Vier vragen

Beroemd fietsenplan
Een effectief fietsenplan in Nederland. De Amerikanen weten
er al alles van. Alleen wij nog
niet.
MAUD DOLHAIN
AMSTERDAM
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Hoe beroemd is dat plan
dan? Op USA Today.com
schrijft een enthousiaste blogger
over een soort automatische fietskluis die hij is tegengekomen: de
BikeDispenser. Een futuristisch
ogende fiets waarop, via betaling
met een chipkaart, gefietst kan
worden. Na gebruik zet je'm gewoon weer terug in een vergelijkbare kluis. De fiets zou een regelrechte hit zijn. Volgens Marcel
Schreuder van het Nederlandse bedrijf Springtime, dat het systeem
bedacht, is dat een kwestie van tijd.
De BikeDispenser won begin juli
een internationale designprijs, en
krijgt tot nu toe vooral in het buitenland veel aandacht.
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Waar kan ik de BikeDispenser vinden? In Eindhoven is
de BikeDispenser al een jaar op
proef. In september en oktober volgen Arnhem en Nijmegen. Inmiddels is de organisatie ook in overleg
met andere gemeentes om de fiets
in het straatbeeld op te nemen.
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Waarom zou een gemeente
de BikeDispensers willen?
Vaak zijn er problemen met dit
soort fietsenplannen omdat de stalling teveel ruimte inneemt. En
daarin scoort de BikeDispenser
juist heel goed. In plaats van de gebruikelijke 35 centimeter die een
fiets normaal bij een stalling inneemt, beslaat de BikeDispenser
maar 16 centimeter. En sinds de pilot in Eindhoven is het bureau van
Schreuder druk bezig met allerlei
aanpassingen en verbeteringen. De
fiets kreeg bijvoorbeeld al grotere
wielen, ‘vanwege de toegankelijkheid’.
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Hoe werkt deze milieuvriendelijk vervoersoplossing?
Op initiatief van Prorail is de BikeDispenser de nieuwe OV-fiets.
Met een een jaarabonnement op de
BikeDispenser kan je met een OVchipkaart een fiets oppikken bij
een willekeurige stalling. Na gebruik zet je de fiets weer terug in
een van de stallingen. Een jaarabonnement kost 9,50 euro en voor
20 uur fietsen ben je net als bij de
huidige OV-fiets 2,85 euro kwijt. Bedenker Springtime is ook in overleg met het bedrijfsleven om op
meer plaatsen stallingen neer te
zetten.

