
door Jaap Selles

ARNHEM – Een bloemetje kopen,
bier inslaan, uit eten gaan, de
fiets laten repareren, overnachten
in een hotel. Het kan in Arnhem
zonder de portemonnee te trek-
ken. Sinds een half jaar bloeit in
de stad een prille economie die
draait op bitcoins. Een digitale va-
luta. Het aantal ondernemers dat
bitcoins accepteert, blijft groeien,
net als het aantal gebruikers en
wat zij uitgeven.
Steeds dichter komen initiatiefne-
mers Patrick van der Meijde,
Rogier Eijkelhof en Annet de
Boer bij hun doel: het levenson-
derhoud betalen met bitcoins.
„We zijn aardig op weg”, vindt Eij-
kelhof. Onlangs kreeg het trio be-
zoek van een Amerikaanse journa-
list. Hij verbleef een weekend in
Arnhem en betaalde alleen met
bitcoins. Overnachten deed hij in
Hotel Modez, in Klarendal. „Onze
eerste gast die met bitcoins betaal-
de”, weet assistent-manager Eef
de Bruin. „Sinds anderhalve
maand accepteren wij bitcoins.
We hopen dat daardoor meer gas-
ten komen en het past bij een ver-
nieuwend hotel als het onze.”
Tijd voor een ronde langs andere
Arnhemse ondernemers die bit-
coins accepteren. Verstand van de
materie hebben de winkeliers
nauwelijks. Ze werden overge-
haald door een enthousiaste pre-
sentatie, de hoop op nieuwe klan-
ten en het eenvoudige, maar bo-
venal gratis betalingssysteem.
Neem Rinse Cuperus van Slijterij
van Pernis in de Prinsessestraat.
„Ik kan beter over bier praten dan

over bitcoins. Moet mij nog inle-
zen.” In twee weken tijd heeft hij
vijf klanten gehad die betaalden
met bitcoins. Nieuwe klanten,
want daar ging het hem om.
„Door mee te doen, word je ge-
noemd. Dat is goed voor de
naamsbekendheid.”
Een ondernemer die vooral naar
de kosten kijkt, is Faycal, eigenaar
van Nozili Bloemen in de Kerk-
straat. „Het is gratis, dus waarom
zou ik het niet proberen?”, stelt

hij. Bitcoinklanten heeft hij nog
niet gehad. „Ik vind het allemaal
prima, zolang mijn bedrijfsvoe-
ring er niet onder lijdt.” Daar is Ti-
ne van de Weerdhof van café Da-
mes en Heren aan de Markt niet
bang voor. Bij haar wordt regelma-
tig met bitcoins betaald. „Het is
een snelle en eenvoudige manier
van betalen.”
Dat vindt hotelman De Bruin
ook: „Je opent een website en
voert een bedrag in. De rest gaat
automatisch.” Milou Geerlings
van Mimint in de Klarestraat, bij
wie regelmatig met bitcoins
wordt betaald, vult aan: „Het is
net als pinnen. Alleen wordt door
de bank geen geld ingehouden.”
Slijter Cuperus: „Boekhoudkun-
dig is er geen enkel probleem. De

De oorspronkelijke doelstel-
ling van Arnhem Bitcoinstad
is bijna voltooid: alle inko-
pen met bitcoins afrekenen

Bitcoins als een
Het is bij steeds
meer winkeliers
mogelijk om te
betalen met
bitcoins. Zij zijn
enthousiast.
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bitcoins worden als euro’s op
mijn rekening gestort.”
In Dames en Heren laten Van der
Meijde en Eijkelhof de praktijk
van het betalen met bitcoins zien.
Met een muisklik gaat Van de
Weerdhof naar de website van Bit-
kassa, het betalingssysteem. Zij
vult het te betalen bedrag in eu-
ro’s in, waarna het programma
het bedrag omrekent naar bit-
coins. Er verschijnt een QR-code.
Ondertussen heeft Eijkelhof op
zijn smartphone de digitale porte-
monnee geopend. Hij scant de co-
de en zowel op de telefoon als op
de computer wordt een balkje ge-

vuld. ‘Betaling voltooid’. Eijkelhof
is onmiddellijk zijn bitcoins
kwijt, Van de Weerdhof ontvangt
een mail met een bevestiging van
de betaling en aan het eind van
de dag staan de ontvangen bit-
coins als euro’s op de bankreke-
ning van het café.
Van de Weerdhof gebruikt een
computer, Cuperus zijn telefoon.
Stuk voor stuk zijn winkeliers en-
thousiast. Maar bitcoins aanbeve-
len? Cuperus twijfelt. Zo lang ac-
cepteert hij het digitale geld nog
niet. Geerlings is erg enthousiast.
„Voor een ondernemer is het zeer
gebruiksvriendelijk en gratis.”

ARNHEM – In de strijd om de ereti-
tel ‘bitcoinhoofdstad van Europa’
krijgt Arnhem concurrentie van
Amsterdam. De vrienden Kasper
Keunen en Max Barendregt heb-
ben daar BitStraat opgericht. Het
tweetal hoopt dat in het voorjaar
op honderd locaties in Amster-
dam met bitcoins betaald kan wor-
den.
Met bedrijf Bitpay delen ze hon-
derd betaalautomaten uit aan win-

keliers. Tot een omzet van 900 eu-
ro per maand is de automaat gra-
tis, daarboven betaalt de winke-
lier 10 euro per maand. Amster-
dam telt nu achttien automaten.
In Arnhem hebben 39 winkeliers
er een, één per 3,7 vierkante kilo-
meter. Daarmee heeft Arnhem de
hoogste ‘bitcoindichtheid’ ter we-
reld. Initiatiefnemer Patrick van
der Meijde schat het aantal gebrui-
kers op ‘een paar honderd’.

olievlek over Arnhem
� Arnhem Bitcoinstad viert morgen

het halfjarig bestaan. In Roses
Lounge aan de Rijnkade wordt om
18.00 uur afgetrapt voor het eve-
nement Arnhem Bitcoinmetro-
pool.

� Eerst is er een presentatie over bit-
coin, vervolgens gaan de aanwezi-
ge experts en gebruikers de stad
in. Bij horecagelegenheden waar
het mogelijk is met bitcoins te be-

talen, wordt gegeten en gedron-
ken.

� Vanaf 21.00 uur worden in ver-
schillende horecagelegenheden
presentaties gehouden, zoals ‘bit-
coin voor beginners en ‘versleute-
ling van e-mail’.

� Gehoopt wordt op meer dan de
zeventig bezoekers die een half
jaar geleden bij de aftrap van Arn-
hem Bitcoinstad waren.

� Milou Geerlings, eigenaar van Mimint in de Klarestraat, helpt een klant die
wil betalen met bitcoins. Zij is een van de Arnhemse winkeliers die blij is
met het initiatief Arnhem Bitcoinstad. foto Gerard Burgers Amsterdam ook uit op

titel ‘bitcoinhoofdstad’
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JUBILEUM WORDT GEVIERD MET ‘BITCOINMETROPOOL’


