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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 Veiligheid 

stand: 1-8.2021 

  

Algemeen en beheer 

 Losse stukken, rapporten, artikelen over de veiligheid - (1882), (1908), (1920), 1930-
1931), (1939), (1943), 1947-2014 

 Archief dhr. Schaareman, stukken inz. Spoorwegveiligheid - 1987-1990 

 Rapporten t.b.v. Spoorweg Ongevallen Raad - 1995-1996 

 Verslagen besprekingen beveiligingsreglementering 1965-1967 

 Railned - 1994-2002 

 NS Verkeersleiding, Railverkeersleiding - 1995-2002 

 Spoorwegveiligheid, Toezicht op Railveiligheid - 1995-2007 

 NedTrain - 1999-2009 

 Voorschriften en reglementen 

 Algemene reglementen, Seinreglementen, Blokreglement, Loop der Treinen, enz. - 
1920-1952 

 Trein- en Rangeerdienstreglement (TRR) - 1954-1991 

 Seinreglement (SR) - 1954-1990 en Seinenboek (NS, Railned, NS Reizigers) - 1991-2005 

 Duits Seinenboek - 1999-2004 en Overeenkomst NS-NMVB Grensdienstbaanvak 
Maastricht-Luik - 1994 

 Blokreglement (BR) - 1954-1990 en Reglement voor de Uitvoering van Werkzaamheden 
(RUW) - 1987-1993 

 Seinboek voor Duitse en Belgische grensbaanvakken en Voorschriften voor NS-
personeel op Duitse lijnen (SBD/BSB) - 1954-1993 

 Voorschriften voor krachtvoertuigpersoneel NS op Belgische lijnen (VBL) - 1956 en 
Voorschriften voor NS-personeel op Duitse Lijnen (VDL) - 1958-1998 

 Exploitatievoorschriften voor de Duits-Nederlandse grensdienstbaanvakken (EDNG) - 
1964-1989 

 Trein- en Rangeerdienstvoorschriften Nederlands-Belgische grensbaanvakken (TRB) - 
1957-1978 en overige voorschriften serie C 54XX - 1967-1985 

 Voorschriften voor de buitendienst (VVB) - 1953-1991 

 Voorschriften voor de bediening van wissel- en seininrichtingen (B-Voorschriften) - 
1952-1991 

 Voorschriften voor het onderhoud van wissel- en seininrichtingen (O-Voorschriften) - 
1951-1989 en Technische voorschriften, Storingsgidsen enz. - 1955-1989 

 Voorschriften voor Sw-, Tel- en EV-Installaties- 1985-2001 

 Beschrijvingen Seintechnische Installaties - 1962-1982 

 Handboek Machinist NSR (regelgeving) - 1991-2001 

 Handboek Hoofdconducteur, Handboek Treindienstleider, Handboek Perronopzichter 
(regelgeving) - 1991-2001 

 Handboek Cargomachinist, Handboek Locomotorbestuurder, Handboek Rangeerdienst, 
Handboek Rangeerder (regelgeving) - 1991-2001 

 Reglement Veilig Werken aan railinfra (RVW) - 1997-1999 

 Bedieningsvoorschriften en abv 's 

 Bedieningsvoorschriften NS (stations en blokposten) - (1929), (1934-1935), (1938), 
(1949), 1950-2003 

 Bedieningsvoorschriften NS (baanvakken / brugposten). baanvakinstructies NS - 1956-
1996 

 Bedieningsvoorschriften ProRail - 1986-2009 
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 abv 's NS - (1961), (1966-1967), (1969), 1973-1991, (1993) 

 abv 's ProRail (selectie) - 2011 

 Seinwezen 

 Losse stukken inzake seinwezen - 1920-2001 

 Artikelen over het seinwezen - (1901), (1905), (1908), 1910-20.. 

 Normbladen seinarmen en seinlantaarns NS -  1939 

 TRPB op spoorlijnen Noord-Nederland en NX-beveiliging in zuidelijk deel van Limburg - 
1971-1975 

 Beveiligingen van de Staatsspoorwegen - 1918 

 Overwegen, bruggen en tunnels 

 Stukken over overwegen - (1957), 1966-1993 

 Voorlichting over het veilig gebruik van overwegen - 1937-2016 

 Artikelen over de overwegen, bruggen en tunnels - 1930-1989 

 Stukken veiligheid op en bij beweegbare bruggen - 1892-1998 

 Stukken veiligheid in spoortunnels - 1958-2003 

 ATB, ERTMS, CRVL, Telerail en Telecom 

 Stukken over ATB, ERTMS, CRVL, Telerail en Telecom - 1963-2008 

 EHBO, arbo en persoonlijke veiligheid, brandpreventie, gevaarlijke stoffen 

 Stukken over EHBO, arbo en persoonlijke veiligheid, brandpreventie, gevaarlijke stoffen 
- 1911-2014 

 Veiligheidshandboek voor het NSR Veiligheidszorgsysteem / Mantelprocedures - 1999 

 
 

 

 

  


