
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ClassicTraffic: een “levend” mobiliteitsmuseum 
In het Autotron te Rosmalen wordt van 14 juli t/m 19 augustus 2012 een unieke tentoonstelling 
georganiseerd, waarbij alle soorten klassieke voertuigen een inzicht geven in het Nederlands mobiel 
erfgoed. 
 
ClassicTraffic brengt een totaaloverzicht van (auto)mobiliteit in Nederland in de 20e eeuw. Middels een 
decennium-ingedeelde opbouw maakt de bezoeker een tijdreis door 125 jaar auto-, motor- en 
transporthistorie. Per decennium wordt een context gerealiseerd middels krantenartikelen en 
(film)beelden. 
 
Mobiliteits tentoonstelling 
ClassicTraffic positioneert zich als enige mobiliteit-tentoonstelling in de 
wereld waarbij alle tentoongestelde personenauto's, bedrijfsauto's, 
bromfietsen, scooters, motorfietsen nog functioneren; nog deel (kunnen) 
nemen aan het verkeer. Om toelichting te geven over de verschillende 
presentaties zijn de eigenaren van deze klassieke voertuigen aanwezig: zij 
weten alles te vertellen over hun 'grote liefde'. ClassicTraffic is geen “dode” 
tentoonstelling, maar een “levende” presentatie van mobiel erfgoed, 
opgebouwd binnen een overzichtelijke eeuwindeling. 
 
Thema weekenden 
Elk weekend zal er een thema worden georganiseerd, waarbij aan klassieke voertuigen uit bepaalde 
landen extra aandacht wordt gegeven. Zo zal er een Frans- (14+15 juli), een Duits- (21+22 juli), een 
Engels- (28+29 juli), een Amerikaans- (4+ 5 aug.), een Zweeds / Aziatisch- (11+12 aug.) en een Italiaans 
( 18+19 aug.) weekend worden georganiseerd.  
 
Club presentaties tijdens de tentoonstelling 
Tijdens de gehele duur van deze tentoonstelling zullen de oldtimer- en merken clubs worden uitgenodigd 
zich (gratis) te presenteren in en rond het Autotron.  
 
FEHAC als initiatiefnemer 
ClassicTraffic wordt in opdracht van de FEHAC georganiseerd door ConExpo. 
De FEHAC is, als federatie van ruim 200 oldtimerclubs, de belangenbehartiger van het mobiele erfgoed in 
ons land. ConExpo is het bureau dat de complete organisatie voor haar rekening neemt. 
 

Deelname met uw eigen klassieker 
Wilt u met uw eigen klassieker deelnemen aan deze 
tentoonstelling, dan is dat mogelijk. Uw klassieke voertuig vormt 
samen met vele andere klassieke voertuigen immers de basis 
van de tentoonstelling. Deelnemen met uw klassieker is mogelijk 
via het digitale deelnameformulier op de website van 
ClassicTraffic ( www.classictraffic.nl ). Voorwaarde is dat uw 
klassieker een bouwjaar heeft van 1987 of ouder en dat het 
voertuig in een goede staat verkeert. Van alle aangemelde 
voertuigen zal de FEHAC een selectie maken. Deze 
geselecteerde voertuigen zullen uiteindelijk definitief op de 
tentoonstelling te bewonderen zijn.  

 

http://www.classictraffic.nl/

