder geschikt voor online publicatie. Vemelding van 
een onderwerp in de lijst wil zeggen dat er informatie beschikbaar is maar de omvang van die informatie 
kan zeer verschillend zijn. Het kan daarom handig zijn om alvorens naar Amersfoort af te reizen, contact 
te zoeken met de beheerder. 
 
De collectie is op afspraak te raadplegen. Neem hiervoor contact op met de beheerder(s) van de 
verzameling Documentatie Spoorwegen  Nederland en geef daarbij zoveel mogelijk aan waar uw be-
langstelling naar uitgaat. Voor de contactgegevens zie de website. Bij een onaangekondigd bezoek aan 
de archiefruimte in Amersfoort is veelal geen gelegenheid om op specifieke vragen in te gaan wanneer 
de betreffende beheerder niet aanwezig is.  
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Documentatie Spoorwegen Nederland - Rubriek Infrastructuur 

stand: 9-9-2021 

 

 Bovenbouw (baan) 

 Verzameling van technische gegevens - 1950-1988 

 Voorschriften voor het technische beheer van de weg  - 1955-1982 

 Bepalingen voor de uitvoering van werken, informatie op stations - 1954-1988 

 Stukken over weg en werken, werkmaterieel en mechanisch gereedschap - 1919-1989 

 Voorschriften, handboek zakalbums en artikelen over de bovenbouw - 1910-1980 

 Profiel van vrije ruimte, stukken en tekeningen over de bovenbouw - 1861-2012 

 Voorschriften, handleidingen voor onderhoud en artikelen over de bovenbouw - 1876-
2002 

 Vormgeving, design, visuele presentatie en huisstijl - 1968-1993 

 Bovenleiding 

 Bovenleiding, elektrificatie etc. - 1920-2008 

 Spoorwegkaarten, aanleg van spoorlijnen 

 Spoorwegkaarten, gestyleerde baanvakken - 1850-2013 

 Brochures en artikelen over de aanleg van spoorwegen in Nederland - 1834-1905 

 Naasting door de Staat van Spoorwegen en sluiting van spoorlijnen - 1934-1940 

 Stations, gebouwen en kunstwerken 

 Documentatie algemeen - 1906-20.. 

 Spoorwegaansluitingen - 1902-1988 

 Laad- en losplaatsen op stations en halten - 1955-1990 

 Haarlemmermeerlijnen - 1878-1972, 1986 N.B. zie ook archief A.W.J. de Jonge 

 Documentatie over stations Amersfoort, Den Haag Hollands Spoor en Kijfhoek 

 Bootdienst Enkhuizen - Stavoren (1893) - 1918-1975 

 Infrastructuur van de voormalige NTM tramlijnen in Groningen en Friesland - 1949-1964 

 Sein- en wachthuizen - 1943-2017 

 NS-architectuur en -architecten - 1968-2004 

 Opening van nieuwe en vernieuwde stations in de noordelijke provincies - 1973-1985 

 Station Stavoren  en het baanvak Sneek-Workum-Stavoren - 1962-1972 

 Weg en Werken Vereniging 

 Weg en Werken Vereniging (geen kalenders) - 1957-1998 

 Railinfra projecten 

 Spoorlijnen in en om Amsterdam - ca. 1900-1986 

 Schiphollijn - 1946-1975 

 Schiphollijn, Schipholtunnel, Asd westelijke en zuidelijke tak - 1974-1995 

 Schiphollijn - 1973, 1980 

 RijnGouwelijn - 1996-2018 

 Zuiderzeespoorlijn - 1968-2004, Flevolijn - 1977-1981 

 Flevolijn - 1979-1988  

 Zoetermeerlijn - 1972-1979 

 Den Haag Centraal en Den Haag - Leiden - 1962, 1973-1976 

 Spoorwegwerken Amsterdam Zuid-Oost - 1973-1976 

 Spoortunnel Rotterdam (Willemsspoortunnel) - 1977-1993 

 Betuweroute - 1990-1996 
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 Nieuwe verbindingen met Duitsland - 1988-1999 

 Spoorverdubbeling Amsterdam-Utrecht - 1990-2007, De Utrechtboog - 2003 

 Stationseiland Amsterdam Centraal - 1989, 1997, 1999-2017 

 Nederlands deel hogesnelheidsverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs/Londen - 1991-
1996 

 Nederlands deel HSL-Zuid - 1985-2009 

 Randstadspoor Utrecht - 1997-20.. 

 OV-terminal Utrecht Centraal - 2004-20.. 

 Rotterdam Centraal - 2000-2014 

 Randstad Rail - 1990-2010 

 Den Haag Nieuw Centraal Station - 2004-2015 

 Hanzelijn - 1989-2010 

 IJzeren Rijn - 1978 - 2001 

 Sloelijn - 1997-2005 

 Arnhem Centraal - 1997-2015 

 Uitbreiding spoorverbinding Roosendaal-Antwerpen - 1997-2001 

 Spoortunnel Delft - 2003- 20.. 

 Artikelen over de infrastructuur afkomstig uit tijdschriften of andere 
publicaties 

 Artikelen groot formaat (origineel of kopie) - 1901-1989 

 Artikelen (origineel of kopie) - (1839), (1844), 1863-20.. 

 Dochterbedrijven NS, consulting, spooraannemers en leveranciers 
bovenbouwmaterialen 

 Dochterbedrijven NS inz. infrastructuur - 1971-2011 

 Spooraannemers, consulting en leveranciers van bovenbouwmaterialen - 1965-20.. 

 Milieu en milieuzorg 
 Documentatie over milieu en milieuzorg - 1979-20.. 

 Bestekken van aanleg, uibreiding, onderhoud en nieuwe werken 

 Dienst tot Aanleg van Staatsspoorwegen - 1861-1892 

 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen - 1867, 1912-1916, 1936, z.j. 

 Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij - 1841-1914, 1922, 1927-1929, 1935 

 NS - 1941, 1952, 1959, 1962, 1980, z.j. 

 Diverse maatschappijen - 1879-1924, z.j. 

 Ringspoorbaan om Amsterdam - 1926-1930, 1937, 1961 

 Weg- en spoorwijzers, wegleermateriaal 
 Wegwijzer NS (WVK bladen) - 1950, 1954, 1959, 1961-1995, z.j. 

 Wegwijzer NS (WVK bladen) (collectie Sjoerd Eeftens)  - 1964, 1975-1996 

 Wegwijzer NS (WVK aanschrijvingen) (collectie Sjoerd Eeftens)  - 1976-1996 

 Wegwijzer NSR (WVK bladen) (collectie Sjoerd Eeftens)  - 1994-2005 

 Wegwijzer NSR (WVK aanschrijvingen) (collectie Sjoerd Eeftens)  - 1996-2003 

 Wegwijzer ProRail (WVK bladen, 1e layout) - 2005-2011 

 Wegwijzer ProRail (WVK bladen, 2e layout) - 2010-2012 

 Spoorwijzer NS - 1992-2011 

 Wegleermateriaal NS, losse stukken voor instructie en het wegleren van machinisten - 
1982-1992 

 
 


