
Nieuws: Binnen jaar na introductie ruim 10.000 gebruikers 

LeenDirect 

 

Het aanvragen van cd’s via www.muziekweb.nl, de site van de 

Centrale Discotheek Rotterdam, is naar eigen zeggen een 

succes. Nog geen jaar na de start van de dienst staat de 

teller op meer dan 10.000 deelnemers. 

Deze service, het op 6 november vorig jaar gestarte 

LeenDirect, is een initiatief van de Centrale Discotheek 

Rotterdam en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Leden 

van openbare bibliotheken die zich hebben aangemeld bij hun 

eigen bibliotheek, kunnen cd’s aanvragen via MuziekWeb.nl. Het 

grootste gedeelte van de collectie kan op deze manier worden 

aangevraagd. Een uitzondering wordt gemaakt voor nieuwe en 

veel gevraagde cd’s. Deze kunnen niet worden geleend via de 

bibliotheek omdat de Centrale Discotheek Rotterdam dan haar 

eigen leners zou benadelen. 

Maandelijks worden door heel Nederland gemiddeld 11.000 cd’s 

uitgeleend via de openbare bibliotheken. Leden van de openbare 

bibliotheek kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week putten uit 

volgens de Centrale Discotheek Rotterdam ‘Europa’s grootste 

muziekcollectie’ van meer dan 250.000 cd’s, 2.000 muziek-dvd’s 

en 300.000 lp’s. 

 

Het lenen van cd’s uit de collectie van de Centrale Discotheek 

was al langer mogelijk. De bibliotheekabonnee moest de cd dan 

door de bibliotheek laten aanvragen. Sinds de start van 

LeenDirect in november 2002 kan de lener de aanvraag 

rechtstreeks via internet doen, wat een stuk gemakkelijker is. 

Ondanks het vertrouwen in de opzet van LeenDirect zegt de 

Centrale Discotheek ‘blij verrast’ te zijn, dat in minder dan 

een jaar tijd de ‘mijlpaal van 10.000 gebruikers is bereikt’. 

 

“Dagelijks ontvangen we positieve reacties. Het is natuurlijk 

ook heel mooi dat je, of je nou in een klein dorp of in een 

grote stad woont, van al die muziek kunt genieten die eerst 

onbereikbaar was,” aldus Michiel Laan, directeur van de 

Centrale Discotheek. “We krijgen ook veel reacties van mensen 

die al jaren naar een cd op zoek waren en die eindelijk bij 

ons hebben gevonden. In de nabije toekomst willen we er voor 

zorgen dat je in één oogopslag ziet welke cd’s in je eigen 

bibliotheek te vinden zijn en welke je bij ons kunt aanvragen. 

Je hoeft dan niet langer te switchen tussen de site van je 

eigen bibliotheek en MuziekWeb. Het systeem draait al in 

Gelderland en Den Bosch. Vanaf maart 2004 hopen we het ook 

beschikbaar te hebben voor de rest van Nederland.” 
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