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Tijd om echt
te investeren
in de ov-fiets

Alle bestem-
mingen in de
Randstad
binnen een uur
bereiken? Dat
kan niet zonder
de fiets, aldus
Hugo van der
Steenhoven.

D e ov-bedrijven kwamen
onlangsmet hetmooie
nieuws dat binnenkort al-
le bestemmingen in de
Randstad binnen een uur

bereikbaarmoeten zijn.Met het open-
baar vervoer welteverstaan! En van
deur tot deur.

Opvallend genoegwerd er in dit be-
richt weinig aandacht besteed aan de
‘first en lastmile’. Hoe kom je naar je
metrohalte en hoe kom je vanaf je NS-
station naar je bestemming?Meer dan
een half miljoenmensen komen elke
dagmet de fiets naar het station en dui-
zenden pakken op het aankomststation
een ov-fiets. Dat aantal groeit hard,
maar de voorzieningen bij veel tram- en
metrohaltes en NS-stations in de Rand-
stad zijn nog lang niet zodanig dat de
first en lastmile probleemloos afgelegd
kunnenworden. Daardoor kan de ambi-
tie van de vervoerbedrijven niet wor-
denwaargemaakt.

Een (vervoers)keten is zo sterk als
zijn zwakste schakel; het snel en pro-
bleemloos reizen in de Randstadmet
het openbaar vervoer vraagt dan ook
om een soepele ‘ketenverplaatsing’
waarbij de aansluiting en beschikbaar-
heid van een fiets voor het eerste en
laatste stuk, het goed en veilig kunnen
stallen van je fiets bij het station en de
ov-halte essentieel is.

Op drukke NS-stations grijpen reizi-
gers regelmatigmis bij de overstap naar
de ov-fiets, op veel grotemetro- en
tramstations is überhaupt nog geen ov-
fiets beschikbaar. Hetzelfde geldt voor

P&R-terreinen, universiteiten, campus-
sen en grote bedrijventerreinen. Het
stallen van fietsen gaat gelukkig steeds
beter, dankzij de realisatie van veel
(grote) stallingen bij NS-stations in bij-
na alle steden van de Randstad. Dat
geldt helaas nog niet voor de grotere en
drukkeremetro- en tramstations. Ze-
ker niet in de vier grote steden.

Ov-reizigers in de Randstad zouden
er altijd opmoeten kunnen vertrouwen
dat op elk knooppunt van vervoer een
fiets beschikbaar is voor de lastmile.
We hebben in Nederland een uniek
conceptmet de ov-fiets (binnen 1mi-

nuut ben je weg), maar de uitrol naar al-
le knooppunten van ov en auto zet niet
door omdat NS nauwelijks ov-fietsen
aanbieden buiten de stations.

Het gevolg is dat er op allerlei plek-
ken in Nederland geprobeerd wordt een
deelfietssysteem op te zetten voor de
lokale situatie. Hier is vaak veel over-
heidsgeldmee gemoeid, (misschien
niet erg, experimenteren en innoveren
moet), maar veel projecten zijn alweer
ter ziele en er wordt weinig van geleerd.
Experimenten die nu lopen: onder an-
dere Eindhoven enTilburgmet de hop-
per; Hoofddorpmet eenDeens sys-

teem; Rotterdammet deGo bike en
DenHaagmet de stadsfiets. Misschien
omdat deze regionale of lokale projec-
ten niet aansluiten bij een herkenbaar
landelijk en uniform deelfietssysteem?

In de Randstad is behoefte aan een
eenduidig voor alle reizigers herkenbaar
natransportmet de fiets, verkrijgbaar
met je ov-chipkaart tegen overal dezelf-
de kosten. In beginsel hebbenwe zo’n
systeem: de ov-fiets. Als ov-bedrijven in
de Randstad iedereen binnen een uur

van deur tot deur willen vervoeren,
hebben ze zelf de sleutel in handen. De
opschaling naar talloze locaties (ver-
voersknooppunten) in de Randstad, sa-
menmet goede stallingen bij stations
en tram- enmetrohaltesmaakt een au-
torit in de Randstad overbodig en zonde
van je tijd. Laten NS en de grote ov-be-
drijven in de Randstad de handen in-
eenslaan en samenmet hetministerie
van infrastructuur enmilieu en de gro-
te steden de uitbouw van de ov-fiets
realiseren. Goed voor de reiziger, min-
der files, minder CO2-uitstoot enmeer
gezond bewegen.
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Naar aanleiding van het artikel over de
problemenwaarmee kleinemusea zich
geconfronteerd zien, zou ik graag wat
nuancering aanbrengen (Verdieping,
23 augustus). Calimerogedrag, vergrij-
zingsproblemen onder vrijwilligers en
bezoekers en hetmuseumniet goed
kunnen vermarkten slaan zeker niet op
hetVolksbuurtmuseum.
We distantiëren onsmet klem van het
wijzen naar collega-culturele instellin-
gen in de stad als zijnde de oorzaak van
het omvallen van een aantal kleinere
instellingen. In onze ogen is het juist de
diversiteit aan culturele instellingen die
Utrecht heeft, die het demoeite waard
maakt voor bezoekers.Wel kunnenwe
ons vinden in de conclusie van deCul-
turele Commissie dat er een gebrek aan
visie en kader is bij de lokale overheid.
Het artikel gaat voorbij aan de beteke-
nis die kleinemusea vaak hebben in

hun stad, dorp of streek. De kleine ge-
schiedenis die vaakmet veel liefde en
enthousiasmewordt verzameld en ge-
presenteerd.

Hogere klassen
Het grootste deel vanwat we in Neder-
land in demusea vinden gaat over de
hogere klassen. Juist in kleinemusea
vindenwe het gewone volk terug. Ze
zijn dan ook complementair aanwat
grotemusea doen en dragen bij aan de
geschiedschrijving en identiteit van Ne-
derland.
Door de herkenbaarheid van het gebo-
dene krijgtmen de kans de eigen ge-

schiedenis te verzamelen, te herbele-
ven en te verwerken. Een functie waar
bijna iedereen op een gegevenmoment
behoefte aan krijgt. Dat kleinemusea
zichmoeten blijven ontwikkelen, om
hun verhaal ook te vertalen naar nieu-
were generaties en hun geschiedenis is
evident. Hiermee blijven ze aantrekke-
lijk voor jongere vrijwilligers en bezoe-
kers. Zemoeten daartoe echter wel de
kans krijgen en niet tien keer zo veel
inleveren als de grotere collega’s.
Behalve korten op subsidie is bijvoor-
beeld ook de ondersteuning op advies
en professionalisering weggevallen.

Vicieuze cirkel
Hierdoor raken kleinemusea in een vi-
cieuze cirkel, want ambitie en plannen
kosten nu eenmaal toch geld. Demu-
seale waarde van kleinemusea ligt dus
niet alleen in het sociale vlakmaar ook
in het culturele erfgoed dat zij verza-
melen en bewaren.Waarom zou dat
vanmindermaatschappelijke (dus niet
financiële) waarde zijn dan dat van de
groteremusea?
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Laten NS en de grote
OV-bedrijven de
handen ineenslaan
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