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MARKTEN EN TRENDS

In dit hoofdstuk wordt het economisch potentieeel van de elektrische fiets beschreven aan de hand van actuele en te verwachten 
marktcijfers en in de context van de voortgaande digitale revolutie geplaatst. (Design)trends en tot dusver nog niet erkende markt-
segmenten met een bijzonder groeipotentieel laten zien waartoe de elektrische fiets in de toekomst kan uitgroeien.

TECHNIEK

De elektrische fiets valt onder de Light Electronic Vehicles (LEVs). Éen verklarende woordenlijst geeft een overzicht van de belangrijk-
ste begrippen van e-mobiliteit, gevolgd door gedetailleerde beschrijvingen van de elektrische componenten van de elektrische fiets.

KOOP

Hier vindt u praktische tips voor de aanschaf van een elektrische fiets en algemene informatie over testen en prijzen met aanwijzin-
gen hoe testen en kerndata moeten worden gelezen. Zaken waarop u moet letten en wat u het beste zelf kunt testen, leiden stap-
voor-stap naar de juiste keuze.

PROMOTIE

De elektrische fiets promotie richt zich vooral op het aanbod van testritten en is de kern van het Go Pedelec-project. Ervaringen en best 
practices van verschillende doelgroepen worden met behulp van de diffusietheorie onderbouwd waaruit blijkt dat de techniek van de 
elektrische fiets op weg is naar bredere acceptatie.

MILIEU & GEZONDHEID

Dit hoofdstuk behandelt de ecologische aspecten van de elektrische fiets aan de hand van de mogelijkheid voor de reductie van 
CO2-emissies en de duurzaamheid van de product-levencyclus. Daarnaast wordt de elektrische fiets geïntroduceerd als een uitste-
kend trainingsinstrument voor gezondheidspreventie.

STANDAARDEN & REGULERING

Dit is het meest politieke hoofdstuk. Het beschrijft de inspanningen voor regulering en harmonisatie op Europees en nationaal ni-
veau. Wetten en standaarden worden uitgelegd en aanbevelingen gedaan voor harmonisatie. Daarnaast vindt u praktische tips, voor-
stellen en inspiratie voor een politiek waardoor de elektrische fiets zijn terechte plaats kan krijgen en tot volle wasdom kan komen.

OvERZICHT

DOEL Het GoPedelec-handboek biedt een inleiding in het thema elektrische fiets, en de mogelijkheden voor promotie  
   en toepasbaarheid in beleid van verkeer en vervoer. Het is ook een wegwijzer voor een juiste weloverwogen  
   aankoopbeslissing en biedt ideeën, inspiratie en praktische voorbeelden voor een verdere implementatie van de  
   elektrische fiets in de samenleving.

DOELGROEP Consumenten en beslissers op gemeentelijk niveau die zich willen informeren over elektrische fietsen. 

OPZET Deze brochure is gebaseerd op het vaktijdschrift ExtraEnergy e.V. en heeft een hybride opzet, een combinatie van  
   artikelen met de klassieke elementen van een handboek. Daarnaast bevat het praktijkvoorbeelden uit het  
   GoPedelec-project in de vorm van „Best Practices“ (casestudies) en bijdragen van externe experts.

OPBOUW Deze publicatie is onderverdeeld in zes thema’s: Markt & trends, Techniek, Koop, Promotie, Gezondheid en milieu,  
   Recht en wetten.

2 GoPedelec



inhoud

Overzicht 2
Welkom 4
10 Redenen waarom de opmars van de elektrische  
fiets niet te stuiten is  6
Potentie van de elektrische fiets 10
Marktsectoren met potentie 11
De elektrische fiets als life style product 12
Groei door wind in de rug 14
Fiets is voorgoed besmet met virus 17
Mobiel en veilig met goede informatie 18
E-mobiliteit voor beginners 19
Plaatsing van de motor 22
Aandrijvingen 23
Display en bediening 24
Energie-opslag 25
Duurzaam van begin tot eind 26
Praktijkervaringen energieopslag 27
Batterijgevaar: de realiteit 28
Praktijktips: Veilig omgaan met batterijen 30
Actieradius 32
Eén stekker voor alles 33
Marketing van fabrikanten en wensen van consumenten 36
Welke elektrishce fiets past bij u? 37
Testen en hun betrouwbaarheid 42
De test als referentiekader 44
Dagelijks gebruik: de echte test 45
Het gewijzigde imago van de elektrische fiets 48
Rijplezier kent geen grenzen! 50
Proefrit op elektrische fiets en e-bike overtuigt 51
Pedelecs volgens de politiek 53
GoPedelec-trainingen en -workshops 56
De energie duurzame elektrische fiets 60
Gezond leven als neven-effect 64
Veilig batterijvervoer 68
Goede wetgeving is de basis 69
Vele types in een woud aan regels 70
Overzicht eu-standaarden voor elektrische fietsen 72
Wensen voor wetgeving 73
ce-markering 74
gs-keurmerk voor pedelec 25 76
Publieke oplaadstations 78
Verzoeken aan de lokale politiek, beslissers en het toerisme 80
Verzoeken aan de nationale en wereldpolitiek 81
Colofon 82
Partners en opdrachtgevers 83

De BATSO Organisatie 29
Kabelslotoplader 31
EnergyBus standaard 34
Pedelecverhuur Pro.bici 35
Proefrit voor acceptatie 52
Pedelecs in Stuttgart 57
Landrad 58
Fietssnelwegen 59
Let’s go solar! 66
Rijnsweerd Rijdt! 67

best practice

 GoPedelec 3



WELKOM
Nederland loopt in Europa voorop waar het gaat om de introductie 
van de elektrische fiets.
De schattingen over het aantal elektrische fietsen in Nederland lo-
pen uiteen van 800.000 tot 1 miljoen. Van elke 5 verkochte fietsen is 
er 1 elektrisch (bron GfK/EuroBike). Over het aantal elektrische au-
to’s bestaat minder misverstand: eind 2011 waren er 1182 elektrische 
auto’s geregistreerd. Ondanks deze getallen is er een groot verschil 
tussen beleids- en promotie maatregelen voor de elektrische fiets 
en maatregelen ter bevordering van de elektrische auto. Ook be-
staat er veel onduidelijkheid over vermeende gevaren ten aanzien 

van gebruik van de elektrische fiets. Zijn er meer ongevallen omdat 
er meer gefietst wordt met elektrische trapondersteuning als gevolg 
van hogere gemiddelde snelheden? Is er een toename van ongeval-
len waarbij elektrische fietsen betrokken zijn omdat meer ouderen 
gebruik maken van de elektrische fiets? 
SWOV, Fietsberaad, Fietsersbond en ook de consumenten organisa-
ties zijn naarstig bezig om de ongekende gevolgen van de massale 
invoering van de elektrische fiets in kaart te brengen. Hierbij gaat 
het vooral om gevolgen van verkeersveiligheid. Maar ook om nieu-
we doelgroepen (weer) op de fiets te krijgen.

De wethouder Verkeer van Utrecht tijdens een testrit op een elektrische bakfiets (Foto: M den Otter)
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welkom

potentie van de elektrische fiets  
voor nieuwe doelgroepen.

Door de eigenschappen van de elektrische fiets zijn er nieuwe kan-
sen om duurzame mobiliteit doelstellingen te bereiken. Dat 50 % 
van de korte verplaatsingen in Nederland per auto plaatsvinden voor 
woon-werkverkeer is al lange tijd zo. De elektrische fiets biedt mo-
gelijk een alternatief in het woon-werkverkeer om de korte autorit-
ten te vervangen. Campagnes als Rij 2op5, en veel lokale campagnes 
gericht op woon-werkverkeer gebruiken de elektrische fiets bewust 
als aantrekkelijk alternatief voor de auto. Op kantorenpark Rijns-
weerd te Utrecht is dan ook het eerste elektrische leenfietsen sys-
teem vanuit bedrijfsleven georganiseerd van start gegaan. (zie be-
schrijving van het project op pagina 67)

Ook het succesvolle OV-Fiets heeft in 2011 een succesvolle pilot op-
gezet door in 10 gemeenten met 100 elektrische huurfietsen van start 
te gaan. Een eerste evaluatie wijst in de richting dat een verdere 
voorzetting van de elektrische leenfiets in meer gemeenten zal wor-
den voortgezet.

Ook op het vlak van voertuigtechnologie zijn er echter grote blin-
de vlekken als het gaat om de elektrische fiets: aangezien de eerste 
generaties elektrische fietsen nu ongeveer afgeschreven zijn komen 
vragen aan de orde over batterij recycling, inruilwaardes elektrische 
fietsen bij de fietsvakhandel en voorlichting en training van fietshan-
delaren over een geheel nieuwe technologie. Waar voorheen de fiet-
senmaker meestal nog met de handen in het vet zat, zit hij nu met 
de handen over het toetsenbord van de laptop om de software van 
de elektrische fiets uit te lezen en te programmeren.

De enorm snelle ontwikkelingen van de elektrische fiets zijn ook 
buiten de kanalen van fietshandelaren en fietsproducenten niet on-
opgemerkt gebleven.: Grote spelers uit de auto- en aanverwante in-
dustrie brengen als deel van hun mobiliteitsaanbod nu elektrische 
fietsen op de markt: Volkswagen, Mercedes, Opel en ook Bosch 
en AEG brengen of complete fietsen of componenten voor elektri-
sche fietsen op de markt. In Nederland heeft auto importeur PON 
een aandeel in fietsproducent Accell-groep genomen. Dat dergelijke 
(wereld-)spelers belangen nemen in de productie van de elektrische 
fiets geeft een duidelijke indicatie dat de opmars van de elektrische 
fiets niet te stuiten zal zijn.

toekomst ontwikkelingen.
Of de elektrische fiets de „gewone“ fiets zal gaan vervangen is een 
vraag die verschillend beantwoord wordt. In een artikel in dit hand-
boek wordt gesuggereerd dat evenals de vervanging van de type-
machine door de computer onafwendbaar was, ook op de lange 
termijn met de term fietsen elektrisch fietsen bedoeld zal worden. 
Ikzelf ben daar niet van overtuigd. Ik denk dat fietsen met trapon-
dersteuning naast gewoon fietsen voor specifieke doelgroepen als 
ouderen en woon-werkverkeer op wat langere afstanden een gewel-
dig alternatief is voor individueel autovervoer. Pluk het laaghan-
gend fruit in plaats van (te) veel te investeren in elektrisch autover-
keer wat maar zeer ten dele de problemen van congestie in en om 
onze steden oplost.

Ook de (elektrische) bakfiets kan een grote rol gaan spelen in de 
„last mile“ van stedelijk vrachtvervoer. Nu al kan men in veel steden 
voor pakketvervoer fiets en bakfietsen zien rondrijden. Ook hier 
zien de grote spelers als DHL, UPS, TNT en PostNL dat voor een effici-
ente bezorging de elektrische fietsen en bakfietsen in de bezorgke-
ten hun nut bewijzen. 2

Dit handboek geeft U hopelijk nieuwe inzichten in mogelijk gebruik 
en de werking van de elektrische fiets.

Ik wens U veel leesplezier,

TON DaGGERs
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markt

10 redenen waarom de opmars van de elektri-
sche fiets als vervoermiddel niet te stuiten is.

In het Go Pedelec-consortium zijn de volgende steden en organisaties vertegenwoordigd: anea, Napels (Italië), Stadt Graz en Ener-
gieautark (Oostenrijk), Miskolc (Hongarije), Stadt Stuttgart en ExtraEnergy (Duitsland), ekolo.cz (Tsjechische Republiek) en ge-
meente Utrecht en ibc Cycling consultancy (Nederland).

 Hannes Neupert, Antje Hopf

ruimtebesparend parkeren
Elektrische fietsen gebruiken net zo weinig ruimte als een 
fiets maar door het comfort neigt 30 % van de autorijders  
 tot een overstap. Dat biedt ruimte voor groen en meer (speel-)
ruimte in de binnenstad. 

comfortabel, goedkoop en in de stad zeker sneller dan een auto
Elektrische fietsen zijn in vergelijking met het openbaar vervoer en de auto altijd beduidend goedkoper. De kosten voor een een 

elektrische fiets bedragen momenteel slechts € 40 per maand of minder inclusief aanschaf, onderhoud en kleding.

meer mobiliteit met minder ruimte
Elektrische fietsen bieden veel mobiliteit maar nemen weinig  
ruimte in beslag. Het stelt de berijder in staat om met een  
gelijkmatige, constante snelheid te fietsen ongeacht heuvels of  
tegenwind. U gebruikt de beschikbare ruimte efficiënt en 
overbrugt dezelfde afstanden in de stad en bij korte afstanden 
op het platteland.

60

39

1

3

2

REFERENTIEs Autokosten uit Auto-Motor-und-Sport: 1u Smart mhd rijden kost € 14,525 
Veronderstelde nettoloonkosten (€ 6,99 p/u), Arbeidstijd (39,12 weken-uren) zijn  
doorsneecijfers uit 2006 in de volgende landen: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES,  
FR, IT, CY, LV, LI, LU, HU, MT, NL, AT, PL, RO, SL, SI, FI, SE, GB, NO en TR6 
Doorsneesnelheid auto in de Europese steden 30,13 km/u7

3

4

rijtijd 20 min

rijtijd 33 min

SMART MHD

PEDELEC

TIJD

TIJD

GELD

GELD

kosten € 4,82*

kosten € 0,67*

arbeidstijd 20 min

arbeidstijd 6 min

*kosten voor verbruik en afschrijving

MIN

MIN

+ Gezondheidsvoordelen zie punt 7

10 KM
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markt

emissiereductie
Elektrische fietsen kennen een geringe CO2-emissie, maken 
weinig lawaai en stoten geen fijnstof uit.

veilig
Elektrische fietsen zijn veiliger in het verkeer omdat ze lang-
zamer en lichter zijn dan een auto. Statistieken wijzen uit dat 
de kans op een vroegtijdige dood als gevolg van gebrek aan 
beweging wezenlijk hoger is dan wanneer men dagelijks op 
de fiets naar het werk gaat en zich niet verplaatst in een „blik-
ken doos“.
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mobiliteitsbevorderend
Elektrische fietsen vervullen de dagelijkse mobiliteitsbehoeften minstens zo goed als de auto, alleen goedkoper, gezonder en schoner.

6

oostenrijk 2003

verkeersdoden

Fietsers Weggebruikers Slachtoffers  
harten vaatziekten

doden door inactiviteit
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250 Wh × 150 ritten = 37 kWh = 40 Wpiek = 0,3 m2
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gezondheidsbevorderend
Volgens de WHO (World Health Organization) kan 30 minuten fietsen per dag het leven al met acht gezonde jaren verlengen.7 Dat geldt 
eens te meer voor de elektrische fiets, omdat ongetrainde mensen, bijvoorbeeld personen met gezondheidsproblemen, op een een-
voudige manier en met heilzaam resultaat weer kunnen fietsen. Bovendien biedt een geschikte elektrische fiets meer mogelijkhe-
den om beweging te combineren met zaken waarvoor eerder een auto nodig was, bijvoorbeeld vrachtvervoer of vervoer van kinde-
ren. (zie ook www.cyclelogistics.eu)

7

energie-effciency
Met 250 Wh komt u 33 km ver, terwijl dezelfde hoeveelheid 
energie wordt gebruikt om 10 l water te verwarmen van lei-
dingwater- naar douchetemperatuur. Volgens Wikipedia ge-
bruiken we circa 60 l water voor een douche. In energietermen 
vertaald staat dat gelijk aan 198 km fietsen op een elektrische 
fiets. Zie ook het artikel op pagina 60 – 63.

8 9

markt

 0,3 m2 fotovoltaïsche cellen  
leveren jaarlijks energie voor 

5000 km fietsen op een pedelec

duurzaam
De CO2-uitstoot kan door groene stroom nog verder wor-
den teruggebracht. 0,3 m2 zonnepaneel op een dak in  
Midden-Europa levert jaarlijks zoveel stroom dat men daar-
mee 5000 km kan fietsen op een elektrische fiets.
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klimaatdoelen
Des te meer elektrische fietsen er rondfietsen, des te makkelijker kunnnen de gestelde CO2-besparingen worden bereikt. Vooral om-
dat een elektrische fiets heel goed korte autorittenkan vervangen. De CO2-voetafdruk van een elektrische fiets hangt vooral af van 
de voeding die u gebruikt! Een e -fiets is namelijk een hybride fiets, een combinatie van een elektromotor en een verbrandingsmo-
tor (de fietser is in dit geval de verbrandingsmotor, die uit biomassa - het voedsel - door trapbewegingen energie opwekt). Hier geldt 
net als bij elektrische energie dat alleen door decentrale opwekking en decentraal verbruik de hoogste gezamenlijke energie-efficien-
cy wordt bereikt.

10

1 Umweltmaterialien nr. 173 Luft „Elektro-Zweiräder Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten“ — uitgegeven door het Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, Bern 2004 en BP 
p. 56 zum Landrad, die deze resultaten ondersteunt. 
2 Berekening van ExtraEnergy gebaseerd op marktcijfers van het afgelopen jaar. Als basis voor de berekening werd uitgegaan van de levensduur van 4 jaar voor een elektrische fiets in-
clusief batterij oftewel 19.200 km, een kW/u- prijs van € 0,2 en jaarlijkse kosten voor reparatie en onderdelen van € 150. In plaats van € 40 per maand kan ook het leasetarief van de werk-
gever genomen worden: een elektrische fiets met een waarde van € 1800 kost bij een leasetermijn van drie jaar maandelijks € 38,01. (Publicatie Leaserad op de Go Pedelec MDM Workshop 
Stuttgart. 14. juni 2012, p. 22)
3 De gemiddelde doorsneesnelheid is gebaseerd op GPS-data voor auto’s in de volgende Europese steden: London (19 km/u), Berlijn (24 km/u), Warschau (26 km/u),  
Manchester (28 km/u), Edinburgh (30 km/u), Rome (30 km/u), Glasgow (30 km/u), Bristol (31 km/u), Parijs (31 km/u), Belfast (32 km/u), München (32 km/u), Amsterdam (34 km/u),  
Dublin (35 km/u), Birmingham (35 km/u) en Barcelona (35 km/u) – ITIS Holdings, 2008 & Forbes. 
4 18 km/u doorsneesnelheid is een aanname vanExtraEnergy voor een pedelec 25 in het stadsverkeer. Een bijzonder conservatieve schatting en maar 3 km/u sneller dan een fiets. 
5 Bron: http://www.auto-motor-und-sport.de/news/betriebskosten-was-kostet-autofahren-wirklich-3477357.html 
6 Bron: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
7 Lezing WHO van Prof. Dr. Günter Klein, WHO – ECEH Bonn, op de conferentie Wirtschaft in Bewegung 18 april 2005, Bonn.

markt
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Het potentieel van de elektrische fiets
De elektrische fiets is voor velen op het eerste gezicht slechts een 
fiets met een beetje elektrisch vermogen. Maar een elektrische fiets 
is veel meer: het is het enige vervoermiddel waarmee de wereldbe-
volking van net boven de zeven miljard de nijpende problemen van 
overbevolking, beperkte energiebronnen en gebrek aan grondstof-
fen op een duurzame manier te lijf kan gaan. De World Population 
Foundation (WPF) verwacht in 2050 de geboorte van de tien miljard-
ste wereldburger. Ikzelf verwacht dat in hetzelfde jaar er jaarlijks cir-
ca 250 miljoen elektrische fietsen geproduceerd worden, die over 
de hele wereld zullen worden gebruikt. Momenteel zijn er rond de 
33  miljoen (2011) elektrische fietsen, waarvan er ongeveer 30  mil-
joen (2011) in China worden geproduceerd en verkocht.

Momenteel worden er al 130 miljoen fietsen per jaar geproduceerd. 
Aanzienlijk meer dan auto’s: daarvan werden in 2011 60 miljoen ge-
bouwd. De elektrische fiets heeft echter veel meer gebruiksmoge-
lijkheden dan de fiets en de auto samen.
De elektrische fiets bespaart ruimte, gebruikt slechts weinig ener-
gie – zowel bij de productie als in het verbruik – kent extreem lage 
gebruikskosten en is voor bijna iedereen toegankelijk. De voorde-
len overstijgen tevens het privéniveau en zijn van belang voor de 
hele samenleving. 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is 30  minuten lichte li-
chamelijke inspanning al voldoende voor een verlenging van de le-
vensduur van acht jaar2. Pedelec-fietsers halen dit met gemak. Ze 
zijn minder ziek en de samenleving bespaart kosten door een daling 
van het ziekteverzuim en een verhoogde productiviteit.

De designs en de mogelijkheden voor de toekomst van de elektri-
sche fiets zijn nog nauwelijks te voorspellen. Futurologen als de 
Australische pionier van de zonne-auto Hans Tholstrup3 voorspelt: 

„Het belangrijkste type zal de vrachtelektrische fiets zijn.“ Zijn re-
denering is dat de vrachtelektrische fiets zorgt voor mobiliteit in 
zich razendsnel ontwikkelende delen van ontwikkelingslanden, wat 
kansen biedt voor welvaart en groei. Met een vrachtelektrische fiets 
kunnen kleine boeren en ambachtslieden hun producten en goede-
ren zelf verspreiden onder een grotere klantenkring.

De elektrische fiets is voor mij het icoon van eigentijdse en bovenal 
menselijke mobiliteit. Een symbool van een sprankje hoop dat van-
daag de dag nog nauwelijks wordt onderkend.

In dit handboek, dat tot stand kwam met steun van de Europese 
Unie en de International Energy Agency, vindt u tal van ideeën en de-
tails over de elektrische fiets. Maar geen enkel woord of zin kan een 
proefrit op een elektrische fiets vervangen wanneer u echt alle kan-
sen en mogelijkheden wilt begrijpen.

Met vriendelijke groet,

HaNNEs NEUPERT — VOORZITTER EXTRaENERGY E.V.

1 UNFPA-World Population Report 2011, World Population Foundation 
 
2 Bron: Dr. Günter Klein, WHO-EHEH Bonn. European Centre for the Environment and Health 
van de WHO. Lezing: „Wirtschaftliche und menschliche Nutzen körperlicher Aktivität im 
Alltag“, 18. 04. 2005. Conferentie Wirtschaft in Bewegung. 
 
3 Hans Tholstrup is de bouwer van de eerste auto op zonne-energie ter wereld. Met zijn 
Quiet Achiever reed hij in 1982 van Perth naar Sydney en bewees daarmee dat het  
mogelijk is om alleen op zonne-energie te rijden. In 2010 gaf hij een lezing over de  
toekomst van de elektrische fiets bij ExtraEnergy e.V. in Tanna.
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Marktsectoren met potentie
Veel mensen denken dat een fiets vrij beperkte mogelijkheden biedt voor transport. Maar er is een heel bijzondere categorie fietsen 
in opkomst waarvan het overgrote deel in Europa en andere delen van de wereld nog nauwelijks weet heeft.

 Hannes Neupert 

De huidige bakfiets: is een moderne variant van de oude zware 3 wie-
lige bakfiets en is inmiddels in ons land een geliefde familiefiets. Als 
elektrische-uitgave zal deze ook in heuvelachtige gedeelten van de 
wereld zijn intrede doen. (zie ook www.cyclelogistics.eu)

Deze Velomobil Versatile, die ook verkrijgbaar is met een Daum 
trapasmotor, past prima bij de fietsennelwegen waarvan er in Ne-
derland steeds meer worden aangelegd (zie pagina 59). Door 
de trapasmotor gaat u niet alleen snel op vlak terrein, maar ook 
heuvelopwaarts.

Bedrijfsfietsen: naar schattingen van ExtraEnergy rijden er wereld 
wijd al meer dan 100.000 elektrische fietsen voor dagelijks gebruik 
rond. Zoals hier in China als pizzakoerier, maar ook bij posterijen, 
koeriers, klein bedrijfsvervoer, etc.

Crèchevervoer: voor degenen die nog meer kinderen mee moeten 
nemen dan in een bakfiets kunnen, is er de GoCab. In een GoCab 
kunnen acht kinderen veilig en comfortabel worden vervoerd. Zo 
wordt een uitstapje met een crèchegroepje kinderspel.

Vrachtvervoer XXL: de Vrachtfiets van de gelijknamige Rotterdamse 
firma wordt door IKEA-winkels uitgeleend aan klanten voor het ver-
voer van hun nieuwe interieur naar huis. Ook veel andere bedrijven 
als UPS, TNT post en DHL zetten (elektrische) bakfietsen in voor last 
mile transport. (www.cyclologistics.nl)

Niet helemaal nieuw, maar met een enorme potentie: elektrische 
huurfietsen als deel van de openbaar vervoersketen voor het ver-
groten van de bereikbaarheid van stations. Vooral op het platte-
land leidt dat tot een betere aansluiting en acceptatie van persoon-
lijk vervoer.
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De elektrische fiets als lifestyle product
Laat zien wie je bent

Bezittingen zijn uitingen van de status en de lifestyle van de eigenaar. Kleding, accessoires en vervoermiddelen zeggen iets over 
smaak en persoonlijkheid. Een iPod met de opvallende witte oordopjes laat zien dat je meegaat met de tijd en houdt van muziek. 
Een jutezak met trendy opdruk etaleert zowel je gevoel voor het milieu als mode; met hybride vervoermiddelen communiceer je 
duurzaamheid. Sinds 2009 is de markt voor (lichte) elektrische fietsen booming door de groei van het aantal kopers in uiteenlo-
pende doelgroepen. Daarnaast heeft de technologie niet stilgezeten, wat heeft geleid tot een breed scala aan ontwerpmogelijkhe-
den en specificaties.

 Nora Manthey 

Bij het ontwerpen van elektrische fietsen 
zijn er twee benaderingen, het verborgen mo-
del en het open model. Het verborgen model 
verbergt de elektrische componenten zoveel 
mogelijk. Het is net zo gebouwd als een ge-
wone fiets, maar dan met een motor.

Het open model daarentegen heeft een sterk 
conceptueel idee over het principe van de 
elektrische fiets en legt sterk de nadruk op 
de elektronica. Maar allebei gaan ze nog 
steeds uit van het bestaande fietsconcept. 
Ook al zijn er bijzondere initiatieven ge-
weest om een fiets te maken volgens nieu-
we originele designs, een werkelijk nieuw 
baanbrekend elektrische fiets-concept zoals 
de iPod voor MP3-spelers heeft gedaan, is er 
nog niet.

het verborgen model
De opdracht voor een productontwerper 
is om een bestaand product te verbeteren – 
het moet functioneler, mooier, praktischer. 
In dat opzicht is een elektrische fiets dus een 
„betere“ fiets. Het gaat sneller en met minder 
inspanning heb je een grotere actieradius. 
De meeste elektrische fietsen voldoen hier-
aan en zien eruit als een fiets, hoewel ze wer-
ken volgens een nieuwe technologie. Vaak 
wordt er extra aandacht besteed aan het zo-
veel mogelijk wegwerken van de elektroni-
sche componenten. Zo is bijvoorbeeld een 
batterij in de vorm van een drinkflesje een 
voorbeeld van het verborgen model.

Voor de producenten van fietsen worden de 
ontwerpmogelijkheden allereerst beperkt 
door het basisconcept fiets en ten tweede 
door de verkrijgbaarheid van de technische 
componenten voor de productie, bijvoor-
beeld de bestaande aandrijvingmechanismen.

De keuze voor een aandrijvingmecha- 
nisme is uiteindelijk altijd een kwestie van 
kosten waar iedere succesvolle ontwerper in 
de maakindustrie tegen aanloopt. Hoe be-
perkter de keus, des te hoger de kosten en 
van daaruit ook een strakkere beperking in 
de vrijheid van het ontwerp. Het basisont-
werp van de elektrische onderdelen van de 
in omloop zijnde systemen ligt meestal vast. 
Zo wordt een batterij van Panasonic altijd ge-
plaatst achter het zadel en de motor in de 
trapas. Het ontwerp moet zich dus concen-
treren op die gebieden, zoals een dikker 
frame en een sportieve macho-uitstraling.

Bedrijven als BionX, TranzX en anderen bie-
den inmiddels sterk geïndividualiseerde mo-
gelijkheden voor aanpassing, bijvoorbeeld 
batterijhouders met een variatie aan kleu-
ren en montagemogelijkheden, waardoor de 
fabrikant meer controle krijgt over het ui-
terlijk van zijn product. Nieuwkomers als 
de leverancier van auto-onderdelen Bosch 
en Brose-SEW bewegen zich nu ook op de 
markt voor elektrische fietsen en e-bikesys-
temen. Zij maken een grote kans om in kor-
te tijd een hoog marktaandeel te veroveren, 

vooral door het leveren van hoge kwaliteit 
en de capaciteit om grote hoeveelheden te 
produceren.

het open model
Door het groeiende bereik en de toenemen-
de acceptatie van elektrische fietsen in de 
vorm van elektrische fietsen en e-bikes ko-
men er gedurfdere ontwerpen op de markt. 
Deze koketteren als het ware met hun elek-
trische mogelijkheden en bereiken daarmee 
nieuwe doelgroepen. Tegelijkertijd profite-
ren sportieve fietsen zoals mountainbikes 
van de nieuwe mogelijkheden op het gebied 
van motortechniek: ze worden hoofdzake-
lijk voorzien van lichtgewicht krachtiger 
kleine lithiumbatterijen en motoren.

Een paar bedrijven leggen de nadruk op het 
design van de fiets, anderen concentreren 
zich op vooral op de rijeigenschappen en 
onderdelen. Vaak worden de elektrische on-
derdelen ingekocht bij zeer gespecialiseerde 
bedrijven en vervolgens aangepast. Het ont-
werp wordt dan verwerkt in modellen die er 
alleen in eerste aanblik uitzien als een fiets: 
vaak zijn dit echte raceduivels. 
Andere vooruitstrevende ontwerpen zijn af-
komstig van fabrikanten van motoren die 
hun eigen voertuigen ontwerpen, voor-
al als presentatiemodel voor hun eigen 
aandrijvingsystemen.
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Daarnaast zijn er fabrikanten die in-house prototypes ontwerpen 
volgens een holistisch concept. Hybride fietsen worden beschouwd 
als een aparte categorie, echter zonder hun afkomst als tweewieler 
te verloochenen. Deze modellen zijn vaak een combinatie van ver-
schillende tweewielertypes als BMX, motorfiets en stadsfiets.

Jonge designers integreren vaak de elektrische componenten op een 
heel elegante manier, bijvoorbeeld in de framebuizen. Maar hier 
speelt de elektronica een essentiële rol bij het design en de ontwer-
per streeft vooral naar nieuwe vormen van mobiliteit. Voorstudies 
zien de fiets als een onderdeel van de de mobiliteitsketen. Niet de 
fiets staat centraal bij het ontwerp, maar bepaalde onderdelen zoals 
de batterij of de motor en de elektronische besturing. Het systeem 
moet functioneren als een raakvlak tussen de persoon en zijn omge-
ving. Zo kan zo’n model bijvoorbeeld gegevens over en voor de ge-
bruiker verzamelen, worden gekoppeld aan en worden vastgemaakt 
aan bijna elke denkbare fiets.

standaardisatie en design
Bij de algemene ontwikkeling van elektrische fietsen, in het bijzon-
der wanneer het gaat om oplaad- en parkeersystemen, ligt er een 
open zenuw bloot: gebrek aan standaardisatie. De elektrische com-
ponenten van e-fietsen zoals de motor, de batterij, aansluitingen, 
regelaars en het display kennen geen eigen standaard In plaats daar-
van gebruikt elk bedrijf zijn eigen systeem, met passende aansluitin-
gen en eigen protocollen. Wanneer een fabrikant naar bepaalde on-
derdelen zoekt is hij gebonden aan het systeem en variaties daarop 
van de toeleverancier.

Door de komst van een bindende standaard voor elektrische fiet-
sen wordt de combinatie van verschillende systemen mogelijk, ont-
staan er mogelijkheden voor customising, design en functionaliteit. 
De organisatie EnergyBus werkt al sinds 2002 aan een vorm van stan-
daardisatie en in 2012 heeft het inmiddels 60 industriële partijen bij-
eengebracht. Daaronder zijn leveranciers van systemen als Panaso-
nic, Bosch, SEW-Brose, BionX en Electragil, fietsfabrikanten als Winora, 
KTM en Gepida; daarnaast ook een aantal batterijfabrikanten en in-
frastructurele organisaties als DB Rent, Movelo en WSM. Na een pilot 
in 2011 werd in maart 2012 een gestandaardiseerde oplaadconnec-
tor op de markt gebracht. Het corresponderende communicatiepro-
tocol is gebaseerd op de wijdverbreide industriële machinetaal CAN 
Open, waarmee sinds 1992 ervaring is opgedaan.

standaardisatie en beperking
Het ontwerp van fietsen wordt tot slot ook beperkt door wet- 
gevers. Het Duitse StVZO heeft bijvoorbeeld strenge voorschrif-
ten waaraan onderdelen uit het oogpunt van veiligheid moeten vol-
doen: het design speelt daarbij geen enkele rol. Voor de „Pedelecs 
45“ bijvoorbeeld zijn achteruitkijkspiegels verplicht, waardoor het 
uiterlijk van een fiets ingrijpend wijzigt. De beslissing van de EU om 
voor bepaalde types goedkeuringstesten voor te schrijven, betekent 
verdere beperkingen. Een nieuw type zadel bijvoorbeeld vraagt op-
nieuw om een goedkeuringstest.
Beperkte regelgeving moedigt innovatie aan en de marktreali-
teit laat zien dat het voldoen aan voorschriften voor kopers niet al- 
tijd het meest belangrijke selectiecriterium is. Beslisfactoren zijn 
het uiterlijk, de functionaliteit en de rijeigenschappen. Want wie 
zich (snel) wil verplaatsen, wil ook dat het er goed uitziet. Wat 
„goed“ inhoudt zal de tijd leren!

Copenhagen Wheel Nieuw concept waarbij het accent niet 
op de rijeigenschappen ligt, maar op het verzamelen van 
data via sensoren over de luchtkwaliteit, samenwerking 
met datacenters en andere gebruikers.

Diamant Saphir Lijkt sterk op een gewone fiets met toe-ge-
voegde elektrische componenten.

Audi Wörthersee (voorstudie). Bij dit model gaat het voor-
al om de „funfactor“ en de interactie met de gebruiker via 
de smartphone.

SMART Pedelec 25 · Integratie van de elektrische compo-
nenten en eenheid in design. 

Haibike EQ Xduro Pedelec 25 · Mountainbike met vier 
schokbrekers, gebouwd rond vooraf samengestelde com-
ponenten van Bosch.

Spezialized Turbo Pedelec 45 · De elektrische componenten 
zijn hier geïntegreerd, niet verborgen.
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Duitsland  Italië  Oostenrijk  Andere 
Frankrijk  Nederland  Zwitserland

Groei van elektrische fiets heeft 
wind in de rug 

Aantallen en omzet elektrische fietsen groeien

In 2010 werden in Europa meer dan 1 miljoen elektrische fietsen verkocht. Wat al sinds 2008 door steeds 
groeiende aantallen werd verwacht, is realiteit geworden. De markt voor elektrische fietsen zit in de hoog-
ste versnelling en steeds meer landen haken aan. Niet alleen de verkoop groeit, maar ook de omzet per fiets 
stijgt door de toenemende kwaliteitsbehoeftes van de klant.

 Nora Manthey 

De markt voor elektrische fietsen mag zich verheugen 
in hoge verkoopaantallen, vooral in de grootste Europe-
se markten - Duitsland, Nederland en sinds 2009 Oos-
tenrijk. Een marktrapport in het vaktijdschrift Bike Eu-
rope meldde dat in 2010 de verkoop van elektrische fiet-
sen in Europa de 1 miljoen heeft gepasseerd. Voor 2015 
worden er cijfers van 3 miljoen verwacht. Het merendeel 
van deze elektrische tweewielers zijn elektrische fietsen. 
De komst van nieuwe spelers op de markt met een hoge 
productiecapaciteit doet verwachten dat de verkoop 
verder zal stijgen. Bedrijven uit de automotive industrie 
als Bosch (2010) en Brose-SEW (2011) geven als reden voor 
hun toetreding op de markt voor elektrische fietsen de 
potentiële kansen op het gebied van e-mobiliteit.
Andere concerns als Siemens, Marquardt, Samsung, Höga-

nas, Migros, Volkswagen en niet te vergeten autofabrikan-
ten als BMW, Daimler, Audi, Opel, Toyota en Honda doen 
hun intrede op de markt.

bestseller
Sinds 2008 zijn de verkopen van elektrische fietsen on-
gelooflijk snel gestegen, vaak met 50% per jaar. De groei 
verloopt het meest consistent in Nederland, maar dit is 
dan ook de meest volwassen markt. Er is vastgesteld dat 
naarmate de acceptatie van de elektrische fietsen groei-
de, dit ten koste is gegaan van de verkoop van gewo-
ne fietsen. Dat geldt voor heel Europa. Hoewel de ver-
koop in 2009 / 2010 licht daalde door de strenge winter 
en de natte zomer, konden elektrische fietsen toch groei 
bijschrijven. 
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De verkoop van elektri-
sche fietsen in Europa is 
de 1 miljoen gepasseerd.

Door de groeiende ac-
ceptatie worden gewone 
fietsen steeds vaker ver-
vangen door elektrische 
modellen.

Er is nauwelijks een controversiëler onderwerp te bedenken dan de verkoopcijfers van elektrische fietsen. Deze cijfers zijn afkomstig van de Duitse Zweirad Industrieverband (ZIV) en geeft 
een totaalaantal van 900.000 eenheden in 2011. Andere bronnen zoals de EBWR (Electric Bikes Worldwide Report) van Frank Jamerson houden vol dat het aantal van 1 miljoen al in 2010 is 
bereikt en rekent met 1,26 miljoen voor 2011. Omdat elektrische fietsen niet geregistreerd hoeven te worden en vaak in Europa worden geïmporteerd via verschillende douanecodes, 
kan niemand zeggen wat de werkelijk cijfers zijn. Maar het is duidelijk dat het er veel zijn en dat het aantal nog steeds groeit.

300.000

500.000

690.000

14 GoPedelec



De getallen in Figuur 1 van de Zweirad Industrie Verbandes 
(ZIV) zijn een erg conservatieve schatting. Er zijn geen 
Europese importcijfers in verwerkt, waardoor de aan-
tallen aanzienlijk hoger uit zouden vallen. 
China alleen al exporteerde in 2009 190.000 e-bikes naar 
Europa volgens Bike Europe. Experts van ExtraEnergy e.V. 
en de industrie delen de opvatting dat de gegevens in de 
Electric Bike World Report (EBWR) juist zijn. Door de groei-
ende productiecijfers zouden er in 2009 al 750.000 elek-
trische fietsen rondfietsen in Europa. ExtraEnergy e.V. 
gaat ervan uit dat er in 2011 340.000 elektrische fietsen 
zijn verkocht en in 2010 250.000. Voor 2012 wordt gere-
kend op 450.000.
Dat maakt Europa – na China – de grootste afzetmarkt. 
Volgens het National Statistics Office rijden er in China 100 
miljoen elektrische fietsen en e-bikes rond. De jaarlijkse 
productie in China steeg van 58.000 in 1998 naar 33 mil-
joen in 2011.
De verkoopcijfers voor de Duitse Derby Cycle AG van het 
eerste halfjaar 2011 vertoonde een soortgelijk beeld met 
39.000 verkochte elektrische fietsen. Het vorgaande jaar 
was dat maar 17.000, dat betekent een groei van 134 %.
Stefan Limbrunner, woordvoerder van KTM, constateer-
de een heuse explosie in de verkoop van elektrische fiets 
op zijn thuismarkt Oostenrijk. Limbrunner rapporteer-
de een verkoop van 23.000 in 2011. In 2010 was dat nog 
7000 tegenover 700 in 2009. De verkoop betrof vooral 
sportieve modellen als mountainbikes met elektrische 
aandrijving en daaronder was de KTM eRace de best ver-
kochte fiets ooit in de geschiedenis van het bedrijf. 
De Nederlandse Accell Group, de moedermaatschappij 
van Winora, schreef in het jaarverslag 2011 dat door de 

natte zomer en de economische situatie de groei bene-
den verwachting was, maar desondanks hoger dan 2010. 
Algemeen directeur René Takens vermeldde echter dat 
„De groei in Duitsand sterk bleef, vooral voor elektrische 
fietsen en innovatieve sportfietsen“.

recordprijzen
Vooral in ontwikkelde markten is een verandering in 
consumentengedrag waarneembaar. Nederland, Duits-
land en ook China zien een stijging van de gemiddelde 
prijs per fiets.
Dat kan waarschijnlijk worden verklaard door de belang-
stelling voor elektrische fietsen, hoewel deze alleen in de 
laatste statistieken zijn opgenomen; en zelfs dan zijn ze 
nog niet afzonderlijk gespecificeerd. Een Duitse consu-
ment was volgens ZIV in 2011 bereid € 490 voor een fiets 
te betalen, in 2005 was dat nog € 345. In Nederland be-
taalt men gemiddeld € 916, een recordprijs die de RAI 
vooral toeschrijft aan de elektrische fiets.

De RAI constateerde tevens dat consumenten nu meer 
ervaring en hogere verwachtingen hebben en bereid 
zijn daarvoor te betalen. Er bestaan dus nauwelijks 
meer ‘goedkope’ fietsen op de Nederlandse markt en 
een vraagprijs van € 1500 voor een elektrische fiets wordt 
door kopers acceptabel gevonden. De ontwikkeling van 
nieuwe en kwaliteitsbewuste doelgroepen wordt in deze 
volwassen markt ondersteund door een breed scala aan 
modellen. Volgens Bike Europe kent Nederland 323 mo-
dellen van 28 verschillende merken. Marktleiders blijven 
gevestigde fietsfabrikanten als Gazelle, de Accell Group en 
Giant, verantwoordelijk voor 55% marktaandeel.
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Ook in China is een soortgelijke prijsontwikkeling gaan-
de. Het Chinese National Statistics Bureau verklaart de ge-
stegen prijs en dito kwaliteitsniveau aan nieuwe doel-
roepen zoals studenten. Die vinden het uiterlijk, de 
prestaties, de kwaliteit en service steeds belangrijker 
dan de prijs.
De export van Taiwan naar Europa signaleert ook een 
verandering. De Taiwan Bicycle Association stelde een alge-
mene daling van de export vast, maar tevens een stijging 
van de gemiddelde prijs per eenheid voor de export van 
32 % naar ruim € 300. Taiwan kan niet langer beschouwd 
worden als een „exporteur van goedkope en midden-
klasse fietsen maar van hoogwaardige modellen“, aldus 
voorzitter Tony Lo.

trendsetters
Insiders uit de industrie zoals Han Goed van Q2 Consul-
tants voorspellen een hernieuwde opleving. Hij gaat er-
van uit dat nieuwe modellen nieuwe doelgroepen zullen 
aantrekken. Met andere woorden, de nieuwe technolo-
gie staat nog maar aan het begin van nieuwe mogelijkhe-
den op het gebied van design en nieuwe concepten. De 
fietsindustrie moet dit snel onderkennen, anders wor-
den hun plaats snel in genomen door andere marktspe-
lers zoals de auto-industrie.

Ook Hannes Neupert van ExtraEngergy e.V. vindt dat het 
groeipotentieel van elektrische fietsen nog lang niet is 
uitgewerkt. Hij gelooft dat elektrische fietsen steeds va-
ker de gewone fiets volledig zal vervangen en voorspelt 
een realistisch verkoopscenario voor 2018 van 1.6  mil-
joen per jaar.
De industrie voor Light Electronic Vehicles (LEV) gelooft 
dat het succes te danken is aan de fundamentele wijzi-
gingen in het imago, de technische ontwikkeling en de 
groeiende productdiversiteit. Wat nog maar een paar jaar 
geleden werd beschouwd als een ‘fiets voor ouderen’ is 
vandaag de dag een trendy vervoermiddel. Sinds 2008 
worden elektrische fietsen verkocht in aantallen die voor 
de retail, de industrie en huishoudens steeds vaker als 
„normaal“ worden beschouwd. Stijgende benzinekosten 
en energieprijzen en de economische crisis hebben ge-
leid tot een verandering in denken over mobiliteit.
Op het gebied van klimaatproblemen en door het fa-
len van de wereldpolitiek om deze aan te pakken, wor-
den elektrische fietsen door gemeentelijke politici be-
schouwd als een milieuvriendelijke, eigentijdse manier 
van stadsvervoer. Het luchtige motto „think global, act 
local“ neemt concrete vormen aan door evenementen 
met testritten, informatie, tentoonstellingen en de ver-
huur van elektrische fietsen. 

CONsERVaTIEF REaLIsTIsCH PROGREssIEFV
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Toen begin jaren ’90 de eerste ExtraEnergy-testen in Radfahren, des-
tijds het ledentijdschrift van de ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad 
Club) verschenen, belandde er als reactie een stortvloed aan brand-
brieven van verontwaardigde lezers op de redactie. Hoe haalde de 
auteur (ook de schrijver van dit artikel) het in zijn hoofd over „fiet-
sen met een motor“ te schrijven en dat nog wel in een tijdschrift 
voor wie het heilige motto is de met echte spierkracht aangedreven 
‘velocipède’?

Voor veel fietsers was alleen de gedachte aan motorische ondersteu-
ning van een fiets een belediging. Vooral voor de politiek geënga-
geerde en georganiseerde fietsers was het onvoorstelbaar om een 
proefrit te maken met een elektrische fiets. Het was onderdeel van 
hun zelfbeeld en wereldopvatting om hun geliefde fiets met bijna 
religieuze deemoed en eerlijk zweet dagelijks de berg te bestijgen – 
een vorm van zelfkastijding, een soort straf voor een schoner mili-
eu en het bewaren van de schepping voor de volgende generaties...

Als we de ontwikkelingstrends van de afgelopen 100  jaar analyse-
ren is een sterke, opvallende tendens naar elektronificatie zichtbaar, 
met een scherpe piek omhoog in de afgelopen 30  jaar. De rijwiel-
branche leek hier lang immuun voor, maar uiterlijk 2010 kunnen we 
vaststellen dat de fiets als een van de laatste mechanische objecten 
in ons leven aangestoken is met het elektro-virus en nu ongeneeslijk 
geïnfecteerd is. Een volledig mechanische fiets zal volgens ExtraE-
nergy in de toekomst voorbehouden zijn aan speciale nichemarkten 
en verdrongen worden door de elektrische fiets.

Hetzelfde is gebeurd met andere mechanische objecten. Vandaag 
de dag lijden ze een vegeterend bestaan als cultobject of decora-
tief element. Voorbeelden hiervan zijn het wasbord, de mechani-
sche schrijfmachine, de mechanische telefoon, een mechanische 
auto, een analoge camera of de vinylplaat. Ik hoor vaak „eigenlijk 
jammer“, maar missen we deze producten nu echt in het dagelijks 
leven? Natuurlijk was het „cool“ om een vinylplaat op een draai 
tafel te leggen en naar analoge muziek te luisteren met al zijn kra-
ken en knarsen – maar in werkelijkheid is dit product allang vervan-
gen door de „bits en bytes“ van een MP3 -file. Platen luisteren we al-
leen in een nostalgische bui wanneer we ze aan het digitaliseren zijn.

Als we een eigenaar van een platenzaak in de jaren ’80 van de vorige 
eeuw zouden proberen uit te leggen hoe de ontwikkelingen zouden 
verlopen, dan had hij je volledig voor gek versleten en zich verder 
met zijn platen bezig zijn gaan houden. Hetzelfde vergaat het tegen-

woordig tal van fietsenmakers en -winkeliers: ze beseffen nog niet 
ten volle dat er voor de mechanische fiets geen kans op genezing be-
staat voor het elektro-virus: alleen innovatie en doorontwikkeling 
blijft over. De mechanische fiets is dood, leve de elektrische fiets!

De fiets is voorgoed besmet
Fietsliefhebbers hebben er zich jarenlang tegen verzet. Volgens hen is de fiets een van de grootste technische prestaties van de 
mensheid en dus immuun voor het elektro-virus.

Hannes Neupert 

de symptomen van het elektro-virus

a Het virus is uiterst besmettelijk d.w.z. er zijn veel meer 
klanten voor een elektronisch product. De groei van het aan-
tal kopers kan tijdens de infectie op basis van nieuwe func-
ties en dus mogelijkheden met sprongen omhooggaan. (Fac-
tor 3 tot 30).

B De elektronische versie van een product mag best wat kos-
ten. De vele extra mogelijkheden geven de doorslag. De prij-
zen stijgen met een factor 3 tot 4.

C Producten in een nieuwe categorie hebben steeds vaker een 
kortere levensduur, wat negatieve gevolgen heeft voor duur-
zaamheid en het milieu. Door nieuwe technische mogelijkhe-
den verouderen producten nog sneller waardoor klanten nog 
meer „elektro-koorts“ krijgen. De EnergyBus Standaard kan 
hier mogelijk verlichting brengen: voor het welzijn van con-
sumenten en het milieu – zelfs als veel fabrikanten eigenlijk 
liever alles nieuw willen leveren. Zie Best Practice pagina 32

markt
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De beschikbaarheid van informatie en de mogelijkheid om informatie via mobiele datanetwerken overal op te roepen, heeft onze 
dagelijkse mobiliteit wezenlijk veranderd en dat zal in toenemende mate het geval zijn.

 Hannes Neupert 

Informatie over mobiliteit en veiligheid

Het eenvoudigste voorbeeld is het digitale display met bus- of tram-
tijden die aangeeft wanneer de volgende bus of tram wordt ver-
wacht. Dat is een hulp bij de beslissing of we blijven wachten of kie-
zen voor een ander vorm van vervoer naar onze bestemming. Navi-
gatiesystemen in auto’s hebben er het afgelopen decennium voor 
gezorgd dat de opgroeiende generatie niet meer uit de voeten kan 
met kaarten en plattegronden op papier.

De populariteit van smartphones heeft ertoe geleid dat navigatie al-
tijd en overal beschikbaar is. Apps vertellen ons waar in een vreem-
de stad in de buurt een huurfiets beschikbaar is, waar de dichtsbij-
zijnde bushalte is en dat de volgende bus in drie minuten de rich-
ting op gaat die we willen.

Dankzij satellietnavigatie en goede digitale kaarten weten auto’s te-
genwoordig waar we ons bevinden door tal van ingebouwde senso-
ren (radar, laser, videoregistratie, regensensoren, etc.). Inparkeren 
wordt eenvoudiger, mogelijke gevaarlijke situaties worden herkend 
en door inschakeling van de remhulp weten we heel precies wat er 
zoal om ons heen gebeurt.

Het zou met nieuwe wetgeving eenvoudig zijn om nieuwe auto’s al-
leen toe te laten als de auto zelf, ook met een onoplettende rijder, 

ervoor zorgt dat in woonwijken de 30 km niet wordt overschreden. 
Net zoals vrachtwagens, die de wettelijk toegestane snelheid niet 
kunnen overschrijden door de wettelijk verplichte tachograaf.

Autofabrikanten werken al geruime tijd aan auto-tot-autocommuni-
catie om ongelukken te voorkomen: auto’s sturen permanent infor-
matie naar achteroprijdende auto’s, bijvoorbeeld waarschuwingen 
dat er een file is of een auto met pech na de bocht.

Stel dat voetgangers en fietsers via hun smartphone automatisch 
zouden kunnen communiceren, dan is het denkbaar dat er digitale 
voetpaden en fietspaden ontstaan. Een paar voorbeelden: in woon-
wijken krijgt een kwetsbare verkeersdeelnemer automatisch voor-
rang, een auto remt vanzelf wanneer deze voelt dat een voetgan-
ger of fietser zijn weg kruist. Daarnaast kunnen voetgangers wor-
den gewaarschuwd voor een mogelijke botsing via hun smartphone 
met een alarm of trilling. Zo kan met een geschikte smartphone-app 
de hele wereld ineens worden voorzien van digitale fietspaden en 
voetpaden. 

Dat klinkt nu misschien futuristisch, maar technisch gezien is het 
niet meer dan een combinatie van bestaande technologieën.

Hier geen bumperklevers, maar een vrachtauto en drie auto’s die zelfstandig met een snelheid van 85 km/u een afstand rijden van 120 km onder aanvoering van een vrachtauto en met 
een onderlinge afstand van 6 m in normaal verkeer op 28 mei 2012 in Spanje. Dit experiment werd uitgevoerd in het kader van het door de EU gesubsidieerde project SARTRE (Safe Road 
Trains for the Environment). De auto’s besturen zichzelf in de „autotrein“ via ingebouwde reeds verkrijgbare sensorsystemen (camera’s, radar en laser) en communiceren via een netwerk 
en radio. Een voorbeeld van wat er met hedendaagse technologie en enige software mogelijk is. Meer informatie op www.sartre-project.eu
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elektrische fiets-componenten 

E-mobiliteit voor beginners 
definities en begrippen

E-mobiliteit is een veelbesproken onderwerp. Ondertussen wemelt het van het jargon waar het publiek geen raad mee weet. Vaak 
is niet duidelijk wat er met al die begrippen wordt bedoeld. Hier volgt een korte inleiding. 

 Nora Manthey 

Een elektrische fiets (Pedal Electric Cycle) is 
een fiets met een elektromotor 1, die de on-
dersteuning alleen inschakelt wanneer u op 
de pedalen trapt. Een sensor 2 meet of er ge-
trapt wordt en geeft informatie aan de con-
troller3 door. Een sensor is voor een elektri-
sche fiets wettelijk voorgeschreven en zorgt 
ervoor dat de motor alleen draait wanneer de 
fietser trapt. De motor schakelt bij een snel-
heid van 25 km/u automatisch uit, omdat 
dit de hoogst toegestane snelheid is, wil het 
wettelijk gezien als fiets worden beschouwd. 
U mag dus zonder helm, rijbewijs en verze-
keringsplaatje overal fietsen waar dat voor 
fietsen is toegestaan.

De stroom wordt geleverd door een batte-
rij 4, die met een geschikte lader in elk stop-
contact kan worden opgeladen. De batte-
rij wordt vaak op de bagagedrager gemon-
teerd of op het frame - soms worden ze in 
het frame ingebouwd. De actieradius van 
een batterij hangt van veel factoren af: het ge-
wicht van de rijder, de mate van ondersteu-
ning, het rijgedrag van de fietser en de fiets, 
de route en het weer. Onder optimale om-
standigheden en afhankelijk van de fabrikant, 
kan de actieradius 100 km bedragen. Bij de 
meeste modellen is de doorsnee actieradius 
50 km, hoewel deze met zuinig gebruik met 
gemak hoger kan zijn.

Pedelecs hebben of rotatiesensors of kracht-
sensors 5. Rotatiesensors stellen alleen vast 
of de trapas beweegt en schakelt de onder-
steuning in nadat u bent begonnen met trap-
pen. Krachtsensors meten de trapkracht van 
de berijder. Eén ontwerp is een combinatie 
van magneten en hall sensoren, 6 die mini-
male verbuigingen in de achteras meet. Deze 
verbuiging wordt veroorzaakt door spier-
kracht die via de fietsketting naar de naaf in 
het achterwiel wordt geleid. Met behulp van 
deze input kan de mate van motoronder-
steuning worden gestuurd.

3

12

4

5

6
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woordenlijst 

 Aandrijfhulp wordt meestal met een druk op de knop, zelden 
met een draaigreep in werking gesteld. Versnelt de elektrische 
fiets tot 6 km/u (wettelijke grenswaarde) zonder dat er getrapt 
hoeft te worden. Praktisch bij hellingen of heuvelafwaarts. In 
Duitsland bijvoorbeeld is voor een voertuig met aandrijfhulp 
een bromfietsrijbewijs nodig. 

Achternaafmotor naafmotor in het achterwiel. Kan wor-
den gecombineerd met de derailleur of in de naaf worden 
geïntegreerd. 

Actieradius geeft het aantal km’s aan dat met motorkracht kan 
worden afgelegd. Wordt door fabrikanten vaak als absolute 
(schattings-)waarde gegeven. Het daadwerkelijke bereik is rela-
tief en o.a. afhankelijk van de weg en het rijgedrag. Het hangt af 
van de verschillende toepassingen. Het bereik in de ExtraEner-
gy-test is berekend op basis van meetwaarden en gepubliceerd 
voor diverse soorten wegen en gewogen voor verschillende 
productgroepen.

Ah (afkorting van Ampère-uur)geeft de beschikbare lading aan. 
De capaciteit van de batterij is het maximaal beschikbare la-
advermogen. Dit is zonder opgave van de spanning ➢ V (Volt) 
geen absoluut getal. De daadwerkelijk beschikbare energie 
wordt daarom beter in ➢ Wh (Watt per hour) aangegeven.

 Batterij (ook wel accu) Opslag voor elektrische energie. Bij 
➢ elektrische fietsen zijn batterijen de duurste onderdelen. Ze 
variëren in grootte, chemische samenstelling en gewicht.

 Battery pack compacte eenheid voor energieopslag. Deze be-
staat uit vele eenheden cellen, die gelast worden tot een battery 
pack en in een behuizing worden gestopt.

 BaTsO staat voor Battery Safety Organization. Aan de BATSO- 
veiligheidsstandaard wordt sinds 2002 ontwikkeld en bevat tes-
ten voor transport en gebruik. Het is de meest strenge stan-
daard. Sinds mei 2012 op weg naar een Europese norm (EN).  
www.batso.org

BMs (afkorting van Batterij Management Systeem) ➢ Elektro-
nica voor het meten van prestaties. Is geïntegreerd in de  
battery pack en zorgt ervoor dat de cellen in optimale conditie 
blijven zodat de batterij zo lang mogelijk meegaat. Daarnaast 
kan een BMS informatie geven over het gebruik via een elektro-
nisch communicatieprotocol zoals van ➢ EnergyBus. Bijvoorbe-
eld het aantal opladingen, de actuele lading, de conditie en de 
te verwachten levensduur.

Bromfiets fiets met motor met een maximumsnelheid van 
45 km/u. Mag twee personen vervoeren mits daarvoor ingericht.

Connectors zijn afneembare elektrische verbindingen en wor-
den gebruikt bij de productie van elektrische en dataverbindin-
gen. De laadstekker komt bij een LEV het meeste voor. Vaak zijn 
de polen van stekkers die er op het oog hetzelfde uitzien echter 
anders van samenstelling. Dat kan ertoe leiden dat per ongeluk 
een oplader aan een batterij wordt gekoppeld die niet samenga-
an. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

 E-bike (meestal) voertuig met twee wielen en een elektromo-
tor, die ook onafhankelijk van trapbewegingen functioneert. 
(volledig elektrisch). Wordt vaak verward met ➢ elektrische fiets. 
E-bikes vallen in Nederland in Nederland onder een kenteken 
en verzekeringsplicht en u hebt een bromfietsrijbewijs nodig. 
Wanneer de ondersteuning is beperkt tot 20 km/u dan hoeft u 
geen helm te dragen (E-bike 20).

 Elektrische fiets vaak gebruikte parapluterm voor ➢ pedelec 25, 
➢ pedelec 25, e-bikes 20 en e-bikes 45. 

 E-mobiliteit afkorting van Elektro-mobiliteit. Parapluterm voor 
voertuigen met een elektromotor. In de praktijk domineren 
vooral ➢ elektrische fietsen en ➢ e-bikes en tweewielers zoals 
elektrische scooters.

 Energiedichtheid is voor batterijen het percentage energie dat 
per volume en gewichtseenheid beschikbaar is. Er zijn batte-
rijen die geoptimaliseerd zijn voor de maximale capaciteit per 
volume en gewicht, andere voor de maximale stroomopname 
per volume en gewicht. Energiedichtheid wordt ook gebruikt 
voor aandrijvingen. Daar is het de beschikbare prestatie van 
een aandrijfmechanisme per volume per eenheid gewicht.
 
 EnergyBus Standaard sinds 2002 door de ledenorganisatie 
EnergyBus e. V. ontwikkelde open standaard voor de elektrische 
componenten van ➢ LEV’s. Bestaat uit een stekkerfamilie en een 
op de machinetaal CANopen gebaseerd communicatieprotocol. 
De aandrijftechniek wordt gekoppeld aan de Datacommuni-
catie. In maart 2011 werd het protocol tussen batterij en opla-
der vrijgegeven en in maart 2012 de gestandaardiseerde oplader. 
www.energybus.org

 E-scooter echt elektrisch voertuig zonder pedalen met het ui-
terlijk van een gewone scooter. E-scooters vallen onder ➢ brom-
fietsen en er geldt een verzekerings- en kentekenplicht.

 EPaC in de Europese wetgeving opgenomen begrip voor een 
pedelec 25, wat staat voor Electric Power Assistd Cycle

Geheugeneffect effect dat alleen optreedt bij nikkelbatterijen 
wanneer de batterij tussendoor opgeladen wordt zonder leeg 
geweest te zijn. De batterij „herinnert“ zich het niveau vanaf 
het moment dat hij opgeladen werd en „verwacht“ dat hij weer 
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woordenlijst

opgeladen wordt tot dat niveau. Het geeft dus alleen energie 
tot dat niveau. Bij lithiumbatterijen doet dat probleem zich 
niet voor.

 Hybride voertuig voertuig bestaande uit een mix van mins-
tens twee aandrijfmechanismen. Bij een ➢ elektrische fiets zijn 
dat menselijke spierkracht en een elektromotor. Bij een auto 
betekent „hybride“ meestal de combinatie van een elektro- en 
een verbrandingsmotor.

Kabelboom kabelverbindingen die de verschillende elektrische 
componenten verbindt. Voor ➢ LEV’s bestaan er nog geen opti-
male kabelbomen waardoor deze er rommelig uitzien en kwets-
baar zijn voor defecten.
 
Koppel de kracht die een aandrijving op een draaiende bewe-
ging uitoefent, bijvoorbeeld het draaien van een wiel of peda-
len. Wordt in Newton uitgedrukt en geeft een indicatie voor de 
beschikbare ondersteuningskracht.

 Krachtsensor de meeste elektrische fietsen vanaf € 1500 heb-
ben een krachtsensor, die de spierkracht zeer precies meet 
waardoor de motor de kracht in verhouding brengt tot de 
trapkracht.

LEV (afkorting van Light Electric Vehicle, lichte elektrische fiets) Para-
plubegrip voor elektrisch aangedreven lichte voertuigen zoals 
➢elektrische fietsen, maar ook elektrische rolstoelen en elektri-
sche grasmaaiers, etc.

Li-Ion batterij batterij op basis van lithium. Lithium wordt te-
genwoordig in bijna alle gangbare systemen toegepast, omdat 
de lithium-technologie tegenover andere systemen voordelen 
biedt, bijvoor meer energie per volume en gewichtseenheid.

 L1e EU voertuig-klasse tweewielig aangedreven voertuig 
(bromfiets) met vanuit het ontwerp gelimiteerde maximums-
nelheid tot 45 km/h en een capaciteit tot 50 cm³ of tot 4 kW bij 
elektromotoren. Pedelecs 45 en alle e-bikes vallen daaronder.

 Middenmotor in het frame geïntegreerde motor, bijvoorbe-
eld in de trapas (trapasmotor), die via de ketting werkt. Vraagt 
meestal een speciale constructie voor het frame. 

Motorcontroller vermogenselektronica voor de verdeling van 
de motorkracht.

 Naafmotor motor verwerkt in de naaf van het voor- of 
achterwiel.

Ondersteuningsfactor is de kracht die de aandrijving levert 
aan de trapkracht van de fietser. In de ExtraEnergy Test is dat niet 
alleen de zuivere elektrische kracht (motor-output), maar de 
berekende waarde van de mechanische kracht; dat wil zeggen 

de geleverde prestatie waardoor de berijder werkelijk vooruit-
komt. De pedaalkracht gemeten op een referentiefiets zonder 
motor wordt vergeleken met die van de ➢ Pedelec 25. Het ver-
schil is de motorprestatie.

Oplaadcyclus Ontladen en direct weer opladen van een 
➢ batterij (100 %) kan in meerder deelladingen (bijvoorbe-
eld  4 × 25 %) – wat telt is de opgeladen energie. Een opga-
ve van bijvoorbeeld 500 oplaadcycli betekent dat de batte-
rij minstens 500 keer kan worden opgeladen en dan nog een 
restcapaciteit heeft die de fabrikant heeft gespecificeerd  
(meestal 85 % van de opslagcapaciteit in nieuwstaat). 
 
 Pedelec (25) (Pedal Electric Cycle ), het meest voorkomende type 
➢ elektrische fiets. De motor geeft alleen ondersteuning bij het 
trappen. De motorondersteuning is begrensd tot 25 km/u en 
het ➢ nominaal vermogen van de motor is niet hoger dan 250 W, 
dan is deze in de EU gelijkgesteld met de fiets. U hoeft geen 
helm te dragen, geen verzekeringsplaatje te hebben en mag op 
het fietspad rijden. Werd in 1982 door Egon Gelhard gepaten-
teerd en voor het eerst in 1992 door Yamaha in Japan verkocht.

 E-bike de motor ondersteunt ook bij trappen met snelheden 
boven de 25 km/u tot een maximum van 45 km/u. Wordt be-
schouwd als bromfiets en een bromfietsverzekeringsplaatje is 
verplicht. Een paar modellen hebben een controlemechanisme, 
bijvoorbeeld een gashendel waarmee tot 20 km volledig elekt-
risch gereden kan worden.

 Remenergie teruggave van energie naar de ➢ accu. Veel aandri-
jfmechanismen kunnen de aandrijfmotor bij het remmen om-
zetten in een generatormodus. Het bereik kan zodoende van-
daag de dag met 10 % stijgen.

Rotatiesensor wordt gebruikt bij eenvoudige elektrische fiets. 
Meet de pedaalbewegingen bij de trapper en stelt bij trapbewe-
gingen de elektrische aandrijving in werking.
 
Vermogenselektronica vandaag de dag worden in oplaadap-
paraten en de motorcontrol hoge stroomsterktes door middel 
van vermogenselektronica zo gedoseerd als noodzakelijk is.

 Volt (afkorting V) eenheid elektrische spanning. Bij een elek-
trische fiets zijn nominale voltages van 24, 26, 32, 36 en 48 V 
gebruikelijk.

 Voornaafmotor de motor is verwerkt in de voornaaf van de 
fiets. Het grootste voordeel is het montagegemak en de comp-
tabiliteit met gangbare versnellingen en terugtrapremmen.

 Wh (afkorting van Watt per hour, Watt per uur) daadwerkelijke 
energiecapaciteit van een batterij. Een berekening van lading 
(➢ Ah) en spanning (➢ Volt). Een 36V accu met een capaciteit 
van 10 Ah levert energie van 360 Wh (36 V × 10 Ah).
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Motorposities 
Voor, midden, achter

De vraag naar de beste plaats voor de beste plaats van de motor – voor, midden of achter – is niet eenvoudig te beantwoorden. 
Net als bij auto’s waarbij je voorwielaandrijving, vierwiel- en achterwielaandrijving hebt, worden er ook bij elektrische fietsen ver-
schillende eisen gesteld bij verschillend gebruik, wat vraagt om verschillende oplossingen. Een overzicht van voor- en nadelen van 
de verschillende soorten aandrijvingen op een rijtje.

 Hannes Neupert 

+ Goede tractie (grip) bij een herenframe
+ De meeste derailleurs zijn eenvoudig te combineren met 
 bestaande derailleurversnellingen (er zijn ook veel systemen 
 met geïntegreerde naafversnellingen, bijvoorbeeld BionX)
+ Over het algemeen eenvoudig achteraf in te bouwen

– Kabels moeten bij wisseling van een wiel worden losgemaakt
– Van achteren heel zwaar in combinatie met een batterij op 
 de bagadrager
– Extra niet geveerde massa in het wiel
– Terugtraprem meestal niet mogelijk

Voorbeelden 8Fun, BionX, TranzX, Heinzmann, Panasonic,  
    Sparta (Accell), Ultra Motor en vele andere

+ Goede tractie (grip) bij een herenframe
+ Het gewicht van de aandrijving is centraal en voor volledig 
 geveerde frames maakt het deel uit van de vering
+ Geen extra bewegende massa in de wielen
+ Bij een lekke band hoeven de wielen niet losgemaakt te 
 worden – de wielen zijn hetzelfde als bij een klassieke fiets.
+ Weinig kwetsbaar door compact ontwerp en korte kabels
+ Mits goed geïntegreerd in het frame makkelijk te monteren

– Niet of moeilijk achteraf in te bouwen; voor een motor in 
 het midden is doorgaans een speciaal frame nodig (uitzon- 
 dering Sunstar)
– Meer knowhow nodig voor de constructrie
– Niet altijd te combineren met een terugtraprem

Voorbeelden Panasonic, Yamaha, Bosch, Brose, Electragil, 
    Sunstar en vele andere.

+ Eenvoudige constructie voor de elektrische fiets
+ Makkelijk achteraf in te bouwen
+ Vrije keus van type versnelling
+ Terugtraprem eenvoudig mogelijk

– Lichte tractieproblemen heuvelopwaarts en op glibberige  
 wegen (doordraaien van het voorwiel wanneer er te weinig ge- 
 wicht is op het voorwiel of ontbreken van een antislipsysteem)
– Risico op ongevallen bij achteraf ingebouwde te zware  
 motoren die niet juist bemeten zijn voor de voorvork
– Extra niet geveerde massa in het wiel

Voorbeelden 8Fun, TranzX, Heinzmann, Chindalang, Libahuang, 
    Tongchin en veel, veel meer.  
    (circa 2000 – 3000 fabrikanten in China)

ACHTERNAAFMOTOR

MOTOR IN HET MIDDEN

vOORNAAFMOTOR

motor
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aandrijfsystemen

Aandrijfsystemen
Veel mensen denken dat elektromotoren al zo ver ontwikkeld zijn dat ze niet verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd. Maar 
vooral bij aandrijvingen van elektrische fietsen, waarbij het gaat om het samenspel van spierkracht en motorkracht, zijn nog veel 
verbeteringen mogelijk.

 Hannes Neupert 

Het begon met rolleraandrijvingen waarbij 
de motoras voorzien werd van een ruw op-
pervlak en direct de banden aandreef.

Wereldwijd domineert vandaag de dag de 
tandwielloze naafmotor, die zich vooral in 
China miljoenen keren bewezen heeft bij 
fietsen met kleinere wielen en over het alge-
meen een bescheiden rijsnelheid.

In Europa zijn de voornaafmotoren het best 
vertegenwoordigd. Deze kunnen nog lichter 
en compacter worden gebouwd dan de tand-
wielloze motoren die in Europa het meest 
worden toegepast bij achternaafmotoren.

In Japan en Zwitserland komen trapasmoto-
ren het meeste voor – in Nederland naafmo-
toren. De verschillen tussen de soorten aan-
drijvingen is eigenlijk historisch bepaald en 
beïnvloed door het aanbod van fabrikanten.

Vandaag de dag verdwijnt die dominantie 
steeds meer door het groeiende aantal mo-
dellen dat op de markt komt.

Momenteel worden elektrische aandrijvin-
gen meestal onafhankelijk ontwikkeld van 
met spierkracht aangedreven systemen. Het 
staat vast dat de toekomst ligt in integratie, 
waardoor maximale efficiency wordt bereikt. 
Een paar fabrikanten hebben al een eerste 
stap in deze richting gewaagd.

Het Engelse bedrijf Nexxtdrive heeft in de 
naaf twee elektromotoren en een „planetary 
gearset“ (tandwielkoppeling) gecombineerd, 
die samenwerkt met de spierkracht van de 
fietser. Zo heeft Toyota ook de aandrijving 
van de Prius opgelost: een combinatie van 
twee elektromotoren met een zogenaamde 
internal combustion engine (benzinemotor 
Prius) die via een tandwielkoppeling samen-
werkt met de verbrandingsmotor. Daarom 
zijn een koppeling en een versnellingsbak 
niet langer nodig. Een traploze versnelling 

Elektromagneet en permanente magneet, het oeroude 
principe, wordt het meest toegepast in LEV-motoren

Tandwielloze naafmotor van BionX waarbij, net als alle 
tandwielloze naafmotoren, de terugwinning van energie 
bij remmen eenvoudig toepasbaar is.

Trapasmotor van Bosch, een opvolger van succesvolle model-
len van het Japanse Panasonic en Yamaha.

Rolaandrijving bij een solarfiets uit 1989 van de Russische 
solarfietspionier Alexander Popolov.

In 2011 meestverkochte pedelec 25-aandrijving in Europa – 
naafmotor met tandwielaandrijving van het bedrijf 8Fun 
uit China.

Model voor de elektrische fiets – principe van de combina-
tie elektrische motor en verbrandingsmotor, toegepast in 
de Toyota Prius. Bij een elektrische fiets werkt het hetzelf-
de – daarbij is er samenwerking tussen elektromotor en 
spierkracht, bijvoorbeeld in futuristische prototypes van 
Nexxtdrive.

werkt uiterst efficiënt, waardoor de verbran-
dingsmotor altijd optimaal presteert bij be-
lasting en rpm. Bij een elektrische fiets is de 
verbrandingsmotor menselijke spierkracht.
Nog revolutionairder is de aanpak van Ha-
rald Kutzke en Andreas Fuchs: een volledig 

digitale aandrijving in combinatie met drie 
elektromotoren: een spierkrachtgenerator, 
die spierkracht omzet in energie, en twee 
naafmotoren die energie transporteert uit 
de batterij en menselijke inspanning.
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hoeft. De software-opties zijn in feite onbegrensd. Vooral de huidi-
ge trend om de smartphone te voorzien van ingewikkelde apps zal 
die ontwikkeling nog verder stimuleren.

rotatiesensors
Eenvoudige elektrische fietsen hebben een soort aan-uitknop om de 
aandrijving te activeren. In feite zijn het echter e-bikes die gelegali-
seerd zijn omdat ze een van deze types rotatiesensoren gebruiken. 
ExtraEnergy is van mening dat deze fietsen opnieuw moeten worden 
aangemerkt als bromfietsen (zie pagina 75).

krachtsensors
Deze zijn over het algemeen aangebracht in het kettingblad, in 
de trapas, in de dropout Ausfallende of op de achteras. De kracht 
wordt gemeten door minimale vervormingen van deze sensors. De 
motorcontroller berekent uit die waarden exacte informatie over 
de geleverde kracht op de pedalen van de berijder. Alleen met een 
krachtsensor van dit type is een goede elektrische fiets te realise-
ren, die intuïtief rijdt, menselijke kracht en motorkracht harmoni-
eus bundelt en toch effectief omgaat met spontane piekbelastingen 
van de motor.

technologie

Display en bediening 
Human Machine Inferface (hmi)

Human Machine Interface wordt door ontwikkelaars ook „mens-machine interface“ genoemd. Daarbij gaat het om alle communica-
tiemiddelen tussen mens en elektrische fiets.

 Hannes Neupert 

starten
Het starten gebeurt over het algemeen zonder sleutel met een druk 
op de knop of, nog eenvoudiger, bij de eerste trap op de pedalen. 
Een paar systemen starten met een klassieke sleutel of een sleutel 
met afstandbediening, die voor het display moet worden gehouden 
(zie foto boven). 

De mate van ondersteuning of de rijmodus wordt meestal via but-
tons op het stuur weergegeven. Het is nuttig gebleken om deze but-
tons met een paar informatie-LEDs of een LCD-scherm te combine-
ren waardoor de fietser wordt geïnformeerd over de actuele sta-
tus van de elektrische fiets en hoeveel restcapaciteit de batterij nog 
heeft. Deze in feite „eenvoudige“ displays zijn bijzonder geschikt 
voor huurfietsen en gebruikers die „alleen maar“ een stukje lichter 
willen fietsen.

extra functies
Bij grotere displays midden op het stuur zijn er doorgaans buttons 
of keuzeknoppen over functies zonder dat uw hand van het stuur 
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Energie-opslag
In feite moet elektriciteit direct bij opwekking worden verbruikt, het is dus erg vergankelijk. Maar gelukkig zijn er batterijen, anders 
zou een elektrische fiets niet kunnen bestaan.

 Hannes Neupert 

Stroom is voor mensen maar moeilijk te bevatten en wat er in een 
batterij gebeurt is voor de meeste mensen moeilijk voor te stellen. 
Vandaar het mysterieuze waas dat eronheen hangt. Elektrische ener-
gie-opslag was er volgens verscheidene historici al in het tweestro-
menland tijdens de cultuur van de Parthen. In 1936 groef de onder-
zoeker Wilhelm König in de buurt van Bagdad een vat op, dat er al-
les van weg heeft dat het diende voor de opslag van energie.

Dat houdt in dat batterijen al meer dan 2000 jaar door de mens wor-
den gebruikt, hoewel het in de moderne wereld pas weer in 1780 
door de Italiaanse arts Luigi Galvani werd herontdekt. Een volledig 
functionerende batterij werd pas in 1800 door Alessandro Volta ge-
bouwd. De eerste elektrische fietsen maakten allemaal gebruik van 
loodbatterijen, die niet goed af te dichten waren. Dat kon er bij een 
fietsongeluk toe leiden dat het batterijzuur eruit vloeide, bijvoor-
beeld bij de eerste elektrische-fietsenserie die in 1932 bij Philips van 
de band rolde.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw deed nikkel zijn intrede waardoor 
het mogelijk werd om knoopcelbatterijen op basis van nikkel-cad-

mium te maken. Deze bewezen zich door hun robuustheid en lan-
ge levensduur. Voor de eerste keer konden elektrische fietsen voor 
dagelijks gebruik worden gemaakt – al woog de batterij rond de 4 kg 
en kwam de actieradius nauwelijks boven de 20 km uit. Door de in-
troductie van de lithium-batterijtechniek in 2002 bij de elektrische 
fiets is het vandaag de dag mogelijk om batterijen van hetzelfde ge-
wicht en volume te maken die zes tot acht keer de hoeveelheid ener-
gie produceren. En, die ontwikkeling gaat steeds verder - het kan 
heel goed zijn dat er in de komende tien jaar een stijging met dezelf-
de factor wordt bereikt.

Er zijn altijd aanbieders van voertuigen of batterijen die hun batte-
rijtechniek de hemel in prijzen. Ze beweren bijvoorbeeld dat hun 
batterijen acht jaar meegaan. Aan die uitspraken moet u niet teveel 
waarde hechten, in zoverre die beweringen niet overeenstemmen 
met de garantietermijn. Ook wordt steeds weer verteld dat de ene 
of de andere chemie bijzonder veilig is. Tien jaar batterijveiligheid-
stesst van BATSO wijzen echter uit dat er geen directe samenhang is 
tussen batterijveiligheid en celchemie. In plaats daarvan spelen op 
systeemniveau de volgende factoren een rol: celchemie plus de me-
chanische, thermische en elektrische opbouw van de battery pack.

Momenteel zijn de meeste battery packs afneembaar. Maar vooral in 
ons land zijn er steeds meer elektrische fietsen met een in het frame 
ingebouwde batterij. Het kan zijn dat deze ontwikkeling op de lan-
ge termijn doorzet, zolang er tenminste oplaadstations voor zijn  
(bijvoorbeeld door de mogelijke beschikbaarheid van de combina-
tie oplaadstations met kabelslot in de toekomst – zie pagina 31). 
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Hergebruik van batterijen 
Tweede leven als decentrale energiebuffer

Voor gebruikte batterijen bestaat er geen wettelijke teruggaveplicht 
voor gebruikers, die bestaat wel voor de handel, gemeentelijke afval-
depots, fabrikanten en importeurs. Na teruggave kunnen Li-on bat-
terijen mechanisch of thermisch worden gerecycled. Tot 95 % van de 
materialen kan al worden gerecycled. Voor de recycling van batterij-
en zijn er wereldwijd tot nog toe maar weinig voorzieningen, maar 
door het lage aantal retouren kunnen ze nog niet op volle capaci-
teit draaien.

grondstoftekort stuwt prijzen op
Het winnen van lithium is nu nog goedkoper dan recycling. Daar-
door worden afnemers zoals fabrikanten niet gestimuleerd om gere-
cyclede lithiumbatterijen te leveren. Duurzaamheid wordt, hoewel 
het technisch mogelijk is, niet bereikt: zonder recycling is er geen 
kringloop en zonder kringloop geen duurzaamheid. Maar het tekort 
aan grondstoffen zal op lange termijn leiden tot hogere winnings-
kosten en dus tot hogere prijzen.

huren gunstiger dan koop
Vandaag de dag kost een lithium-batterij van 300 W in de winkel 
circa € 600 met een garantie van doorsnee twee jaar. Een winstge-
vende aangelegenheid, want verkoop drijft op consumptie. Dit 
marktmechanisme stimuleert de aanbieder om de levensduur 
van debatterijen zo kort mogelijk te houden tegen een prijs die 
nog door klanten wordt geaccepteerd. Een verbod op batterijver- 
koop in Europa zou deze ontwikkeling kunnen stoppen en batte-

rijen die langer kunnen worden gebruikt worden aantrekkelijker 
voor aanbieders. Op die manier wordt duurzaamheid de markt in 
geforceerd.

Sinds het voorjaar 2012 biedt het bedrijf Biketec elektrische fietsen 
aan zonder batterij aan. De batterijen kunnen worden gehuurd voor 
circa € 15 per maand. Tegenover de koop van een batterij voor € 600 
met maar twee jaar garantie (€ 25 per maand) besparen gebruikers 
€ 10 per maand. ExtraEnergy gaat ervan uit dat met de huidige stand 
van de techniek een garantietijd van minstens vier jaar mogelijk 
moet zijn en dat op termijn een huurprijs van circa € 12 per maand 
zal worden vastgesteld.

tweede leven als decentrale energiebuffer
Het vermijden van afval is volgens de wet topprioriteit no. 1. (Richt-
lijn 2008/98/EG en de Duitse Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG – Kring-
loopwet)). Een bijzonder belangrijke paragraaf is het verlengen van de 
levensduur (§3 (20) KrWG). 
LEV-batterijen die de garantietermijn overschrijden, hebben nog vol-
doende restcapaciteit om samen met veel andere batterijen in een 
kast dienst te doen als decentrale energie-opslag, bijvoor beeld in de 
kelder van een woonhuis. Dat is essentieel voor een omkering in het 
denken over energie, het energienetwerk moet worden ontlast en de 
levering van energie moet betrouwbaar zijn. LEV-batterijen zullen in 
de toekomst een beslissende rol hierbij spelen.

Waarom eist ExtraEnergy een verbod op de verkoop van batterijen als middel voor een duurzame energie-opslag? Energie-opslag 
benut de beschikbare middelen optimaal wanneer ze lange tijd worden gebruikt: na gebruik als mobiel vervoer kunnen ze gebruikt 
worden voor energie-opslag en daarna zo gerecycled dat de aanwezige grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor de pro-
ductie van batterijen. 

Angela Budde & Hannes Neupert 

Twee tot vier jaar in gebruik als LEV-batterij. De gebrui-
ker betaalt een bedrag op basis van de gebruikte tijd of 
een ander speciaal rekenmodel.

Samen met vele andere batterijen op een batterijplank 
of -kast, bijvoorbeeld in de kelder van een woonhuis 
voor de tijdelijke opslag van zonne-energie via de zon-
nepanelen op het dak. Gebruiksduur 8 tot 20 jaar.

Recycling door de onderdelen te scheiden en de 
waardevolle grondstoffen weer in de kringloop te 
brengen. In het ideale geval worden uit oude batterij-
en weer nieuwe batterijen gemaakt. 

eerste leven tweede leven derde leven
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Energie-opslag 
praktijkervaringen

Batterijen zijn niet weg te denken in ons leven. we nemen ze mee in onze broekzak, leggen ze op het nachtkastje en zelfs in kinder-
bedjes. Batterijen zitten in poppen, mobieltjes, wekkers, laptops, afstandbedieningen, ansichtkaarten, fietsen, grasmaaiers, auto’s, 
etc. – overal zijn ze doorgedrongen in ons dagelijks leven.

 Hannes Neupert 

We vertrouwen erop dat batterijen zich precies gedragen als we wil-
len – in de vorm van muziek op onze MP3-speler, via gesprekken 
via onze mobiele telefoon en sinds geruime tijd als wind in de rug 
bij het fietsen. Jammer genoeg komt het steeds vaker voor dat de 
opgeslagen elektrische energie en chemische energie, die nog veel 
groter is dan de elektrische energie, zonder waarschuwing vooraf 
ongecontroleerd vrijkomt in de vorm van brand of zelfs een explo-
sie. Dat gevaar is in vakkringen al sinds 2003 bekend, toen de eer-
ste grote branden door elektrische fiets-batterijen optraden. Maar 
toen was de wereldmarkt voor high energy lithium-batterijen nog 
zeer overzichtelijk.

Vandaag de dag is de markt volgens schattingen van Extra-Energy 
beduidend groter met in 2011 ongeveer 2  miljoen verkochte lithi-
um-batterijen in de LEV-sector. Nu zijn er ontwikkelingen in Chi-
na gaande dat er tot 2015 in China alleen al jaarlijks meer dan 10 mil-
joen lithium-batterijen in de LEV-sector over de toonbank gaan. Dat 

is ongeveer drie keer zoveel als de hele markt in China in 2011.Lithi-
um-batterijen met een capaciteit boven 100 Wh zijn op grond van 
de vele ongelukken door de Verenigde Naties geklassificeerd als Ge-
vaarlijke stoffen categorie 9.

In 2011 stortten twee transportvliegtuigen neer, vermoedelijk omdat 
de lithium-batterijen in het vrachtruim ontvlamden. In China deed 
zich in 2011 het eerste fatale ongeluk voor door een lithium-batterij 
in een elektrische fiets. Bewoners van een huis probeerden aan het 
vuur te ontkomen en stierven als gevolg van een sprong uit het raam. 
In de afgelopen jaren maakte de pers in Europa melding van meer 
dan 30 branden veroorzaakt door lithium-batterijen van elektrische 
fietsen, met een stijging in de afgelopen drie jaar, wat in lijn ligt met 
de groei van de markt in Europa. Het aantal niet-gerapporteerde ge-
vallen is waarschijnlijk hoger omdat een elektrische fiets-batterij als 
oorzaak van brand nog niet zo bekend is.

Een kleine selectie knipsels over branden met elektrische fietsen. Jammer genoeg is de lijst met branden zeer lang. Gelukkig zijn er maar weinig ongevallen met dodelijke afloop. Extra-
Energy heeft een fictief krantenartikel gemaakt met de kop „Pedelec explodeert: 13 bejaarden verbranden in hun slaap“. Dit geval is fictief en zal hopelijk nooit voorkomen. Maar op 30 
september 2010 werd het bijna bewaarheid. Omdat de brandweer in Aurich en Walle snel genoeg ter plekke was, konden de bewoners van een bejaardenflat worden gered.  
Op de foto’s 1, 2 & 3 is dit voorval gedocumenteerd..

Foto: Vrijw
illige brandw

eer Aurich, D
uitsland

Foto: Vrijwillige brandweer Aurich, Duitsland

Foto: Brandweer Zug, Zwitserland

Foto: Brandweer Zug, Zwitserland Feuerwehr Zug, CH

Brand bij klant in Parijs
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Batterijgevaren  
De realiteit

Wanneer men batterijbranden analyseert, dan is vastgesteld dat de oorzaak van de brand tot nu toe altijd ligt in een zwakke con-
structie van de battery pack, wat niet kon worden verholpen door een extra voorziening als ingebouwde veiligheid of verkeerd ge-
bruik. Batterijen die geconstrueerd worden met behulp van de laatste technieken zijn bestand tegen de drie meestvoorkomende 
vormen van van verkeerd gebruik. 

Hannes Neupert 

gevaar № 1 — overbelasting

Het moment dat de batterij een teveel aan 
energie heeft. Treedt op als de accu vol is, 
maar de oplader steeds meer energie in de 
batterij pompt.

gevaar № 2 — kortsluiting

Alle energie van de batterij ontlaadt zo snel 
dat de batterij oververhit raakt of kan ex-
ploderen. Gloeiende kabels kunnen leiden 
tot brand omdat de kabelisolatie en andere 
kunststoffen in de buurt vlam vatten. 

gevaar № 3 — fysieke schade

Mechanische beschadiging van een batte-
rij, bijvoorbeeld door een ongeluk of een 
val, kan makkelijk leiden tot interne kort- 
sluiting, die nog heftiger kan zijn dan exter-
ne kortsluiting. 

ONVEILIG Uitslaande brand kort na overschrijding van het 
hoogste laadvoltage

ONVEILIG Uitslaande brand kort na kortsluiting

ONVEILIG Uitslaande brand kort na een botsing

VEILIG Cellen zijn door overbelasting opgezwollen en heb-
ben de behuizing opengebroken maar zijn niet ontvlamd. 
Gassen of vloeistoffen hebben niet gelekt

VEILIG Het BMS (Batterij Management Systeem) schakelt snel 
uit. In de tweede fase wordt de elektronica overbrugd. De 
batterij verhit tot boven 100° C, koelt dan echter weer af. Er 
komt alleen wat electrolytenvloeistof vrij, maar geen gas-
sen of andere vloeistoffen.

VEILIG De batterijbehuizing is helemaal kapot, de cel-
len zijn beschadigd maar er is geen sprake van opwarming, 
lekken van gassen of vloeistoffen.
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Batterijveiligheid 
De BATSO-organisatie

Toen ExtraEnergy in 2003 geconfronteerd werd met de eerste 
grote brand door een lithium-fietsbatterij, leidde dit tot dis-
cussies met de contractpartner Deutsche Post AG en vervolgens 
tot een serie testen van verschillende batterijen op postfietsen. 
Daarnaast gaf Deutsche Post AG ExtraEnergy de opdracht door 
middel van een test de veiligheid van de in omloop zijnde elek-
trische fiets-batterijen te onderzoeken
Daarvoor werkte ExtraEnergy samen met vooraanstaande insti-
tuten en personen met ervaring op het gebied van veiligheid 
van lithium-batterijen: Dr. Mo-Hua Yang van het ITRI Instituut 
in Taiwan (nu HTEnergy), Prof. dr. Martin Winter van de Univer-
siteit Graz (nu Uni Münster) en het Centrum voor Zonne- en water-
stoftechniek in Ulm. 

De testen van 2003 en 2004 werden in de jaren daarna be 
proefd in twee door ExtraEnergy gebouwde proefcontainers in 
Duitsland en Taiwan, waarbij tal van battery packs werden ge-
test in samenwerking met twee internationale test- en certifi-
ceringsorganisaties, UL Underwriter Laboratories en TÜV Rheinland. 
De resultaten leidden tot een Test Manual, die op de LEV Conference 
in Hsinchu op 18 maart 2008 werd gepresenteerd.

Sindsdien wordt het Test Manual steeds opnieuw aangepast 
aan de technische eisen, inclusief de veranderingen ingevolge 
de voorschriften voor gevaarlijke stofffen van de Verenigde Na-
ties (UN 38.3). Het voldoen aan de voorschriften heeft geleid tot 
goedkeuring door middel van de uitgave van een BATSO-keur-
merk. Sinds 2010 zijn de eerste battery packs volgens de indus-
triestandaard BATSO 01 van TÜV Rheinland in het batterijlabora-
torium in Shenzen (China) getest en gecertificeerd. 

Op www.batso.org is te raadplegen welke batterijen een BAT-
SO-certificaat hebben.

Omdat de technische ontwikkelingen bij batterijen zeer snel 
gaan, worden er ter controle testen herhaald door certifice-
ringsorganisaties. Inspecteurs gaan na of er wordt voldaan aan 
de productie-eisen en of de producten voldoen aan de gestel-
de kwaliteitseisen.

Op 7 april 2012 wijzigde het aparte project BATSO zijn naam 
in BATSO e. V. met zetel in Berlijn. De vereniging verwelkomt 
nieuwe leden die de veiligheid van batterijen bij transport en 
gebruik vooruit willen helpen door samen te werken en erva-
ringen uit te wisselen. Sinds 31 mei 2012 is BATSO op weg naar 
een EU-standaard als voorloper voor de wereldwijde technische 
IEC-standaard. Nu nog een BU die op juridische gronden onder 
het BATSO-zegel moet vallen, is ook oké maar zeer klein: het 
ontwerp van het BATSO-zegel bevestigt dat het succesvol is ge-
test en gecertificeerd en voldoet aan de eisen van BATSO voor 
de gebruiker. Deze afbeelding is niet definitief, maar een ont-
werp dat bij de ledenvergadering in maart 2012 werd gepresen-
teerd en waarschijnlijk vanaf 2013 wordt geïntroduceerd.

 www.batso.org 

APPROVED

2012 01/12345

BATSO is het resultaat van een langdurig ontwikkelingsproces van een expertteam 
van ExtraEnergy, het ITRI Instituut, TÜV Rheinland en Underwriter Laboratories. Een 
groepsfoto naar aanleiding van het verschijnen van het eerste Test Manual Version 01 
bij de BATSO-workshop in het kader van de LEV Conference in Taiwan op 18 maart 2008.

Vanaf 2013 kunnen testlaboratoria die lid zijn van BATSO en voldoen aan de relevan-
te vereisten niet alleen BATSO-testen uitvoeren maar ook BATSO-certificaten uitge-
ven. De kwaliteit en consistentie van de testen worden gewaarborgd via een goed 
beproefde procedure zoals het CB-certificatieschema. Vanaf 2013 wordt tevens een 
overzicht van alle BATSO-certificaten gepubliceerd op www.batso.org.  
Hier een afbeelding van een ontwerp van een testlogo dat werd gepresenteerd op 
een ledenbijeenkomst in maart 2012. Op de linkerkant staat het logo van het uit-
gevende testinstituut, in dit geval het Italiaanse testlaboratorium TEC Eurolabs en 
rechtsboven het jaar van uitgifte met vermelding van de BATSO-versie, een oplopend 
nummer en het BATSO-logo.
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Praktische tips 
Veilig omgaan met batterijen

technologie

 algemene tips voor fabrikanten,  
dealers en fietsers

➢  Laad nooit’s nachts of zonder toezicht niet-BATSO geteste batte- 
rijen op.
➢  Gebruik alleen opladers die een eenduidige stekker hebben; deze 
moet voldoen aan een internationale norm (EnergyBus) of exclu-
sief afkomstig zijn van een bedrijf en voorzien zijn van een heldere 
oplaadspecificatie
➢  Gebruik alleen opladers met een heldere gebruiksaanwijzing die 
makkelijk kunnen worden aangesloten op de batterij.
➢  Vraag leveranciers die beweren dat hun batterij nog veiliger is dan 
BATSO toch om een BATSO-certificaat.
➢  Informeer uw inboedelverzekering dat er in uw huis een lithi-
um-batterij (waarin GEEN metaallithium zit) uit klasse 9 van de ge-
vaarlijke stoffen wordt opgeladen en bewaard. In het geval van 
brand bent u dan gedekt.
➢  Bewaar de batterij afzonderlijk van de fiets, bij voorkeur op een 
koele maar vorstvrije plaats die in geval van brand zo afgezonderd is 
dat het bij een plaatselijke brand blijft.
➢  Haal de batterij bij langere opslag uit de fiets en laad deze elke 
twee tot drie maanden ongeveer twee uur op. Haal daarna de  
lader uit het stopcontact.
➢  Doe mee aan recycling van van gebruikte batterijen en draag zo 
bij aan de wettelijk minimumeisen van de EU-richtlijn voor recycling.

voor fabrikanten
➢  Informeer leveranciers in het leveringscontract dat het contract 
alleen geldig is voor BATSO-gecertificeerde batterijen waardoor er 
geen afnameplicht ontstaat wanneer er bij controle van een levering 
wordt vastgesteld dat de batterijen niet zo veilig zijn als volgens de 
overeengekomen leveringsvoorwaarden.
➢  Zorg voor een afgeschermde opslag- en oplaadruimte voor  
lithium-batterijen, die minstens door een brandwerende muur van 
de rest van het gebouw is afgeschermd. Overleg zo mogelijk met 
de brandweer en neem gepaste maatregelen om mogelijk gevaar in 
te dammen. Het is bijvoorbeeld zinvol om een brandmelder en een 
sprinklerinstallatie in de opslagruimte aan te brengen.
➢  Zorg dat het personeel gekwalificeerd is voor de hantering van 
gevaarlijke stoffen klasse 9 waar oplaadbare lithium-batterijen onder 
vallen.
➢  Gebruik alleen opladers met een heldere gebruiksaanwijzing die 
makkelijk kunnen worden aangesloten op de batterij.
➢  Zorg ervoor dat de verkochte batterijen worden geregistreerd in 
de recyclinglijst van de landelijke milieudienst of de autoriteit in het 
land van bestemming.
➢  Zorg voor de juiste verpakking voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen voor de correcte verzending van batterijen.
➢  Geef winkels lege batterijbehuizingen voor de nieuwste batterij-
modellen voor in de winkel en vooral etalages.

voor de fietsenwinkel
➢  Stop onmiddelijk met de verkoop en aankoop van batterij-
en waar de leverancier geen geldig UN-T-certificaat van een er-
kend laboratorium voor kan overleggen. Check of de geleverde  
batterijen overeenkomen met de opgave in het testrapport (dat gaat 
het eenvoudigst door de foto en het gewicht te controleren).
➢  Leg geen batterijen in de etalage waar direct zonlicht op valt. 
Vraag in plaats daarvan uw leverancier om lege batterijbehuizingen.
➢  Volg een training voor de juiste procedures voor het ontvangen 
en verzenden van goederen uit de categorie gevaarlijke stoffen klas-
se 9, het ‘certificaat gevaarlijke stoffen’.
➢  Zorg voor continue bijscholing van het personeel over elektri-
sche fiets-aandrijvingen.
➢  Overweeg een sprinklerinstallatie in de ruimte voor de opslag van 
batterijen en de oplaadruimte.
➢  Maak klanten bewust van het belang van de veiligheid van 
batterijen.
➢  Zorg ervoor dat verkochte batterijen worden geregistreerd bij 
de milieudienst op de BattG-lijst, anders hangt er een boete van  
tot € 50.000 boven uw hoofd. Deze is online eenvoudig aan te vra-
gen via www.umweltbundesamt.de (soortgelijke voorschriften gelden 
ook in andere EU-landen).
➢  Zorg ervoor dat er getest en goedgekeurd verpakkingsmateriaal 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voorhanden is.

voor de elektrische fiets consument
➢  Als u al in het bezit van een elektrische fiets zonder een BATSO-ge-
teste batterij, laad dan alleen op als u wakker en in de buurt bent. 
Mocht er brand ontstaan, reageer dan snel. Het beste is om een vei-
lige plek op te zoeken en 112 te bellen voor de brandweer. In de 
buurt komen van de batterij en zelfs aan te raken kan levensgevaar-
lijk zijn.
➢  Wanneer u nog geen elektrische fiets hebt gekocht en er een wil 
kopen, sta dan op een BATSO-gecertificeerde batterij. Elke zichzelf 
respecterende fietsenwinkel heeft deze uiterlijk 2013 in huis.
➢  Laad de batterij alleen op met een geschikte lader. Let op: ook al 
past de stekker van een andere oplader, dan hoeft deze nog niet ge-
schikt zijn voor de accu.
➢  Neem batterijen nooit mee in een vliegtuig. Haal de batterij bij 
vervoer boven of achterop de auto er altijd uit en leg hem in de auto.
➢  Wees altijd kritisch op beweringen en geruststellende uitspraken 
van de winkelier en de fabrikant. De ervaring leert dat u vaak niet 
juist wordt geïnformeerd over gevaren.
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Laadslotkabel 
Tegelijk opladen en op slot zetten

Een laadslotkabel combineert het opladen van Light Electronic 
Vehicles (LEV’s) met diefstalpreventie en veiligheid en is tevens 
een fietsenlot.
 
Over LEV diefstalpreventie, snellaadfunctie of opladen buiten 
of onder een afdak, daarover heeft de technische commissie 
van het EnergyBus Consortium al vaak gedebatteeerd. Dat heeft 
geleid tot de ontwikkeling van de laadslotkabel. Het zogenaam-
de Charge-Lock EnergyBus System maakt van een oplaadkabel te-
vens een fietsenlot.

Branchestandaarden en een goed functionerend netwerk van 
oplaadstations zijn de belangrijkste thema’s voor de toe-
komst van de LEV-branche (elektrische fietsen, e-bikes, elektri-
sche scooters, etc.). Alleen op die manier kunnen de voordelen 
van LEV’s zich in de toekomst bewijzen en elektrisch voortge-
dreven fietsen hun belang voor wereldwijde mobiliteit verder 
uitbouwen.

veilige standaard
veiligheid is een factor van belang. Bijna alle op de markt ver-
krijgbare opladers voor elektrische fietsen zijn alleen goedge-
keurd voor gebruik in droge ruimtes, dus niet geschikt voor 
opladen buiten of onder een afdak.

In principe zijn alle stopcontacten buiten onbruikbaar voor het 
opladen van elektrische fietsen en wel om de volgende redenen:
  ➢ het gebruik is niet legaal (tenzij men een oplader heeft   
 die goedgekeurd is voor gebruik buiten);
  ➢ het is onpraktisch (er is geen diefstalpreventie;
  ➢ opladen duurt lang (laadtijd)

De laadslotkabel wordt momenteel geïmplementeerd met als 
doel een systeem te ontwikkelen waar de hele branche profijt 
van heeft. Het maakt onderdeel uit van het pilot project Energy-
Bus oplaadnetwerk.

 www.lade-infrastruktur.org 

DOE HET ZELF

✔  Breng een bezoek aan de pilotregio’s Tegernsee, Schlier- 
 see en Achensee. Hier zijn tal van faciliteiten voor recrea- 
 tiefietsers, zoals verhuur van elektrische fietsen en op- 
 laadstations die voldoen aan de EnergyBus-standaard.  
 Vanaf 2013 begint hier de uitrol van de laadslotkabels   
 van EnergyBus

✔ Let vanaf nu op comptabiliteit. Voorzie een nieuwe fiet- 
 sentandaard direct van een stroomaansluiting. Leveran- 
 ciers vindt u op www.lade-infrastruktur.org

✔ Organiseer een MDM (Municipal Decision Maker) work- 
 shop in uw stad of dorp. In deze workshops krijgen  
 beslissers op gemeentelijk niveau informatie over de   
 aanleg van een netwerk van LEV-laadstations in hun  
 regio (zie ook pagina 56) 

✔ Concentreer op korte termijn niet op een netwerk van   
 laadstations maar in fietsvriendelijkheid.
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Actieradius 
Hoe ver kom ik ermee?

Iedereen die nadenkt over de aanschaf van een elektrische fiets stelt zichzelf op een gegeven moment de vraag „hoe ver kom ik“? 
Die vraag lijkt terecht, maar is weinig doordacht. Een elektrische fiets is een hybride fiets die aangedreven wordt door het samen-
spel van menselijke kracht en motor. Zolang de elektrische fiets niet bovenmatig zwaar is of zwaar beladen, dan bent u niet alleen 
afhankelijk van elektrische ondersteuning. U komt altijd op eigen kracht verder, het gaat alleen langzamer en is vermoeiender. Niet-
temin wordt de roep om een goed netwerk van oplaadstations die altijd en overal werken, steeds luider.

 Hannes Neupert 

Zelfs zonder een speciaal netwerk voor parkeren en opladen heeft 
de elektrische fiets de markt in Europa, Japan en vooral China ver-
overd. Kopers gebruiken het bestaande elektriciteitsnet met norma-
le stopcontacten, die zelfs in de meest afgelegen gebieden te vin 
den zijn. Wie niet thuis oplaadt, kan met een meegenomen oplader 
in drie tot vier uur de batterij opladen of een tweede batterij mee-
nemen. Daardoor zijn dagtochten van 100 km of meer mogelijk, een 
afstand die in het gewone stadsleven bijna nooit voorkomt. In fei-
te hebben we een speciaal parkeer- en oplaadsysteem voor elektri-
sche fietsen niet nodig.

Voor andere LEV’s zoals elektrische scooters is het een andere zaak: 
die batterijen zijn zo zwaar en groot dat je ze niet zo makkelijk naar 
het dichtsbijzijnde stopcontact draagt. Elektrische auto’s hebben 
hetzelfde probleem. Zij hebben netwerk van oplaadstations echt 
nodig, een situatie die jammer genoeg niet in zicht is.

bereik is het toverwoord
Voor het tanken van een auto hebben we geen uitleg nodig, maar 
opladen is voor nieuwe gebruikers van een elektrische fiets vaak 
problematisch. 
Daarnaast maakt men zich onnodig zorgen over het bereik, want 
een elektrische fiets haalt nu met gemak een actieradius van 40 km. 
Bovendien zijn stadsritten zelden langer dan 20 km. Er zijn men-
sen die met een elektrische fiets langere afstanden afleggen. In ons 
land bijvoorbeeld legt men afstanden af van 15 km en laat men de 
auto staan.

Niettemin leeft de wens voor een grotere actieradius. Voor elektri-
sche fietsen zijn er drie opties:

actieradius 

sNEL OPLaDEN

Batterijen die snel en overal kunnen worden opgeladen, 
zijn een verleidelijk idee. Stel dat u in vijf minuten 10 km be-
reik kunt opladen, dan kunt u in een kwartier 30 km bereik 
opladen. Met relatief korte onderbrekingen hebt u een on-
gelimiteerde actieradius. Met een wijdverbreid netwerk van 
snellaadstations kunnen batterijen goedkoper, kleiner en 
lichter worden. Ze zijn nog makkelijker in het frame te in-
tegreren of onderdeel uitmaken van het ontwerp. Pedelecs 
gaan steeds meer op een fiets lijken en zullen niet zwaar-
der zijn dan 20 kg. 

GROTERE BaTTERIJCaPaCITEIT

Met een grotere batterijcapaciteit blijft u bij langere rit-
ten onafhankelijk van oplaadstations. Daarnaast is het 
een verkoopargument bij uitstek, want klanten willen al-
tijd verder komen. Het nadeel is dat een grotere batterij 
zwaarder én groter is en een negatieve invloed heeft op 
de rijeigenschappen. Dit nadeel kan echter al snel tot het 
verleden behoren, want de batterijbranche verwacht dat 
de energiedichtheid van de batterijen zeer fors zal stij-
gen. Nu heeft een batterij van 1 kg een bereik van onge-
veer 40 km. In de komende 5 – 8 jaar kunt u met dezelfde 
motorprestatie 200 km ver komen.

BaTTERIJRUIL

Het ruilen van batterijen vraagt om een standaardbatte-
rij of een serie identieke fietsen. Dit idee is al met suc-
ces toegepast voor huurfietsen in een aantal toeristische 
gebieden. U kunt batterijen ruilen in hotels, pensions en  
toeristische centra. Als „eilandoplossing“ in een bepaal-
de regio werkt dit fantastisch.
De realiteit wijst echter uit dat er statistisch gezien ge-
middeld bijna elke dag een nieuwe batterij op de markt 
verschijnt. Vandaar dat dit idee op korte termijn niet 
breed ingevoerd kan worden. Misschien is er over een 
jaar of tien een nieuwe kans wanneer de batterijen zo 
klein zijn, dat ze bij het ontwerp geen rol meer spelen.
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Eén stekker voor alles 
Een uitgebreid netwerk vraagt om standaardisatie  

Infrastruktur braucht Standardisierung

„De stad schaft elektrische fietsen aan“, „De vvv wil het aanbod elektrische fietsen uitbreiden“, „Nieuw pilotproject e-mobiliteit“: deze koppen 
lezen we bijna dagelijks in de krant. Maar allen die streven naar goede voorwaarden en gebruikersvriendelijkheid voor geheel of 
gedeeltelijk elektrisch aangedreven fietsen staan steeds voor hetzelfde probleem: er bestaat geen standaardstekker waarmee een 
wijdverbreid oplaadnetwerk eenvoudig te realiseren is.

 Dr. Andreas Fuchs 

Energiemaatschappijen, vervoermaatschappijen en toeristische or-
ganisaties, ze willen allemaal „groen“ zijn, geld besparen of klanten 
aan zich binden en gebruiken daarvoor steeds vaker elektrische fiet-
sen voor verhuur, lease of proefritten. Maar vooral de overheid en 
gesubsidieerde organisaties moeten zich onafhankelijk opstellen en 
kunnen niet kiezen voor oplader zus of oplaadkabel zo van bedrijf X, 
zonder zich de woede op de hals te halen van de concurrentie.
Daarnaast is een openbaar netwerk van oplaadstations een investe-
ring die de burgers ten goede moet komen. Men kan dus niet ver-
wachten dat de overheid zich wil vastleggen op een bepaald soort 
fiets of leverancier, het is in tegenspraak met socialistische en libe-
rale politieke opvattingen. De Europese Unie verbiedt publiek geld, 
dus belastinggeld, te gebruiken voor de financiering van systemen 
waardoor bepaalde bedrijven een voorsprong hebben of bevoor-
deeld worden.

stekkerwoud en kabelsla
Alleen al om financiële redenen is het ondenkbaar om een oplaadnet-
werk te creëren dat compatibel is met alle soorten oplaadkabels van 
tal van bedrijven. Bij een telling in 2011 werd vastgesteld dat er 73 ver-
schillende oplaadstekkers bestonden van 99 merken. Een muur met 
stekkers is niet op elke plek acceptabel, laat staan de wirwar aan ka-
bels en de moeilijkheid ze te beschermen tegen weer en wind. Zon-
der standaardstekker blijft er voor steden, instellingen en bedrijven 
maar één keus over: de 230 V Schuco stekker of de CEE industriestek-
ker. Dat is geen slechte keus voor een elektrische auto. Die kan im-
mers zijn oplader makkelijk meenemen in de auto, beschermd te-

gen weer en wind. Voor tweewielers als elektrische fietsen, e-bikes of 
elektrische scooters is het meenemen van een oplader helemaal niet 
zo eenvoudig. Ten eerste gaat het ten koste van de bergruimte. Ten 
tweede, in het geval de batterij niet losgekoppeld kan worden van 
het voertuig zoals bij elektrische scooters en zelfs elektrische fiet-
sen het geval is, dan staat de oplader mogelijk in de regen. Omdat de 
meeste opladers niet gemaakt en goedgekeurd zijn voor gebruik bui-
ten, betekent dat het niet volgens de voorschriften wordt gebruikt. 
In geval van schade aan personen of zaken bent u niet gedekt bent 
voor de verzekering.

Een gedeeltelijke oplossing voor bescherming tegen slechte weer-
omstandigheden zijn lockers met 230 V stopcontacten. Deze moe-
ten in de winter wel verwarmd worden, omdat de meeste lithi-
um-batterijen niet onder de 8° C opgeladen kunnen worden zonder 
schade op te lopen. Het nadeel dat de oplaadkabel nog steeds meege-
nomen moet worden, blijft echter bestaan. Dus wat er eigenlijk mist 
voor een netwerk van oplaadstations is een standaardstekker.

harmonisatie
Een standaardstekker doet wat een usb-stekker doet voor een com-
puter en aangesloten apparatuur of de standaard tankopening van 
auto’s. Alleen daardoor is een netwerk van benzinestations mogelijk. 
De stekker moet bestand zijn tegen vocht, beschermd tegen overbe-
lasting of een niet correcte invoering van elektronische handshaket-
oepassingen. Ook het uiterlijk moet gestandaardiseerd zijn.
Details over de standaard oplaadstekker op www.energybus.org
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Harmonisatie 
De EnergyBus-standaard

EnergyBus (EB) is wereldwijd de eerste en tot dusver enige stan-
daard die vanaf het begin ontwikkeld is voor Light Electronic 
Vehicles (LEV’s). Ín 2002 werd begonnen met een opzet om te 
komen tot een oplossing voor een netwerk van oplaadstations 
en veiligheidsproblemen in de toekomst. De eerste gebruikers 
van de EB-standaard werden betrokken bij de productontwik-
keling. De organisatie bestaat uit bedrijven en instellingen als 
Bosch, Panasonic, Deutsche Bahn, Philips, Rosenberger, Winora, Ex-
traEnergy, het ITRI Institut of het Fraunhofer Institut en vele andere, 
waaronder ook privépersonen. 
De definities voor elektronica, data en mechanica werden in 
maart 2011 gepresenteerd op de LEV-conferentie en staat nu we-
reldwijd ter beschikking van alle leden. Het lidmaatschap staat 
open voor iedereen.

Het consortium van EnergyBus heeft geproberd zo min  
mogelijk zelf uit te vinden en wanneer mogelijk terug te grijpen 
op het bekende en beproefde. Voor de datatransfer tussen op-
lader en voertuig werd gekozen voor CAN-Bus, als data-proto-
col CAN Open. CAN Open is een machinetaal die vergelijkbaar is 
met open source software.
In samenwerking met CAN in Automation (CiA), ook een ledenor-
ganisatie, werd het Application Profile CiA 454 ontwikkeld. Daar-
mee worden alle gegevens uitgewisseld, die in LEV’s gebruike-
lijk zijn. 
Zo kan de oplader de laadstatus van de batterij(en) opvragen 
of het display kan de status van de oplader opvragen en tonen. 
Ook kritische veiligheidsinformatie kan snel worden doorge-
geven, bijvoorbeeld of een nieuw onderdeel compatibel is met 
het systeem, om te beslissen of het in het systeem kan worden 
opgenomen of niet.

Een technische commissie van EnergyBus werkt daarnaast aan 
een systeem dat het opladen van light electronic vehicles kop-
pelt aan diefstalpreventie. Dit laadkabelsot (Charge-Lock Cable) 
maakt van de oplaadkabel tevens een slot (pagina 31). Als u vei-
ligheid en keuzevrijheid wilt, dan ontkomt u niet aan een stan-
daard oplaadstekker. EnergyBus is de eerste die dat gaat aanbie-
den. Nieuwe leden die mee willen werken aan de verdere ont-
wikkeling van EnergyBus zijn van harte welkom.

 www.energybus.org 

DOE HET ZELF

✔   Openbare laadstations waar iedere fietser bij elk oplaad- 
  punt zijn fiets kan opladen, kunnen niet zonder een stan- 
  daardstekker. Deze moet beschermd zijn tegen weers- 
  omstandigheden, incorrecte invoer via de procedure  
  „electronic handshaking“ en overbelading.

✔   Een standaard voor LEV’s bestaat uit een stekker’s en een  
  communicatieprotocol die de status en taal van de elek- 
  trische onderdelen tussen elkaar controleert. Bepaalde  
  data, bijvoorbeeld onderwerpen op het gebied van elek- 
  trische veiligheid, krijgen prioriteit. Tegelijkertijd kun- 
  nen fabrikanten van onderdelen en fietsen hun eigen ge- 
  gevens doorsturen.

✔   Een BUS-systeem verdeelt data en elektrische energie via  
  parallele draden, net als bij een buslijnnetwerk. De on- 
  derdelen zijn haltes waarin de datapakketjes in- en uit- 
  stappen en in machinetaal hun boodschap overbrengen.

✖    De EU verbiedt het voorkeur te geven aan bepaalde be- 
  drijven voor hun systemen en deze te financieren met be- 
  lastinggeld. Een standaard moet dus voor iedereen toe- 
  gankelijk zijn, wat het lidmaatschap van EnergyBus ook is.

✖    In plaats van vele concurrerende standaarden te ontwer- 
  pen, is het het beste te kiezen voor één standaard. Dit  
  biedt op lange termijn voordeel voor alle participanten.

34 GoPedelec



Pedelecverhuur Pro.bici 
Pedelecs voor academici

Het Bureau voor mobiliteitsmanagement van de universiteit van Ca-
tania (Italië) verhuurt sinds april 2010 elektrische fietsen. Het 
aanbod van Pro.bici richt zich op universitair personeel, onder 
zoekers en professoren. Ze kunnen op een elektrische fiets 
naar hun werk zonder dat ze een bedrijfswagen of hun eigen 
auto hoeven te gebruiken. Doel is om duurzame mobiliteit 
dichter bij de gebruikers te brengen en ze de voordelen van een 
elektrische fiets in de stad zelf te laten ervaren.

IMPLEMENTATIE
In totaal werden er drie elektrische fietsen door Pro.bici wor-
den uitgeleend, die MOMACT uit eigen financiële middelen had 
gekocht. Het onderhoud werd uitbesteed aan een fietsenwin-
kel in de buurt. De huur van een elektrische fiets is gratis en is 
mogelijk van maandag tot vrijdag van 8.00 – 13.00 uur. Om een 
elektrische fiets te boeken, volstaat een telefoontje of e-mail en 
het invullen van een eenvoudig formulier.

MOMACT heeft Pro.bici ook actief gepromoot.

  ➢ In oktober 2010 werd een interne informatie bijeenkomst  
  georganiseerd. Het personeel werd voor een kleine borrel  
  uitgenodigd waarbij gesproken werd over duurzame mo- 
  biliteit en een proefrit gemaakt kon worden.

  ➢ In november 2010 organiseerde MOMACT een evene- 
  ment in het kader van ESD (Education for Sustainable De- 
  velopment) van UNESCO, die in 2010 aan duurzame mobili- 
  teit was gewijd. Naast tal van andere activiteiten (conferen- 
  ties, statistieken, persoonlijke reisplannen), kon ook het pu- 
  bliek proefritten op een elektrische fiets maken. Deze proefrit- 
  ten, waaraan meer dan 200 mensen deelnamen, leiden  
  vanuit het historische centrum van Catania naar wegen  
  met normaal verkeer.

RESULTATEN
Van het Pro.bici-initiatief wordt al vanaf het begin druk gebruik-
gemaakt door professoren en tal van personeelsleden van de 
universiteit. Sommigen willen alleen maar een elektrische fiets 
lenen en zijn geïrriteerd wanneer alle elektrische fietsen uitge-
leend zijn. De interne statistieken van MOMACT tonen aan dat 
het aantal boekingen de afgelopen maanden is toegenomen. 
Op die manier groeide een experiment uit tot succesvolle elek-
trische fiets-verhuur.

 www.anea.eu 

DOE HET ZELF

✔  Werk samen met instellingen en universiteiten in de stad

✔  Vraag fietsenwinkels of ze belangstelling hebben voor  
 samenwerking met instellingen en universiteiten

✔  Bied mensen de mogelijkheid om elektrische fietsen te  
 proberen om zo de verspreiding van de elektrische fiets  
 mogelijk te maken

best practice
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marketing en consument

Marketing voor fabrikanten en 
wensen van klanten 

Evolutie en revolutie

De elektrische fiets is een nieuw product dat nog volop in ontwikkeling is. Dat geldt ook voor fabrikanten, uit welke sector ze ook 
komen – de motor-, auto- of de rijwielindustrie. Ook gaat het op voor consumenten.

 Hannes Neupert 

Fabrikanten en consumenten vinden het moeilijk om relevante cri-
teria vast te stellen.
Het is te vergelijken met de ontwikkelingen van de mobiele tele-
foon, dat eerst ook een volledig nieuw product was. Ook hier heeft 
het lang geduurd voordat de fabrikanten en de consumenten elkaar 
vonden door marktevolutie en techniek.

Momenteel zitten we met de elektrische fiets in de marktfase van 
een van de eerste mobiele telefoons voor consumenten, de Motorola, 
die ook wel „baksteen“ werd genoemd. Deze telefoon was de eerste 
die makkelijk mee te nemen was. Vergeleken met het formaat en de 
prestaties van de hedendaagse mobieltjes is het nauwelijks te gelo-
ven dat die eerste Motorola ooit werd geaccepteerd.

1 Het idee
2 Het eerste commerciële product. Het vervult een basisfunctie, 
maar heeft nog veel tekortkomingen
3 Een verbeterd commercieel product vergeleken met 2, met ver-
beterde functies en een betaalbare prijs
4 Een technologische innovatie die door velen eerst als niet be-
langrijk wordt ingeschat, betekent een nieuw begin in de evolutie. 
Voor de telefoon was dat de verandering van een kabelverbinding 
naar een radiosignaal. Voor de elektrische fiets was het de over-
stap van gashendel naar de samenwerking tussen elektromotor en 
spierkracht
5 De techniek wordt compacter, lichter en daardoor makkelijker in 
het gebruik
6 Het ontwerp wordt geaccepteerd door brede lagen van de bevol-
king, het product wordt aantrekkelijk en begeerlijk, maar voor ve-
len is de prijs nog een obstakel waardoor de verspreiding nog niet 
optimaal is

7 De techniek wordt een echt massaproduct: nog compacter, nog 
praktischer. Standaarden worden ingevoerd , de kwaliteit gaat om-
hoog en de productiekosten gaan omlaag. Er ontstaan nieuwe ver-
koopmodellen (bij de mobiele telefoons was dat een abonnement 
waarbij de mobiel gratis of goedkoop was en werd gefinancierd via 
een maandelijks abonnement en belminuten). Voor de elektrische 
fiets zal iets soortgelijks in de komende vijf jaar geïntroduceerd 
worden
8 Het samengaan van de functies van een smartphone, digitale ca-
mera etc. en overal online bereik betekent een nieuwe revolutie 
voor de mobiele telefoon en is voor de opgroeiende generatie een 
must have. Deze datakoppeling met de elektrische fiets en integratie 
in ons dagelijks leven wordt de komend tien jaar verwacht. Dat be-
tekent ook een enorme stijging van de wereldwijde vraag.

van idee naar een geïntegreerd netwerkproduct in 8 stappen

1 2 3 4 5 6 7 8

2017 2022
Door ExtraEnergy verwacht tijdpad
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productgroepen

Productgroepen elektrische fiets 
Welke elektrische fiets past bij u?

Het grote aantal elektrische fietsen maakt de zoektocht naar de beste fiets steeds moeilijker. De criteria zijn talrijk en het aanbod 
loopt uiteen. Wat voor de een het „beste“ is, is voor de ander ongeschikt. De nieuwe mogelijkheden van elektrische fietsen vragen 
om helderheid, zodat u in staat bent een goede keuze te maken.

 Nora Manthey 

ExtraEnergy test al sinds 1993 elektrische fietsen. Daarbij ging het 
nooit een een testwinnaar, maar om welke fiets de wensen het beste 
vervult. Dus welke het beste voldoet aan de eisen. Inmiddels onder-
scheidt ExtraEnergy elektrische fietsen elf productgroepen. Er zijn er 
Easy Pedelecs voor gebruik in de stad, snelle elektrische fietsen voor 
zakelijk gebruik of vrije tijd en „funelektrische fietsen“ in de groep 
Sport. Voor een beter overzicht zijn de verschillende modellen in-
gedeeld in vier hoofdgroepen: Urban, Comfort, Leisure en Transport.

De klantenwensen voor een elektrische fiets of e-bike zijn altijd het-
zelfde, bijvoorbeeld meer ondersteuning, een grotere actieradius en 
een lagere prijs. Maar ze zijn niet even belangrijk. Voor een goed 
verdienende forens is het belangrijker snel op zijn werk te komen, 
ongeacht de prijs. Een vader van een gezin legt minder nadruk op 
snelheid, maar meer op betrouwbaarheid of bagagecapaciteit.

test het zelft
Het antwoord op de vraag welke elektrische fiets het meest geschikt 
is voor u kunt u alleen zelf beantwoorden. Stel uzelf de vraag welke 
afstanden u doorgaans op een elektrische fiets zal afleggen. Is dat in 
en rond de stad of dorp, is er sprake van steile hellingen? Welke ei-
genschappen vindt u belangrijk? Moet het display high tech infor-
matie geven of wilt u alleen weten hoeveel power de batterij nog 
heeft? Beantwoord vijf basisvragen en zoek uit welke model het bes-
te bij u past. 

De diagrammen naast een productgroep kunt u raadplegen voor uw 
beslissing. Wanneer er aan ten minste drie criteria wordt voldaan, 

zit u droomelektrische fiets mogelijk in die categorie. Veel plezier!
Weet u al wat u wilt? Kijk dan in de juiste productgroep op de pagi-
na’s hierna.

DE EXTRAENERGY PEDELEC EN E-BIKE TEST

➢  ExtraEnergy e.V. test sinds 1993 elektrische fietsen en e-bikes.
➢  Bij elk van de twee testen per jaar nemen 40 fietsen deel
➢  De test bestaat uit rijtesten, testen voor dagelijks gebruik  
 (ergonomie) en optioneel veiligheidstesten
➢  Er wordt gereden op een standaard testcircuit in Thürin- 
 gen met drie drie afdelingen: touring, bergen en stad
➢  Een speciale meettechniek berekent de snelheid, positie,  
 trapkracht en motoroutput
➢  Later worden de actieradius, de ondersteuningsfactor en  
 doorsneesnelheid berekend
➢  Bij de gemeten waarden komen notities over de ergono- 
 mietest, gegevens als prijs en gewicht en uitsluitings- 
 criteria
➢  Tezamen bepalen deze waarden de ranking binnen een   
 productgroep en de testresultaten
➢  De elektrische fietsen binnen een productgroep worden  
 met elkaar vergeleken en krijgen indien van toepassing een  
 goedkeuringsstempel
➢  De resultaten vindt u online op www.extraenergy.org, in het  
 ExtraEnergy magazine en het tijdschrift E-Bike
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urban · business 
fietsen op niveau business class 

Forenst u regelmatig van en naar de stad of heeft u een professi-
onele koeriersdienst? Dan is de Business elektrische fiets voor u ge-
maakt. Bij dit type komt het vooral aan op snelheid en een actie-
radius van ten minste 30 km/u. Voor deze elektrische fietsen be-
paalt ExtraEnergy een gemiddelde snelheid van 24 km/u over 5 km. 
Over het algemeen zijn dat alleen elektrische fietsen die lange 
tijd een relatief hoge snelheid kunnen handhaven. Stijlkenmer-
ken voor een Business Pedelec zijn sportief, mooi en chic. Vanzelfspre-
kend speelt de prijs geen (grote) rol. Belangrijker is dat u business 
bike goed is uitgerust voor het stadsverkeer(spatschermen, ver-
lichting, standaard, bagagedrager). Verder een goede motoron-
dersteuning, ook tijdens piekmomenten, wat inhoudt dat ber-
gopwaarts de aandrijving de trapkracht minstens verdubbelt. 
Het multimediale display geeft u volledige controle over uw fiets 
en uw prestaties. Een elektrische fiets uit de business class.

urban · easy 
simpel eenvoudig rijden

Met een Easy elektrische fiets komt u zonder stress en inspanning 
door de stad. Elektrische fietsen in deze categorie doen sterk 
denken aan de klassieke fiets. Easy elektrische fietsen zijn verhou-
dings gewijs licht, lopen makkelijk aan de hand en zijn gebruiks-
vriendelijk. Fietsen van A naar B of kleine uitstapjes worden veel 
leuker door de elektrische aandrijving. De meer of minder ver-
borgen elektrische ondersteuning van een Easy elektrische fiets 
merkt u vooral bij heuvelopwaarts of heuvelafwaarts. Een actie-
radius van 20 km of meer moet mogelijk zijn. Gebruikers vinden de 
lage instap een duidelijk pluspunt. Wanneer u de voorkeur geeft aan 
een bescheiden aanschafprijs en ongecompiceerde mobiliteit in 
plaats van een opvallend design of technische raffinement, dan is 
een Easy elektrische fiets de juiste keus.

urban · opvouwbaar 
praktisch en flexibel

Klein maar fijn – en supermobiel! De opvouwbare elektrische fiets 
(Engels Mix Mobility) is ideaal voor de „hybride forens“, die een 
deel van de reis ook met de bus, metro, trein of auto aflegt. Deze 
elektrische fietsen zijn volledig afgestemd op de praktijk van het 
stadsleven, wat telt zijn flexibiliteit en mobiliteit.
Door zijn geringe gewicht kunt u uw elektrische fiets overal mee 
naar toe nemen: uw huis, hotel, kantoor of restaurant. En boven-
dien veilig voor diefstal. Het opladen moet snel gaan, liefst zon-
der de batterij eruit te hoeven nemen. Met een opvouwbare elek-
trische fiets heeft u een praktische fiets letterlijk bij de hand.

productgroepen
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productgroepen

comfort · reha 
opnieuw mobiel

Een Reha elektrische fiets (rehabilitatie oftwel revalidatie) is enerzijds 
een aangepaste elektrische fiets en anderzijds een trainings-
hulp, speciaal ontworpen voor revalidatiedoeleinden. Van groot 
belang is een goede, gelijkmatige ondersteuning die u bij heu-
vels niet in de steek laat. Een Reha elektrische fiets moet uiterst be-
trouwbaar en makkelijk te bedienen zijn. De fietsen hebben een 
lage instap of zijn in speciale uitvoeringen zo ontworpen dat al-
leen ledematen die nog functioneren of getraind moeten wor-
den, gebruikt worden. Een Reha elektrische fiets kan bijvoorbeeld 
een driewieler met een rugstuur zijn als de armen niet goed kun-
nen bewegen. Ook een driewieler met handaandrijving ter ver-
vanging van de benen is denkbaar. Al naargelang uitrusting en be-
hoefte krijgt u met deze fiets waardevolle mobiliteit terug.

comfort · klassiek 
tijdloze kwaliteit

Wanneer u prijs stelt op een klassieke elektrische fiets van hoge 
kwaliteit en ontspannen fietsen, dan is de Klassik elektrische fiets 
voor u gemaakt. Met een rechte en gemakkelijke zit is het ten vol-
le relaxed genieten. Deze elektrische fiets lijkt sterk op de klassie-
ke fiets, maar is door gebruikmaking van robuuste kwaliteitson-
derdelen voor de eeuwigheid gebouwd. Een gesloten kettingkast 
ter bescherming van de ketting is karakteristiek voor dit model. 
Spatschermen, een goede verlichting, een stabiele bagagedrager 
en een stevige standaard zijn minimale vereisten. 
Hoge kwaliteit heeft zijn prijs, maar u koopt wel een elektri-
sche fiets met een lange levensduur. Behalve licht aan de hand is 
deze elektrische fiets voorzien van een gelijkmatige krachtige on-
dersteuning en een grote actieradius. Fietsen door stad en land 
wordt met de Klassik Pedelec een dagelijkse gewoonte.

comfort · city comfort 
modern en comfortabel

De City Comfort elektrische fiets levert meer gemak bij dagelijks 
gebruik. Of u nu naar uw werk gaat, naar school of universiteit, 
gaat winkelen in de stad of voorsteden, of uitgaat, deze elektri-
sche fiets brengt u comfortabel waar u zijn wilt. U krijgt veel 
rijplezier door een prettig zittend zadel, een comfortabele uit-
rusting, een duidelijke bediening en een een goede vering. En 
dat zonder files of parkeerproblemen. Tot de minimale uitrus-
ting behoren een betrouwbare aandrijving, bij voorkeur een uit-
neembare batterij, spatschermen, verkeersveilige verlichting, een 
standaard en een bagagedrager. Hij moet er goed uit zien en het 
ontwerp moet aantrekkelijk zijn voor de moderne stadsmens. U 
begint uw werkdag op een ontspannen manier met een City Com-
fort elektrische fiets en’s avonds bent u weer vlot op weg naar an-
dere spannende bezigheden.
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leisure · sport 
competitief, dynamisch en fun

Voor u is het een uitgemaakte zaak: sport en een elektrische fiets 
sluiten elkaar zeker niet uit – het geeft alleen maar meer pret. Net 
als bij „echte“ sport gaat het bij deze categorie om prestaties, 
snelheid, sportieve chic en all terrain-mogelijkheden. Jonge men-
sen, sportieve types en trendsetters ontdekken de Sport Pedelec 
als nieuw vrijetijds- en trainingsapparaat voor alle dag. Voor hen 
telt power en pittig rijden op welk terrein dan ook. Een krach-
tige aandrijving in combinatie met een individuele en dynami-
sche stijl brengt image, fun en fitness samen. Uiteraard ligt de 
juiste sportkleding al in de kast. Pak het, stap op uw elektrische 
fiets en ga!

leisure · wellness 
elektrische fietsen met feel good factor

De meestgestelde vraag gaat over deze categorie: wat is een Wel-
lness elektrische fiets? Een Wellness elektrische fiets is bestemd voor 
sportieve vrijetijdsbesteding waarbij de nadruk ligt op ontspan-
ning en plezier in plaats van prestatie. Het imago is te vergelij-
ken met yoghurt met aloë vera – een dagelijks product met een 
extra feel good factor. ExtraEnergy heeft aan dat imago wel ei-
sen gesteld: zonder goede ondersteuning, vooral bergafwaarts 
en bij het opstappen, een rustige motor en goede rijeigenschap-
pen zou er geen enkele elektrische fiets in deze groep terechtko-
men. Deze elektrische fiets is geschikt voor alle leeftijdsklassen 
die belangstelling hebben voor elektrisch fietsen en graag in de 
natuur vertoeven en op een prettige, aangename manier iets voor 
hun gezondheid en conditie willen doen. Naast deze voordelen 
zorgen een soepel reactievermogen en een aansprekend design 
voor veel rijplezier.
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leisure · touring 
relaxed reizen

U houdt van fietstochten en wilt graag eenvoudig ver komen? Een 
Tour elektrische fiets is de ideale elektrische fiets voor vrije tijd en 
toerisme. Met deze elektrische fietsen kunt u eenvoudig en effici-
ent lange afstanden afleggen. Bergen beklimmen is kinderspel en 
een lekkere zit en comfortabele uitrusting zijn grote voordelen. 
Technisch moet deze elektrische fiets van hoogwaardige kwali-
teit zijn en beschikken over een goede verlichting, een nauwkeu-
rig display voor de batterij(en), de batterijcapaciteit en een ac-
tieradius van ten minste 40 km. Dankzij adequate voorzieningen 
en een belasting van 110 kg kunt u de Tour elektrische fiets bepak-
ken met benodigdheden als fietstassen, drinkflessen, reservebat-
terij en GPS-navigatie. Voor deze categorie zijn optioneel regen-, 
wind- en spatschermen verkrijgbaar. Zadel uw elektrische ros en 
reis de wijde wereld in.
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productgroepen

transport · familie 
met kinderen en hun vriendjes 

Wie heeft er als milieubewust gezin die kinderen heen en weer 
moet brengen en boodschappen moet doen, geen auto nodig? 
De Familie elektrische fiets is zowel geschikt voor gezinsuitstapjes 
als het vervoer van kinderen en boodschappen in de stad. Als 
fiets voor dagelijks vervoer moet deze bijzonder veilig en be-
trouwbaar zijn. Een krachtige motor is een must – want deze 
moet uiteindelijk het gewicht van een extra (klein) persoon, ba-
gage als kinderzitjes en wat andere lading aankunnen. Het laad-
vermogen mag niet onder de 115 kg liggen. Met een minimum-ac-
tieradius van 30 km heeft u voldoende aan het vele stoppen en 
stilstaan in de stad en kleine uitstapjes. Met een betrouwba-
re display voor de batterijstatus, een verkeersveilige uitrusting, 
spatschermen en een eenvoudige bediening wordt het leven nog 
makkelijker.

transport · cargo 
beweeg meer

U zit waarschijnlijk in de transportsector of wilt uw auto niet ge-
bruiken voor grote boodschappen. De Cargo elektrische fiets is een 
multifunctioneel transportmiddel voor het vervoeren van lading 
en mensen. 135 kg laadvermogen is het minimum en er zijn spe-
ciale stop- en parkeervoorzieningen nodig. Cargo elektrische fiet-
sen leveren krachtige prestaties, ook steile wegen met lading wor-
den met gemak genomen. Door hun krachtige aandrijving gaat u 
met deze elektrische fiets sneller en veiliger door het verkeer dan 
met gewone transportfiets of een riksja. Als ervaren Cargo elektri-
sche fiets-fietser zult u de lage onderhoudskosten en uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding waarderen. Heuvels zijn niet langer ob-
stakels voor het vervoer van allerlei soorten transport.
Zie voor meer informatie ook: www.cyclelogistics.eu
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Testen en laten testen 
De ExtraEnergy Test en zijn waarde

test

Door de toenemende populariteit van elektrische fietsen en het groeiende aanbod, hebben consumenten steeds meer behoefte aan 
hulp. Een proefrit is uiteraard een van de beste manieren, maar is uiteindelijk de laatste beslisfactor. Het is dus de moeite waard om 
u vooraf goed te laten voorlichten. Er worden steeds meer testen over elektrische fietsen gepubliceerd, maar het is niet altijd duide-
lijk hoe er getest is en welke evaluatiemethoden zijn gehanteerd. De testen kunnen dus arbitrair zijn, vooral wanneer de kerncijfers 
niet onderbouwd zijn met goed gedocumenteerde gegevens. ExtraEnergy test als onafhankelijke vereniging sinds 1993 elektrische 
fietsen en heeft door de jaren heen een stringente methodologie en meettechnieken ontwikkeld en gepubliceerd, die zich richten op 
wat consumenten werkelijk willen weten over een elektrische fiets.

 Nora Manthey & Andreas Törpsch 

productgroepen
Het merendeel van de productgroepen van ExtraEnergy schijnt op het 
eerste gezicht bekend en steunt op „klassieke“ fietscategorieën als 
City of toerfiets, die men ook in andere publicaties kan vinden. An-
ders dan in de meeste andere testen is de indeling door de fabrikant 
zelf (City-Bike xy) echter niet beslissend. Bij de ExtraEnergy catego-
rieën staan veertien klantwensen centraal en het gewogen gewicht 
daartussen. De categorieën, waar bijna 20 jaar ervaring in zit, worden 
gepubliceerd en regelmatig door onafhankelijke experts aan actuele 
ontwikellingen aangepast

De wensen zijn voor iedere klant en elk product in feite hetzelf-
de. Iedereen wil een hoge mate van ondersteuning, betrouwbaar-
heid en een grotere actieradius. Maar niet alles is even belangrijk 
voor iedere gebruiker, dus niet elke elektrische fiets hoeft (en kan) 
bij elk criterium even goed te presteren. Waar het om gaat is wie op 
de elektrische fiets gaat fietsen en waar, en of het product dat biedt.

Omdat de gebruiker en het mogelijke gebruik nauw met elkaar ver-
bonden zijn, is „out of the box“ denken soms noodzakelijk. Voor 
een Tour elektrische fiets is niet de actieradius het allerbelangrijkste 
criterium, wat je in eerste instantie zou denken, maar het bedienings-
gemak. Omdat men vanzelfsprekend bagage bij zich heeft is het 
meenemen van een tweede batterij relatief eenvoudig. Bovendien 
hebben de meeste batterijen voldoende voeding voor een norma-
le etappe, wat ook tot uitdrukking komt in de minimale actieradius 
van 40 km voor een Tour elektrische fiets. Bedieningsgemak is ech-
ter essentieel, want het toerisme is een van de meest gebruikte toe-
passingen van deze elektrische fiets. Onervaren gebruikers gebrui-
ken vaak een huurfiets die makkelijk te bedienen moet zijn en waar-
aan ze eventuele kleine reparaties zelf kunnen verhelpen. 

gewogen wensen
De verschillende wensen voor de verschillende soorten elektrische 
fietsen worden uitgedrukt door het gewogen gewicht van de wen-
sen in elke productgroep. Om deze veertien wensen helder en zon-
der willekeur te onderscheiden, gebruikt ExtraEnergy de „paarsge-
wijze“ methode. Daarvoor wordt elke klantwens in iedere catego-
rie vergeleken met een andere. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd 
of de actieradius voor een Tour elektrische fiets belangrijker is dan 

een grote mate van ondersteuning, de antwoorden krijgen 2 pun-
ten (meer belangrijk), 1 punt(gelijk) of 0 (onbelangrijker). Elke wens 
wordt doorgenomen en met punten gewaardeerd. Door de pun-
ten op te tellen ontstaat de weging en daarmee het profiel van de 
productgroep.
De gemeten waarden en karakteristieken van de geteste elektrische 
fiets worden in de test geplaatst tegenover elke wens of behoefte 
waaraan deze voldoet. Tot slot geeft het uitsluitingcriteria en mi-
nimumeisen zoals een actieradius van 40 km voor een Tour elektri-
sche fiets.

Voor het finale testoordeel worden vervolgens alle getallen inge-
voerd in een spreadsheet en de fietsen worden automatisch in een 
productgroep geplaatst aan de hand van uitsluitingcriteria en mi-
nimumeisen. De gewogen wensen met de gemeten waarden geven 
elke fiets punten, variërend van 1-10. Dit cijfer geeft tegelijkertijd de 
ranking aan, uitgedrukt in een K-Faktor (afkorting klantenwensver-
vulling). De beste fiets uit een categorie is de testwinnaar en krijgt 
K-Faktor 10. Alle andere elektrische fietsen uit die categorie wor-
den hier tegen afgezet en krijgen een testzegel waaruit hun K-fac-
tor blijkt.

duidelijke criteria
Een beslissende factor voor de beoordeling van de relevantie van 
een test is de duidelijkheid van de gebruikte criteria. In bijna elke 
test vindt u cijfers over actieradius, doorsneesnelheid en vaak de 
mate van ondersteuning. Maar het is vaak onduidelijk hoe ze aan 
die cijfers komen of ze zijn incompleet, op welke manier de waar-
den tot stand gekomen zijn en wat ermee uitgedrukt wordt. Als ze 
dan gepresenteerd worden als absolute cijfers en niet in een helde-
re context worden geplaatst tegenover outputvariabelen of andere 
fietsen (productgroep), dan valt er nog veel uit te leggen. U moet ze 
dan ook heel goed bestuderen.

ExtraEnergy slaat gegevens over de fiets op met behulp van een spe-
ciale meettechniek. Dat zijn de snelheid, trapkracht, trapfrequen-
tie, prestaties van de elektro-motor en het type weg. Van hieruit hier 
kan de gemiddelde actieradius, de doorsneesnelheid en ondersteu-
ningsfactor worden berekend.
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test

De testbaan is permanent en bestaat uit drie 
sectoren: toeren, berg en stad. Op die ma-
nier wordt het gedrag van de elektrische 
fiets op vlakke en andere soorten terreinen, 
bij klimmen, starten en stoppen bepaald. De 
waarden voor elke sector wordt in een later 
stadium ook apart gegeven. Woont u in een 
heuvelachtig gebied, dan is bijvoorbeeld een 
elektrische fiets met een hoge waarde op 
bergachtig terrein aan te bevelen.

Normaal wordt er in de hoogste ondersteu-
ningsmodus gereden. Deze instelling is be-
langrijk omdat men met een spaarzaam ge-
bruik van de motor de actieradius kan 
verhogen.
De plaats in de ExtraEnergy test wordt be-
paald aan het gemeten energieverbruik. 
Andere informatie, zoals bijvoorbeeld net 
zo lang fietsen totdat de batterij leeg is, is 
onbetrouwbaar vooral omdat er informatie 
ontbreekt over het wegdek en de mate van 
ondersteuning.
Vooral een hoge doorsneesnelheid moet in 
relatie tot andere waarden worden bekeken, 
zoals het energieverbruik, het gewicht van 
de batterij of de oplaadtijd. 
De ExtraEnergy testen hebben aangetoond 
dat verschillende elektrische fietsen vaak 
een eigen doorsneesnelheid kennen. Vaak 
hangt dat af van het type; een Cargo elektri-
sche fiets rijdt vaak langzamer dan een spor-
tief model.
Wie de meeste kracht levert, mens of motor, 
wordt uitgedrukt in de ondersteuningsfac-
tor. Deze zogenaamde U-factor (Duits: Un-

terstützung) is een meetwaarde, ingevoerd door 
ExtraEnergy. Die ondersteuning wordt intus-
sen ook in andere testen of specificaties van 
fabrikanten aangegeven. Vaak wordt een on-
dersteuning gegeven van 200 %, maar waar 
dat getal vandaan komt wordt maar zelden 
duidelijk. 

De U-factor in de ExtraEnergy test geeft aan 
hoeveel energie een fietser opwekt door zelf 
te trappen. In dit geval gaat het niet om de 
motoroutput maar om de kracht die op het 
wegdek wordt uit geoefend. Met andere 
woorden, hoeveel kracht er wordt gebruikt 
voor het voortbewegen.
Om dit te berekenen werd er vroeger ge-
fietst op een zogenoemde referentiefiets 
zonder motor. Zo kun je zien hoeveel kracht 
de fietser nodig heeft voor een gewone fiets 
en hoeveel kracht er later voor een elektri-
sche fiets nodig is om dezelfde snelheid te 
bereiken. 
Een U-factor van 1 betekent dat de aan drij-
ving de trapkracht van een elektrische 
fiets-fietser verdubbelt; op een referentie-
fiets moet de trapkracht namelijk dubbel zo 
groot zijn om dezelfde snelheid te bereiken.

Andere gegevens die u in elke test zult aan-
treffen, zijn gegevens over de fiets. De zadel-
vering of de gebruikte versnelling bijvoor-
beeld, die gegevens zijn duidelijk. Interes-
santer is het gewicht. Bij de ExtraEnergy test 
worden de fietsen en de batterij grondig na-
gewogen omdat de gegevens van de fabri-
kant regelmatig nogal optimistisch zijn. In 

de ExtraEnergy test wordt het gewicht als 
„licht en draagbaarheid“ als meetwaarde in 
de beoordeling opgenomen. Er wordt dus 
gekeken naar de relatie tussen het gebruik 
en de soort elektrische fiets. Dat is van be-
lang als een elektrische fiets moet worden 
getild. Is dit echter niet of zelden het geval, 
dan kan een sterke aandrijving die paar extra 
kilo’s makkelijk opvangen.

duidelijke prioriteiten
De consument bekijkt over het algemeen al-
leen de eindresultaten en ziet zich voor de 
taak gesteld om zich door een scala aan tes-
ten heen te ploegen. Het helpt niet alleen 
om te weten hoe u die testen moet duiden, 
maar ook om uw eigen prioriteiten goed te 
kennen. 
ExtraEnergy heeft daarvoor vijf vragen opge-
steld: waar gaat de elektrische fiets rijden? 
Moet de fiets trappen op? Wordt er bagage 
mee vervoerd? Moet er een hightech display 
op zitten? Wilt u er hard mee kunnen fiet-
sen? Nadat u een duidelijk antwoord voor 
uzelf hebt geformuleerd, dan kunt u aan de 
hand van uw eigen voorkeuren nagaan welke 
productgroepen voor u interessant zijn. Op 
die manier hebt u alvast een eerst overzicht. 

Voor een definitieve beslissing moet u een 
proefrit maken, bij voorkeur op een paar 
modellen van uw lijst. Een proefrit is niet al-
leen noodzakelijk om een goede keuze te be-
palen, maar is een plezier op zich! 
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testrijder

De test als referentie 
De digitale testrijder

De sinds 2009 verzamelde gegevens over intussen meer dan 100 fietsen op de testbaan van ExtraEnergy zijn in een gezamenlijk pro-
ject van de Universiteit Leipzig en ExtraEnergy e. V. geanalyseerd en gebruikt voor het ontwerpen van een standaardprotocol voor pres-
tatie-indicatoren. Een proefopstelling heeft namelijk het voordeel tegenover rijden op een testbaan dat ze overal ter wereld onder 
gelijke omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

 Andreas Törpsch & Harry F. Neumann 

Om de ene met de andere elektrische fiets 
te kunnen vergelijken is een gestandaardi-
seerde rijcyclus noodzakelijk, die zoveel mo-
gelijk de werkelijkheid benadert. Het heeft 
uiteindelijk weinig zin een product in een 
proefopstelling te perfectioneren wanneer 
de gebruikte methode niet overeenkomt 
met de realiteit. 

Bij een elektrische fiets is de mens de beslis-
sende factor omdat elektrische fietsen spier-
kracht-hybride voertuigen zijn. Bij een goed 
werkende elektrische fiets is de motoron-
dersteuning afhankelijk van de trapkracht. 
Dat draagt ertoe bij dat, ondanks extra mo-
torondersteuning en een hogere snelheid, 
het fietskarakter behouden blijft.
Behalve de trapkracht van de berijder is rij-
den op een elektrische fiets verder afhanke-
lijk van de motorprestaties, de zithouding, 
het gewicht, de loopeigenschappen van de 
fiets en invloeden uit de omgeving. Het be-
langrijkste uitgangspunt voor een gestan-
daardiseerde rijcyclus in een testopstel-

ling is de trapkracht van de berijder. Deze 
is weer afhankelijk van de kracht en de regel-
maat die de berijder op de pedalen uitvoert. 
Het voordeel om de trapkracht als uitgangs-
waarde te gebruiken voor de testopstelling 
is het feit dat deze onafhankelijk is van de 
gebruikscategorie van een elektrische fiets. 
Het maakt dus niet uit of het een Cargo elek-
trische fiets of een Touring elektrische fiets is. 

Deze variabelen worden samengevoegd in 
een protocol dat kan worden herhaald in 
een testopstelling voor het nabootsen van 
het menselijke element. Alle gegevens (van 
ongeveer 700 ritten) worden gecombineerd 
tot een wegprofiel voor pedelec 25 en pede-
lec 25 met een afwijking van maximaal 5 cm, 
waardoor het profiel de gemiddelde rit van 
alle tot nu toe geteste elektrische fietsen ver-
tegenwoordigt. De gegevens van de wegpro-
fielen Touring, Berg en Stad uit de veldtes-
ten kunnen nu voor de testopstelling wor-
den gebruikt voor een gestandaardiseerde 
rijcyclus. BU voor het dubbelbeeld op de 

testbaan in Tanna en de testopstelling van 
Ernst Brust: echte mensen op echte elek-
trische fietsen worden vertaald in een test-
protocol waarmee een machine de test kan 
herhalen. 

Dat is zowel van belang voor gebruikers 
als voor de rijwielbranche, omdat speci-
ficaties in brochures dan eindelijk te ver-
gelijken zijn. Mogelijk zijn wettelijke aan-
passingen noodzakelijk om fabrikanten en 
dealers ertoe te dwingen te vergelijken cij-
fers voor de actieradius op te geven. Der-
gelijke maatregelen zijn er ook al voor de 
auto-branche op het gebied van benzine 
verbruik: hier konden de mooie beloftes van 
marketingmensen ook alleen door wetge-
ving een halt worden toegeroepen. ExtraE-
nergy stelt dit voor op basis van jarenlange 
ervaring. Niettemin moeten we er op wijzen 
dat metingen op straat ook in de toekomst 
noodzakelijk blijven omdat deze in twijfel-
gevallen nog exacter zijn.

LINKs De drie testbanen van ExtraEnergy in de echte wereld: Touring, Berg en Stad. Hier worden sinds 2009 testrijders beladen met meetsensoren op de pedalen en voeten - het resul-
taat is de digitale testrijder. · RECHTs Hier staat de digitale testrijder op de digitale weg die exact de drie testbanen in Tanna simuleert: touring, berg en stad. Op deze manier kan ieder-
een wereldwijd op elk tijdstip ongeacht de weersomstandigheden vergelijkende testen uitvoeren en de gegevens vergelijken met meetwaarden uit een grote databank.

 Touring baan 5,2 km 
 Berg baan 0,9 km 
 Stad baan 1,3 km 
 Buitentesttraject 7,1 km
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ergonomie

Dagelijks gebruik – de echte test 
Waar het bij koop werkelijk op aankomt

Op het eerste gezicht ziet de aankoop van een elektrische fiets er niet bijzonder uit. U gaat naar de winkel, 
kijkt even rond, gaat op de fiets zitten, probeert er een als u die aanstaat, maakt een praatje met de verkoper 
en kijkt dan naar de prijs… Maar eigenlijk had u daar al eerder over na moeten denken, want een elektrische 
fiets is echt meer dan een fiets met een motor.

 Nora Manthey 

Anders dan gewone fietsen zijn elektrische fietsen com-
plexe producten, waarvan de prestaties niet kunnen 
worden samengevat in simpele cijfers of onderdelen: het 
is een ingewikkeld samenspel tussen mens en machine. 
De motor van een elektrische fiets geeft alleen dan on-
dersteuning als de mens trapt. Het gaat dus om hybri-
de voertuigen, een combinatie van trapkracht en motor, 
waarvan de prestaties ook van andere factoren afhanke-
lijk zijn. Als gebruiker hoeft u (eigenlijk moet) zich min-
der druk te maken over de exacte software, de compati-
biliteit van onderdelen en de keuze daarin. Waar het bij 
het dagelijks gebruik om draait is het rijgevoel en het 
praktische gebruiksgemak.

sneltest fietsenwinkel
Uiteraard kunt u zelden bij een winkel een elektrische fiets  
langere tijd lenen, laat staan meerdere modellen. Maar 
er zijn een paar eenvoudige testen die snel en makke-
lijk de meest moeilijke situaties bij alledaags gebruik na-
bootsen. U hoeft de elektrische fiets in de winkel niet uit 
elkaar te halen, maar vraag wel om een korte introduc-
tie in de techniek of de vrijheid om er zelf een beetje aan 
te prutsen. Zo kunt u bijvoorbeeld proberen of het uit-
nemen van de batterij makkelijk gaat (als dat tenminste 
kan) en de verschillende mechanismen van andere elek-
trische fietsen testen. Op die manier leert u meer over 
uw eigen voorkeuren. Een nieuw product als een elektri-
sche fiets moet u eerst een beetje leren kennen voordat 
u beslist wat voor u de juiste is. 

Door optillen kunt u voelen hoe zwaar de fiets is. Be-
denk daar wel bij dat de meeste elektrische fietsen door 
de motor en de batterij zwaarder zijn dan een gewone 

fiets. Laat u zich daardoor niet afschrikken, want het 
gaat om uw werkelijke behoeften en deze zijn afhanke-
lijk van uw leefomstandigheden. Ligt uw stalling op de 
begane grond, dan hoeft de fiets niet per se licht te zijn. 
Woont u op de derde verdieping, dan is gewicht een be-
slissende factor.

testrit als beslishulp
Hoe makkelijk de fiets te hanteren is merkt u wan-
neer u de fiets zelf uit de winkel kunt duwen - voor de  
proefrit. U merkt al door de zithoogte, het stuur en de 
motor hoe makkelijk de elektrische fiets te bedienen 
is. Een korte rit op een vlak wegdek is alleen voldoen-
de voor een eerste indruk over het rijgevoel. Dat kunt u 
pas zeggen wanneer u gaat klimmen en dalen. Een berg 
of zelfs een helling geeft een indruk over de mate van 
ondersteuning bij piekbelasting. Verder kunt u nog een 
paar zaken testen zoals bagage en kijken hoe de fiets 
rijdt zonder motor, want uitval is altijd mogelijk. Uit-
schakelen tijdens de rit laat ook zien hoe makkelijk het 
display te bedienen is en hoe deze werkt.

Het is aan te bevelen om een paar fietsen en een paar 
systemen uit te proberen. Ook kunt u uw eigen gebrui-
kerstest doen met behulp van de vragenlijst van de Ex-
traEnergy elektrische fiets & e-biketest. Ook op de websites 
van de van de Fietserbond, de ANWB, de consumenten-
bond en elektrische fietsen.com vindt u jaarlijkse testre-
sultaten. Heeft u het geluk bij uw fietsenwinkel een 
groot aanbod van elektrische fietsen te vinden, dan kunt 
u uw indrukken opschrijven en thuis uitwerken voordat 
u een beslissing neemt over een elektrische fiets.

vraag om een korte in-
troductie in de techniek 
of de vrijheid om zelf 
een beetje te prutsen.

Het is aan te bevelen 
meerdere fietsen en een 
paar systemen uit te 
proberen. Maak uw ei-
gen gebruikerstest.

Waar het in het dagelijks 
gebruik om gaat is het 
 rijgevoel en het prak-
tisch gebruik..
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€ 8000 tot 60.000

Het is verbazingwekkend dat er elek-
trische fietsen zijn die bijna € 60.000 
kosten. Maar het geeft een indica-
tie dat elektrische fietsen de potentie 
hebben als statussymbool te fungeren, 
waardoor een bezitter zich kan onder-
scheiden van de massa. Deze fietsen 
zijn uiterst zeldzaam en zullen waar-
schijnlijk een waardevolle investering 
blijken te zijn. Technologisch gezien 
heeft deze categorie fietsen niets bij-
zonders. Hun waarde danken ze aan 
het gebruik van uitgelezen materialen, 
het exclusieve design en de zeldzaam-
heid. Dat zal in de komende jaren on-
getwijfeld veranderen als steeds meer 
technologie beschikbaar komt voor de 
elektrische fiets-markt.

€ 2400 tot 4000

In deze categorie vallen de mees-
te snelle elektrische fietsen, exclusief 
uitgeruste reguliere elektrische fiet-
sen met ondersteuning tot 25 km/u 
en vrachtfietsen. Consumenten beta-
len graag voor een merk dat staat voor 
kwaliteit, stijl of prestige. Deze fiet-
sen koopt u het beste bij een gespe-
cialiseerde fietsenwinkel, zodat u ze-
ker bent van vakbekwaam onderhoud 
en de verkrijgbaarheid van onderdelen. 

  Er is enig risico dat u een te hoge 
prijs betaalt voor een goedkoper pro-
duct wanneer u niet bij de gespeciali-
seerde vakhandel koopt.

€ 1700 tot 2400 

In deze prijsklasse bevinden zich de 
meeste aanbevelingswaardige fietsen 
van bekende fabrikanten. Hier is over 
het algemeen sprake van een goede 
prijs-kwaliteitverhouding. Koop bij 
een vakhandel voor vakbekwaam on-
derhoud, de verkrijgbaarheid van on-
derdelen en professioneel advies. U 
moet staan op een proefrit, want 
ook al hebben fietsen dezelfde prijs, 
dan nog kunnnen er significante ver-
schillen zijn in rijgedrag en soorten 
aandrijving.

  Er zijn nog steeds winkeliers die 
hun een elektrische fiets met een lage 
prijs „opwaarderen“ door er een hoger 
prijskaartje op te plaatsen. 

€ 4000 tot 8000

Deze categorie is echt nieuw en te 
danken aan de ontwikkeling van speci-
ale LEV’s die weinig meer gemeen heb-
ben met een gewone fiets. Het zijn ei-
genzinnige, zeer exclusieve producten 
die doorgaans opvallen door hun op-
vallende design en/of bijzondere tech-
nische functies. Vaak worden ze in 
kleine aantallen geproduceerd, dat wil 
zeggen handgemaakt of op bestelling.
U kunt dergelijke fietsen het beste ko-
pen bij een gespecialiseerde vakhan-
del. Bij kleinere aantallen en kleine be-
drijven moet u nagaan of de garantie 
en de verkrijgbaarheid van onderdelen 
onder alle omstandigheden gewaar-
borgd zijn.

  Beoordeel of de prijs-kwaliteitver-
houding klopt.

prijzen
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Opmerking: de indeling in prijsklassen is redelijk grof. Net als in het 
echte leven vormen uitzonderingen de regel. Er zijn bijvoorbeeld 
kleine bedrijven die zorgen voor onderdelen. Maar de praktijk wijst 
uit dat dit om verschillende redenen snel kan veranderen. Ook bij 
grote, bekende merken zijn er wel leveringsproblemen, maar wan-

neer er van een aandrijving 100.000 stuks zijn verkocht, dan is het 
altijd aantrekkelijk om onderdelen na te produceren. Het is waar-
schijnlijk dat de prijzen in de loop der tijd zullen stijgen op grond 
van hogere grondstofprijzen voor koper en magneten en ook door 
hogere lonen voor Chinese fabrieksarbeiders.

€ 1200 tot 1700

Hier zitten een paar fietsen tussen die 
aan te bevelen zijn en goedkoop. Er 
zijn er ook die technisch gezien niet 
beter zijn dan elektrische fietsen van 
de discounter, maar bij een fietsenwin-
kel voorzien van een merknaam € 500 
tot € 800 duurder zijn. Het kan zijn dat 
de batterij het al na een jaar begeeft 
maar ook een batterij die het na vijf 
jaar nog doet. Hetzelfde geldt voor de 
verkrijgbaarheid van onderdelen.

  Let goed op bij deze fietsen en 
zorg dat u goed geïnformeerd bent.

€ 500 tot 1200 

Fietsen in deze prijsklasse moet u al-
leen kopen bij een supermarkt die u 
vertrouwt. Discounters als Aldi en Tchi-
bo vragen momenteel tussen € 599 en 
€ 799. Ze zijn hun prijs beslist waard 
en hebben een fatsoenlijke garantie. 
Technisch gezien zijn de fietsen echter 
heel eenvoudig uitgevoerd en niet te 
vergelijken met een fiets van € 1700 tot 
€ 2400 uit de fietenwinkel. Zorg dat u 
zich goed en onafhankelijk laat infor-
meren over een bepaalde fiets.

  Koop nooit een elektrische fiets in 
deze prijsklasse via internet.

€ 80 tot 500 

Hoe aanlokkelijk zo’n lage prijs ook 
mag lijken, een nieuwe fiets voor deze 
prijs is weggegooid geld: het is nieuw 
fabrieksschroot. U vindt deze aanbie-
dingen vaak op e-Bay, Amazon of an-
dere internetsites. De fietsen hebben 
vaak goedkope en zware loodbatterij-
en en voldoen meestal niet aan de StV-
ZO-regels en de hedendaagse minimumstan-
daarden. Ze worden vaak als wettelijke 
elektrische fietsen aangeboden maar 
in feite zijn het e-bikes, waarvoor een 
verzekeringsplicht geldt. Ook de ver-
krijgbaarheid van onderdelen is zelden 
gewaarborgd.

  Soms is er goedkoop aan een 
tweedehands elektrische fiets te ko-
men die zijn prijs waard is. Nieuwe in 
deze prijsklasse zijn dat nooit.

prijzen
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Het veranderende imago
Voordat elektrische fietsen in Duitsland en Nederland in 2009 een trend werden, hadden mensen misschien wel over elektrische fiet-
sen gehoord, maar ze nooit zelf uitgeprobeerd. Wie ze niet kende, dacht dat het alleen iets voor ouderen of gehandicapten was. 
Dat idee is nu aan veranderdering onderhevig.

 Nora Manthey 

design
De eerste marktrijpe elektrische fietsen in 
de winkels leken sterk op een fiets met lage 
instap en een terugtraprem. Het is dui de-
lijk dat de paar fabrikanten die ze maakten, 
zich richten op ouderen. Voor deze groep 
was het een steuntje in de rug. Hoewel de 
60+ -groep in aantallen nog een belangrijke 
afzetmarkt is, zorgen nieuwe ontwerpen en 
sterke motoren voor een nieuwe trend.

Sportieve elektrische fietsen als e-mountain-
bikes worden steeds populairder. Ze belo-
ven fun, sport en het is cool.
Klimmen wordt een peuleschil en afdalen is 
nog opwindender. Fabrikanten als KTM uit 
Oostenrijk en Winora uit Duitsland boeken 
recordomzetten met hun e-MTB’s. 

E-mobiliteit wordt nu serieus als groeimarkt 
gezien en nieuwe klantengroepen kloppen 
aan. 
Deze opleving is te danken aan de lich-
te en nog sterkere Li-Ion-batterijen, nieu-
we leveranciers maar ook aan veranderde 
opvattingen over een gezonde leefstijl en 
consumentengedrag. 

milieubewustzijn
Milieubewustzijn groeit in de EU en veran-
dert het consumptiegedrag en de opvattin-
gen over mobiliteit. Daarnaast hebben we 
betere toegang tot informatie over het mi-
lieu, maar ook stijgende olieprijzen hebben 
hun invloed. 

Een „Eurobarometer“ uit 2007 toont aan dat 
56 % van de Europeanen probeert benzine 
te besparen door te lopen of te fietsen. 20 % 
van de Nederlanders kon zich voorstellen 
een elektrische fiets te kopen vanwege het 
milieu.
Ook fabrikanten haken steeds vaker in op 
die groene trend en communiceren met met 
de „e“ niet alleen elektrisch maar ook milieu-
bewustzijn en eigentijdse mobiliteit. Steeds 
vaker bedoelt men LoHaS.

lohas
LoHaS staat in het Engels voor Lifestyles of 
Health and Sustainability en slaat op goedver-
dienende, hoogopgeleide consumenten die 
streven naar een groenere wereld door hun 
consumptiegedrag aan te passen. Een enor-
me uitdaging voor elektrische fietsen, want 

deze consumenten leven in stedelijke ge-
bieden, bij uitstek een plek voor elektrische 
fietsen. Campagnes en ontwerpen worden 
in toenemende mate toegesneden op deze 
doelgroep. 
 
Er wordt geadverteerd met Familie elektri-
sche fietsen, ook worden forenzen aange-
sproken die een modern en mobiel leven lei-
den en openstaan voor (schone) innovatie.
Hoewel er geen exacte cijfers zijn over de 
doelgroepen van elektrische fietsen, laten 
de laatste statistieken zien dat de gemiddel-
de leeftijd van een elektrische fiets-bezitter 
daalt.-

forenzen
Forenzen hebben de macht een trend te ke-
ren. In plaats van elektrische fietsen te zien 
als fietsen voor ouderen, kan het gepositio-
neerd worden als een eigentijdse fiets voor 
dagelijks gebruik en een „smart choice“. Een 
Belgisch onderzoek toont een radicale om-
mekeer aan in de opvatting over elektrische 
fietsen. 61,4 % van de ondervraagde forenzen 
gaven aan dat ze een elektrische fiets zouden 
gebruiken voor woon-werkverkeer. 

promotie

verspreiding van innovatie

Opinieleiders 2,5 %  Kleine meerderheid 34 %  Weigeraars / Late Adopters 16 % 
Early adopters 13,5 %  Grote meerderheid 34 %

„D
iffusietheorie“ van Everett R

ogers
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Ook in Nederland wordt de elektrische fiets meer en meer ingezet 
als alternatief voor de auto bij het woon-werkverkeer. Samenvallend 
met de aanleg van fietsennelwegen zijn dit ontwikkelingen die een 
serieus alternatief voor korte autoritten van naar en tussen stedelij-
ke gebieden realiseren. Door haar grotere range zijn deze fietspaden 
uitermate geschikt en dat maakt ze aantrekkelijk voor langere reizen 
of als vervanging voor een auto in en rond de stad.

verspreiding van inovatie
Everett Rogers ontwikkelde een theorie die de acceptatie van inno-
vatie in een sociaal systeem door de tijd heen onderzocht. Volgens 
Rogers verspreidt innovatie zich, bijvoorbeeld een nieuwe techno-
logie, zich langs twee kanalen: de massamedia en de opinieleiders. 
Sinds 2009 is er een enorme groei in de belangstelling van de me-
dia voor e-mobiliteit. In lijn met Rogers kunnen we dit herleiden tot 
een activiteit die door ExtraEnergy e.V sinds jaar en dag wordt gebruikt 
voor elektrische fietsen, de proefrit.
De acceptatie doorloopt volgens Rogers vijf fasen: kennis, overtui-
gen, beslissing, implementatie en bevestiging. 
Een individu merkt eerst een innovatie op, zoekt dan actief naar 
meer informatie, neemt een beslissing de innovatie al dan niet te ac-
cepteren voordat hij of zij het begint te gebruiken en in zijn leven 
begint in te passen. 
Dit proces verloopt bij ieder individu hetzelfde, maar Rogers neemt 
aan dat er mensen zijn die meer openstaan voor innovaties dan an-
deren, de zogenoemde opinieleiders. Zij zijn de eerste gebruikers 
(early adopters), daarna volgt een kleine meerderheid en vervolgens 
een grote meerderheid, totdat uiteindelijk de massa wordt bereikt.

Elektrische fietsen zijn tegenwoordig bij meer en meer mensen be-
kend en worden in toenemende mate onderdeel van het dagelijks le-
ven, vooral bij diegenen die er een hebben geprobeerd. Naast publi-
caties in de media en marketing, bijvoorbeeld de inzet van beroem-
de personen, is een proefrit het beslissende koopargument.

lohas

LoHaS beschrijft consumenten die leven volgens het prin-
cipe „Lifestyle of Health and Sustainability“, die ze bevesti-
gen door hun aankopen. Dit begrip werd in 2000 door de 
Amerikaanse socioloog Paul Ray geïntroduceerd. Critici  
betwijfelen of het consumentisme en nieuwe begrippen  
als LoVoS (Lifestyles of Voluntary Simplicity) zullen beklijven. In 
Duitsland kwam „ParKos“ (participative consumers) op als 
omschrijving voor consumenten die vooral participeren op 
internet.

opinieleiders

De term opinieleiders is afkomstig van Elihu Katz en Paul La-
zarsfeld en hun theorie van de tweetrapscommunicatie. Opi-
nieleiders gebruiken de media intensiever en pakken eerder 
ideeën op dan anderen. Die hebben vertrouwen in hun me-
ning en volgen. Het opinieleiderschap beperkt zich meestal 
tot een terrein waarin de opinieleider wordt beschouwd als 
expert .

imagoverandering

Fietsen kost teveel inspanning 
Fietsen is te moeilijk 

Fietsen met tegenwind 
Lange afstanden zonder inspanning afleggen 

Makkelijker bergopwaarts 
Ongetraind maar wil meer sporten 

Sneller fietsen zonder extra inspanning 
Alternatieve, milieuvriendelijke oplossing 

Zonder zweet op het werk komen 
Andere redenen 

Geen opgave Aktive Pedelec Nutzer   Interessierte

 66 % 12 % 
 kA 65 % 
 52 % 36 % 
 46 % 33 % 
 29 % 19 % 
 17 % kA 
 11 % 13 % 
 10 % 20 % 
 8 % 7 % 
 4 % 1 % 
 kA  8 %

redenen voor gebruik elektrische fiets

wie gebruikt elektrische fiets het meest
Forenzen 
Ouderen 

Ongetraind maar wil meer sporten 
Mensen die in de bergen wonen 

Iedereen 
Gehandicapten 

Atleten 
Winkelen 

Mensen die lichter willen fietsen 
Personeel in pak 

Mensen die in een vlakke omgeving wonen 
Fietsen over lange afstanden 

Studenten en radicalen

61,4 % 
32,5 % 
24,9 % 
12,7 % 
11,7 % 
10,7 % 

6,6 % 
5,6 % 
4,6 % 
3,6 % 
3,6 % 
1,5 % 
1,5 %

„PRESTO
 C

ycling Policy G
uide“, Seite 7

„PRESTO
 C

ycling Policy G
uide“, Seite 6
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Rijplezier kent geen grenzen!  
Wat een elektrische fiets is, is met het verstand te  

begrijpen maar niet voor te stellen – alleen te ervaren

Veel mensen weten wat het is om motor te rijden, maar desondanks 
is het moeilijk voor te stellen hoe rijden op een elektrische fiets 
werkelijk aanvoelt. De meeste mensen denken dat het zoiets is als 
motorrijden, maar de magie komt door de koppeling tussen mo-
torkracht en spierkracht. Autorijders kunnen het misschien verge-
lijken met het gevoel van stuurbekrachtiging of een Duo-Servo-rem-
systeem: we denken dat we zelf sturen en remmen, maar de kracht 
komt voor het grootste deel uit de servo-aandrijving. Zo zit het ook 
bij de elektrische fiets, maar wat blijft is het geluksgevoel een berg 
te hebben overwonnen, alleen gaat het veel makkelijker. 

Der Duitse uitvinder Egon Gelhard vond in 1982 het principe van 
de elektrische fiets uit en patenteerde het. Jammer genoeg kon hij 
geen fietsfabrikant vinden die zijn idee in een product kon omzet-
ten. Eerlijk gezegd zou het in die tijd ook heel moeilijk geweest zijn, 
de digitale motoraandrijving en de sensortechniek stonden nog in 
de kinderschoenen. Gelhards elektrische fiets kon dus niet voor een 
aanvaardbare prijs worden gemaakt. Het duurde dan ook nog tien 
jaar voordat de Japanse motorfabrikant Yamaha de eerste elektri-
sche fiets ontwikkelde en in 1993 in Japan op de markt introduceer-
de. Yamaha begreep dat het bij een elektrische fiets om een heel 
nieuw fietstype ging, dat alleen gevoelsmatig iets met een fiets en 
motorfiets gemeen had. Omdat het moeilijk is om de consument 
te overtuigen als je als enige fabrikant een nieuw product aanbiedt, 
wist Yamaha zijn concurrenten te overtuigen die markt ook te be-
treden. Dus in de jaren daarna brachten ook Sanyo, Panasonic, Mits-
ubishi, Honda, Suzuki en nog vele andere elektrische fietsen op de 
markt. Om de fietsenwinkels te overtuigen van de voordelen wer-

den testbanen met een helling aangelegd op bikeshows. Om de con-
sument te overtuigen, reden fabrikanten van elektrische fietsen met 
een vrachtwagen naar allerlei soorten evenementen en bouwden 
daar een mobiele hellingbaan om zoveel mogelijk mensen te laten 
deelnemen aan een proefrit.
 
Alleen op die manier is het gelukt dat de markt zich continu ontwik-
kelde en de elektrische fiets vandaag de dag het aantal andere soor-
ten gemotoriseerde tweewielers heeft overtroffen. 
In 2011 werden in Japan 430.000 elektrische fietsen verkocht, 257.000 
motorfietsen tot 50 CC en 148.000 motorfietsen boven de 50 CC. Ja-
pan kan model staan voor de markten in Europa, omdat markten al-
leen groeien door productvoordelen en door mensen die voordelen 
zelf te laten ervaren.

Testparcours op de Tokyo Cycle Show 1996 die ExtraEnergy e.V. inspireerde tot het intro-
duceren van deze methode in Europa voor het overhalen van dealers en consumenten.  
Begin 1997 had ExtraEnergy e.V. een testbaan gebouwd op de IFMA show in Keulen.

De meeste mensen hebben leren fietsen. Tenminste, de meesten van de rond 7 miljard mensen want er rijden momenteel wereldwijd 
1 miljard fietsen rond. — Bron: www.worldodometers.info

 Hannes Neupert 
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De ervaringen van ExtraEnergy, die sinds 1997 op de Test IT Tracks 
wereldwijd gegevens hebben verzameld, komen overeen met re-
sultaten van andere onderzoeken. Han Goes van Q Square Consul-
tants heeft dat ook bevestigd door middel van een vragenlijst die hij 
voor en na de proefrit onder deelnemers uitdeelde. 50 % van alle on-
dervraagden konden zich na een proefrit en een korte presentatie 
voorstellen een elektrische fiets te kopen. Larry Pizzi, algemeen di-
recteur van Currie Technologies uit de VS, bevestigt dit ook met zijn 
verkoopcijfers. Hij vertelt dat de kans op verkoop met 50 % stijgt 
wanneer men een klant eerst maar op de fiets krijgt.

Het onderzoek „Elektro Zweiräder – Auswirkungen auf das Mobilitäts-
verhalten“ uit Zwitserland is van mening dat de elektrische fiets als  
nieuw vervoermiddel anders moet worden aangepakt. De au-
teurs doen aanbevelingen om de promotie van Light Electronic Vehi-
cles (LEV) te focussen op zwaar gemotoriseerde huishoudens om-
dat LEV’s bijzonder geschikt zijn voor het vervangen van (korte) 
autoritten in de stad. Niet alleen moeten „alleen“ fietsers worden  
geadresseerd, maar de elektrische fiets moet worden benaderd als 
alternatief voor de auto.

e-mobiliteit is in en groen
De opwaartse trend voor de elektrische fiets wordt nog versterkt 
door de groeiende kosten voor autorijden en het verhoogde milieu-
bewustzijn, wat zich vertaalt in veranderend mobiliteitsgedrag. Een 
Eurobarometer over Europese Vervoerswetgeving uit 2007 toonde 
aan dat 56 % van de EU-burgers probeert te bezuinigen op benzine 
door te lopen of te fietsen.
Een grotere overstap van de auto naar elektrische fietsen en e-bikes 
zouden de vervoergerelateerde CO2-emissie, die in de EU voor 50 % 
door personenauto’s wordt veroorzaakt, aanzienlijk terugbrengen.
Pedelecs hebben daarbij nog een veelbelovend potentieel om men-
sen te laten overstappen van de auto naar de fiets omdat ze „pie-

ken“ als bergen, tegenwind of eenvoudigweg de inspanning van fiet-
sen elimineren. Autorijders kunnen een tot nu toe ongekend gevoel 
van blijheid over hun nieuwe vervoer ervaren als hun de mogelijk-
heid geboden wordt.

de test it show
Test IT Tracks zijn testparcoursen die worden geïnstalleerd op beur-
zen en andere evenementen. Er kunnen proefritten worden ge-
maakt met elektrische fietsen en e-bikes in alle soorten en maten. 
In het parcours zijn bochten, een rechte weg en een bijna 20 m lan-
ge helling met een stijgingspercentage van 10 % opgenomen. Op die 
manier kunnen alle voordelen van de modellen, bijvoorbeeld onder-
steuning bij het klimmen, worden ervaren. 
Deze Test IT Tracks werden tot voor kort individueel georganiseerd. 
Maar in 2011 heeft ExtraEnergy 2011 zijn krachten gebundeld en om-
gedoopt tot de Test IT Show. Momenteel reizen drie mobiele testpar-
coursen door heel Europa met sterke partners aan boord: acht fa-
brikanten stellen hun elektrische fietsen en e-bikes ter beschikking 
aan Europese burgers. De Test IT Show maakt deel uit van het EU-pro-
ject GoPedelec. Naast de Europese evenementen behoren tot de Test 
IT Show beurzen, feesten, etc.
Daardoor wordt de focus van elektrische fiets en e-bikes verlegd van 
een fietspubliek naar bredere lagen van de bevolking, ook naar die-
genen die niet geïnteresseerd zijn in fietsen. 
Niet alleen fietsbeurzen, ook toeristische beurzen etc., steden, ge-
meentes en regio’s, winkelcentra, bedrijven en zelfs privépersonen 
kunnen een lokatie worden voor de Test IT Show. Alles wat u nodig 
hebt is ruimte. De rest, dus hellingbanen, fietsen en advies, wordt 
verzorgd door ExtraEnergy en partners.

Details over aanstaande evenmenten vindt u op www.textitshow.org

Nieuwe technologieën moeten worden ervaren om te kunnen overtuigen. Bij elektrische fietsen is de proefrit het meest doorslagge-
vende argument gebleken. Sceptici veranderen na een paar rondjes op een testparcours in breed lachende berijders van een elektri-
sche fiets. Tot de nieuwe fans horen vaak mensen die jarenlang geen fiets hebben aangeraakt.

 Nora Manthey 

Proefrit op elektrische fiets en e-bike overtuigt 
De Go Pedelec Test IT Show
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GoPedelec! Roadshow 
Proefrit voor acceptatie

Het GoPedelec! project werd in 2009 door vier gemeenten, drie 
notforprofitorganisaties en drie bedrijven opgericht. Het ge-
zamenlijke doel van de tien partners uit Oostenrijk, Tsjechië, 
Duitsland, Hongarije, Italië en Nederland is het verhogen van 
de bekendheid van elektrische fietsen bij burgers, lokale poli-
tici en beslissers.

go pedelec! roadshow
Het meest indrukwekkende deel van het project zijn de road-
shows die in zes landen plaatsvinden. Op die shows kunnen 
burgers elektrische fietsen en e-bikes uitproberen op een spe-
ciaal gemaakte testbaan. Deze methode is afkomstig van de 
vereniging ExtraEnergy, die al sinds 1997 elektrische fietsen promoot. 
Bij het GoPedelec! project wordt een parcours met een helling 
een paar dagen op verschillende plaatsen opgebouwd. Mensen 
kunnen kosteloos verschillende elektrische fietsen uitprobe-
ren en informatie krijgen. Daarnaast zijn er activiteiten die zich 
richten op opinieleiders en bepaalde doelgroepen: 
➢  Advies en ervaringsuitwisselingen met lokale politici
➢  Training en advies voor fietsenwinkels

verdere acties
Lokale pilotprojecten: 
➢  Oplaadstations
➢  Fietsenstallingen
➢  Huur- of uitleensystemen
➢  Samenwerking met gezondheidsorganisaties 
➢  Dit handboek
➢  Onderzoek en enquete onder marktdeelnemers, bezoekers  
 en politici
➢  Creëren van een netwerk om ervaringen uit te wisselen tus 
 sen gemeenten.

 Thomas Lewis · office@energieautark.at · www.gopedelec.eu 

DOE HET ZELF

✔  Proberen is beter dan praten. Bied een proefrit aan. Zelfs  
 sceptici zullen lachend van de fiets stappen.

✔  Stuur doelgroepgerichte uitnodigingen voor een infor-
 matiebijeenkomst en nodig opinieleiders, opinieversprei- 
 ders zoals politici, gespecialiseerde dealers en andere  
 relevante organisaties uit

✖  Zorg voor een groot aanbod fietsen van diverse merken.  
 Pedelec-rijders zijn er in alle soorten en maten en heb-  
 ben eigen verwachtingen, behoeften en smaak. 

best practice
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De elektrische fiets en de politiek. 
Gemeentelijke beslissers zien elektrische fietsen  

als kans voor de stad

Politici en verkeerplanologen hebben de elektrische fiets ontdekt als oplossing voor de overvolle Europese 
steden. Politici laten zich graag fotograferen in of met een elektrische auto, maar het is zonneklaar dat een 
elektrische auto, naast de technische en andere problemen die er nog zijn, ruimte- en parkeerproblemen niet 
kan oplossen. Een rondvraag onder Europese politici in het kader van het GoPedelec! project toont aan dat de 
huidige elektrische fietsen – die sinds enkele jaren als volwaardige, betrouwbare producten op de markt zijn – 
in toenemende mate kunnen rekenen op erkenning, maar ook dat hun volledige potentie nog te onbekend is.

 Ton Daggers & Dr. Walter Vogt 

Voor het GoPedelec! project werden bijna 150 politi-
ci, planologen en andere beslissers in zes Europese lan-
den gevraagd naar hun mening over de elektrische fiets 
als vervoermiddel voor hun stad. De resultaten toon-
den aan dat de elektrische fiets grote potentie heeft om  
stedelijke vervoerproblemen op te lossen. Meer dan 
80 % van de ondervraagden in Duitsland, Tsjechië en Ne-
derland zijn ervan overtuigd dat de (elektrische) fiets 
kan bijdragen aan het terugdringen van files in hun stad. 
In Hongarije erkennen twee van de drie politici de moge-
lijkheden van de elektrische fiets, in Italië deelt iets meer 
dan de helft deze mening.

imago
Politici en verkeersplanologen zijn zich niet alleen be-
wust van de praktische voordelen van tweewielers, 
maar ook van het positieve imago van een fietsvrien-
delijke stad. 80 % van de ondervraagden uit Oosten-
rijk, Duitsland, Nederland en Tsjechië waren het eens 
met de uitspraak dat het stimuleren van het gebruik van 
de fiets leidt tot een beter imago voor de stad. Plano-
logen realiseren zich in toenemende mate dat ook de  
elektrische fiets kan bijdragen aan een positieve kijk op 
de stad. Tegelijkertijd gelooft de meerderheid van de on-
dervraagden dat de promotie voor elektrisch fietsen ook 
positieve effecten heeft voor de gewone fiets. Meer fiets- 
of elektrische fietsverkeer leidt in het ideale geval tot een 
betere infrastructuur voor de fiets door de aanleg van 
fietspaden en het bouwen van stallingen, wat opnieuw 
mensen stimuleert om over te stappen naar de fiets. 

Tegelijkertijd vragen verschillende partijen zich hard-
op af of het niet beter is de elektrische fiets van de fiets 
te scheiden. Er doen geruchten de ronde dat het aantal 
ongevallen zal stijgen door de hogere gemiddelde snel-
heid van elektrische fietsen, hoewel dit tot nu toe nog 
niet door harde cijfers is gestaafd. Het is noodzaak om 

ontwikkelingen goed in de gaten te houden, vooral in de 
context van de ermee verbonden roep om een helm- en 
verzekeringsplicht.

begrijpen beslissers echt waar  
ze over praten?

Het meest genoemde argument voor de promotie van 
elektrische fietsen in het stadsverkeer is dat elektrische 
fietsen helpen bergachtige omgevingen bereikbaar te 
maken voor fietsen. Zelfs in Nederland, dat bekendstaat 
om zijn vlakke wegen, is het hogere comfort (fietsen 
zonder inspanning) doorslaggevend voor een frequenter 
gebruik van de elektrische fiets. 

Het voordeel dat je met de energie van de batterij lan-
gere afstanden kunt afleggen, wordt door de meerder-
heid van de politici en planologen niet onderkend. Dat 
is in zoverre een verrassing, omdat juist het argument 
van een vergrote actieradius in veel Pro-elektrische 
fiets!-programma’s een van de sterkste verkoopargu-
menten is. 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de onder-
vraagde politici en beslissers de potentie van de elektri-
sche fiets voor een eigentijds verkeersplanning in de ba-
sis erkennen. De technische mogelijkheden en diepgra-
vender argumenten worden echter voor het merendeel 
niet onderkend. 

Dit is onder andere te herleiden tot een gebrek aan  
ervaring, omdat gemiddeld 35 % van de ondervraagden 
nog nooit op een elektrische fiets had gefietst, met va-
riaties per land. In Nederland had de helft van de onder-
vraagden nog nooit een elektrische fiets geprobeerd. In 
Duitsland en Oostenrijk had meer dan 70 % van de on-
dervraagden wel eens op een elektrische fiets gereden, in 
andere landen gemiddeld 50 tot 60 %, in Hongarije ech-
ter maar 25 %. 

Meer dan 80 % van de 
ondervraagden in Duits-
land, Tsjechië en Neder-
land ziijn ervan over-
tuigd dat de (elektri-
sche) fiets kan bijdragen 
aan het terugdringen 
van files in hun stad.

Meer fietsers en pedele-
fietsers leiden in het ide-
ale geval tot een betere 
infrastructuur voor het 
fietsverkeer.

Het voordeel om met 
behulp van een batte-
rij langere afstanden af 
te leggen, wordt door 
de meerderheid van de 
ondervraagde politi-
ci en planologen niet 
onderkend.
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Om dit kennisgat te dichten en het vollledige potentieel 
van de elektrische fiets in het bewustzijn van de plano-
logen en politici te planten, zijn er feiten en cijfers voor 
deze doelgroep nodig, zodat ze de elektrische fiets meer 
doelgericht in hun planning kunnen opnemen.

verschillen tussen west- en oost-europa
Het GoPedelec!-onderzoek laat aanzienlijke verschillen zien 
in de beoordeling van het potentiële nut van elektrische fietsen 
in West- en Oost-Europa. Dat kan voor een deel verklaard 
worden uit de heersende fietscultuur. De fiets als ver-
voermiddel is in Nederland en Duitsland meer maat-
schappelijk geworteld dan in Italië. Daarnaast speelt de 
relatief hoge prijs van een elektrische fiets een rol, ge-
meten aan de doorsnee lagere inkomen in Oost-Europe-
se landen.
Ondanks regionale verschillen zien alle ondervraagden 
een grote toekomst voor de elektrische fiets in Europa. 
Ongeveer tweederde houdt rekening met een groeiend 
aantal elektrische fietsen in hun stad en 15 % verwacht 
een sterke groei.

mogelijke doelgroepen
Vanuit het perspectief van beslissers op gemeentelijk ni-
veau zijn ouderen de belangrijkste doelgroep voor elek-
trische fietsen omdat motorondersteuning voor hen 
fietsen makkelijker maakt of zelfs weer mogelijk maakt. 
De elektrische fiets biedt de mogelijkheid langer mobiel 
te blijven met bijkomende voordelen voor sociale par-
ticipatie in de samenleving voor deze groeiende bevol-
kingsgroep in Europa.

Als gevolg van de onderwaardering door beslissers van 
de voordelen van een vergrote actieradius, zien ze moge-
lijkheden om elektrische fietsen aan jongeren aan te bie-
den over het hoofd. De ondervraagden zijn het er echter 
unaniem over eens dat elektrische fietsen en fietsen bij-
dragen aan de oplossing van verstopte straten. Maar ze 
zien geen grote toekomst voor het gebruik door foren-
zen. Hier missen ze een kans om een belangrijke doel-
groep te onderkennen en gezamenlijk aan te spreken. 

Ook wordt het belang van elektrische vrachtfietsen on-
derschat. Stadplanologen en politici beschouwen ze 
niet als een logisch alternatief. Bewustwording moet 
dus hand in hand gaan met meer informatie.

Basisvoorzieningen als openbare verhuurmogelijk- 
heden en oplaadstations en tegen diefstal en van da-
lisme beschermde stallingen worden door alle onder-
vraagden positief gewaardeerd, evenals een milieu- 
bonus bij het gebruik of de aankoop van een elektrische 
fiets.

Ondanks regionale ver-
schillen voorzien alle on-
dervraagden een grote 
toekomst voor de elek-
trische fiets in Europa.

Bewustwordingac-
ties moeten hand in 
hand gaan met meer 
informatie..

resultaten in het kort

Beslissers op gemeentelijk niveau zien de elektri-
sche fiets als een middel om files te verminderen. 

In veel gevallen zijn gemeentelijke politici en be-
slissers bereid zich in te zetten voor het stimule-
ren van het gebruik van de elektrische fiets. Het 
predikaat fietsvriendelijk draagt bij aan een posi-
tief imago voor de stad, of dat nu elektrisch is of 
niet.

De doelgroep ouderen is bekend; de „jongere“ 
doelgroep en de forenzen worden over het hoofd 
gezien,omdat het argument van een grotere actie-
radius (behalve in Nederland) minder belangrijk 
wordt gevonden. In vakantie- en recreatiegebie-
den is het belang van de elektrische fiets evident, 
hoewel ook daar nog groeikansen liggen. Ook de 
potentie van elektrische vrachtfietsen wordt on-
derschat. zie ook www.cyclelogigistics.eu

Hoewel de ondervraagden grote mogelijkheden 
zien voor de elektrische fiets als vervoermiddel, 
zijn ze zich nog niet volledig bewust van de ge-
volgen voor de regelgeving en de veelbelovende 
kansen van de elektrische fiets voor de verkeers-
politiek. Er moet gericht worden gewerkt aan uit-
leg en informatie om het imago van de elektrische 
fiets te verbeteren en te promoten.
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is promotie van de elektrische fiets goed voor city marketing of het imago van de stad? 

op welke manier kan de elektrische fiets een bijdrage leveren aan het dagelijks verkeer in de stad? 

Krumbach

Utrecht (NL)

Oostenrijk

Cycling Embassy (NL))

Napels

Heel Nederland

Italië

Heel Oostenrijk

Hongarije

Heel Italië
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Tsjechië Duitsland

JA NEEN WEET NIET

zijn er elektrische fietsen in uw gemeente?
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In heuvelachtige omgeving

Geen transpiratie meer

Snellere vooruitgang

Grotere afstanden

Om vaker de �ets te gebruiken
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GoPedelec-trainingen 
Expert-training en mdm-workshops

PROMOTIE

expert-training
word een expert in elektrische fietsen en e-bikes

Dealers, mediavertegenwoordigers en andere geïnteresseerde 
partijen zijn van harte uitgenodigd om expert te worden op 
het gebied van Light Electronic Vehicles (LEV’s).

OPBOUW VaN DE EXPERT-TRaINING
Deze cursus duurt twee dagen. Op de eerste dag krijgt u mer-
konafhankelijke informatie over de elektrische fiets- en e-bike-
markt, techniek, wetgeving en trends. 

Op de tweede dag komen monteurs aan het woord. Deze dag 
bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. In het theore-
tisch deel informeren trainers uit de aandrijving- en onderde-
lenbranche u over technologieën en dienstverlening. In het 
praktische deel worden producten en materialen getoond, die 
op een tafel worden uitgestald. Bij dit onderwerp kunnen de 
deelnemers vragen stellen en praktische taken oplossen.

in heel europa – in alle talen

Er zijn ter plekke professionele tolken aanwezig zodat een 
training of workshop in elke Europese taal kan worden 
aangeboden.

contact

Duitsland en Europa: hannes.neupert@extraenergy.org
Oostenrijk: office@energieautark.at
Nederland: ibc@transportvision.nl, info@gopedelec.nl

mdm-workshops
elektrische fiets en e-mobiliteit in uw regio

MDM-workshops (Municipal Decision Maker Workshops) informe-
ren gemeentelijke functionarissen over mogelijkheden voor 
de implementatie van duurzame en klimaatvriendelijke mobi-
liteit van deur tot deur.

Doelgroepen zijn gemeentelijke beslissers die ondersteuning 
zoeken bij toekomstbestendige en tegelijkertijd kostenbespa-
rende oplaad- en parkeersystemen voor elektrische fietsen. 

OPBOUW MDM-WORKsHOP
Die MDM-workshop duurt een dag:
➢  Pedelec-proefrit 
➢  Basisinformatie over elektrische fietsen
➢  Infrastructuur: verhuursystemen, oplaadstations
➢  Best practices in andere gemeenten
➢  Vragen en antwoorden

Op de website www.gopedelec.eu vindt u volledige informatie over de MDM-workshops en de Expert-trainingen.
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Pedelecs in Stuttgart 
Pedelecs als gemeentelijk vervoermiddel

De stad Stuttgart houdt zich al langere tijd bezig met elektri-
sche fietsen. Niet alleen omdat ExtraEnergy e. V. daar al lange 
tijd actief is, maar ook omdat deze bergachtige stad lijkt te zijn 
gemaakt voor elektrische fietsen. De gemeenteraad heeft Stut-
tgart Pedelec opgezet om het personeel en de inwoners van de 
stad kennis te laten maken met de elektrische fiets.

implementatie
Stuttgart heeft met Stuttgart Pedelec een eigen strategie ontwik-
keld om de e-mobiliteit in de binnenstad te implementeren en 
populair te maken. In Stuttgart kennen de mensen de elektri-
sche fiets vooral door de „Pedelec wereldcup“ die in 2007 werd 
georganiseerd en waaraan veel bekende mensen deelnamen, 
waaronder de burgemeester Martin Schairer. De positieve  
reacties moeten op de lange termijn worden bekrachtigd.

Sinds 2009 least de gemeente 20 elektrische fietsen, die zijn voor-
zien van het logo van de stad en de officiële stadskleuren. De elek- 
trische fietsen staan klaar voor gebruik in het gemeentehuis en 
andere gemeentelijke gebouwen. Tot de vloot behoren ook 25 
elektrische scooters, die in samenwerking met de energieleve-
rancier EnBW beheerd wordt.

doel
Stuttgart Pedelec is speciaal bestemd voor de ambtenaren 
van de gemeente Stuttgart die veel onderweg zijn, bijvoor- 
beeld de conciërge, die elke avond vier scholen moet afsluiten 
of monteurs die permanent onderhoud moeten plegen.
Daarnaast moet het mensen enthousiasmeren voor „het nieu-
we fietsen zonder zweet“, wat in een stad als Stuttgart met 
hoogteverschillen van 300 m heel belangrijk is. Alle proefperso-
nen zijn tot nu toe heel tevreden.

 Patrick Daude · patrick.daude@stuttgart.de · www.stuttgart.de 

DOE HET ZELF

✔  Pedelecs die in de praktijk worden uitgeprobeerd,  
 hebben de meeste kans van slagen

✔  Vooral korte tochtjes rond de stad zijn makkelijk te   
 fietsen

✔  Is een alternatief voor een dienstauto

✔   Kosteloze huursystemen die openstaan voor alle mede-  
 werkers laten ook de lagere inkomensgroepen profite-  
 ren van de elektrische fiets

✔   Wees niet bang voor heuvels en bergen, zulke obstakels  
 zijn te overwinnen met elektrische ondersteuning.

best practice
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Het Landrad-elektrische fietsproject 
De elektrische fiets als als vervanging voor de auto

De eerste stappen voor het Landrad-elektrische fietsproject 
werd in juni 2008 gezet door Kairos Gmbh in de Oostenrijkse 
regio Vorarlberg en is een jaar later gestart. Het is het groot-
ste pilot voor bedrijfsfietsen in Oostenrijk; er werden 500 elek-
trische fietsen van het merk Matra tegen een gesubsidieerd ta-
rief verkocht. Als tegenprestatie moesten de kopers regelma-
tig rapporteren over hun rijgedrag. Het doel van dit onderzoek 
was om na te gaan in hoeverre de elektrische fiets de auto kon 
vervangen en een schatting te maken van het marktpotentieel. 
Partners waren de regering van de deelstaat Vorarlberg, 25 fiet-
senwinkels uit de regio en het Energie-Institut Vorarlberg. 

implementatie
Tussen mei en juli werden 500 Matra iStep Cross elektrische fiet-
sen verkocht tegen de speciale prijs van € 1250 voor privéper-
sonen en dezelfde prijs voor bedrijven en organisaties, maar 
dan exclusief btw. Om in aanmerking te komen voor de gere-
duceerde prijs moesten de kopers de zogenaamde Landrad te-
kenen en zich bereid verklaren gegevens over het gebruik van 
hun elektrische fiets ter beschikking te stellen. 
De gegevens konden online worden ingevuld en teruggestuurd 
per e-mail. Daarnaast werd bij een aantal elektrische fiets een 
GPS-tracker geplaatst om gegevens te verzamelen over het rijge-
drag, de actieradius en de snelheid. De resultaten worden ge-
bruikt voor het ontwikkelen van toekomstige projecten.

resultaten
Een van de belangrijkste vragen was, of en in hoeverre de elek-
trische fiets de auto kon vervangen. De uitslag toonde aan dat 
de elektrische fiets niet alleen autoritten verving, maar ook rit-
tten op een gewone fiets. 52 % van alle wegen werden voor de 
start van het project afgelegd op een gewone fiets en 35 % met 
de auto. Met Landrad kon naar schatting 230.000 autokilometer 
per jaar worden bespaard. 
Daarnaast berichtte ieder vijfde Landradgebruiker dat ze hun 
mobiliteitsgedrag fundamenteel hadden gewijzigd; de Lan-
drad werd wezenlijk vaker gebruikt dan de auto. Dat houdt in 
dat men elektrische fiets-bezitters kan motiveren om hun auto 
te laten staan, wat tot nu toe met een gewone fiets zelden is 
gelukt. Soortgelijke resultaten boekte het Zwitserse project 
E-TOUR IN 2004. Daar vervingen elektrische fietsen vaak 30 % van 
de autoritten, fietstochtjes en reizen met het openbaar vervoer. 
De meestgenoemde redenen voor de aanschaf van een elektri-
sche fiets waren dan ook: fietsen zonder inspanning, mobiel 
zijn zonder aantasting van het milieu en minder autorijden.

DOE HET ZELF

✔  Het positieve effect op het milieu en de besparing op  
 autoritten zijn overtuigende argumenten .

✔  Samenwerking tusen publieke en private partijen kun-  
 nen snel tot succes leiden. Na het initiatief verspreidt de  
 elektrische fiets zich vanzelf

✔  Subsidiëring moet zich richten op fietsarme gebieden   
 en tot doel hebben over te stappen van de auto naar   
 een elektrische fiets. 

✖  Oplaadstations zijn niet noodzakelijk om een elektrische  
 fiets – project te starten. De batterij kan bij elk stopcon- 
 tact worden opgeladen en de actieradius is doorgaans  
 groot genoeg.

Dit project, dat totstandkwam in samenwerking met commer-
ciële aabieders, toont aan dat er na een eerste initiatief vaak 
geen verdere aansporingen nodig zijn. De technologie is van 
zichzelf overtuigend genoeg. 

 www.landrad.at & www.kairos.or.at 
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Fietssnelwegen  
Ruim baan voor de elektrische fiets

In Nederland wordt momenteel een netwerk van nieuwe fiet-
sennelwegen aangelegd met als doel forenzen die minder dan 
vijftien km van hun werk wonen, over te halen om over te stap-
pen van de auto naar een fiets of elektrische fiets. 

Fietssnelwegen klinken als de ultieme droom voor fietsers: 
geen kruispunten of stoplichten meer en fietspaden van vier 
meter breed. Op bruggen komen windschermen en open ter-
reinen worden overdekt. Ook komen er oplaadstations en mo-
biele reparatiediensten.

De routes worden aangelegd vanuit de voorsteden richting 
stadscentrum. Er zijn zestien van deze fietsennelwegen ge-
pland voor een budget van € 21.000.000 en worden gefinan-
cierd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Provincies 
en gemeenten dragen € 60.000.000 bij.

belangrijkste criteria fietsennelwegen
➢  Snel: geen of weinig wachttijd bij kruispunten of   
 verkeerslichten
➢  Comfortabel: glad asfalt en goede verlichting 
➢  Aantrekkelijk: de routes lopen door natuurgebieden
➢  Coherent: de routes zijn verbonden met het openbaar   
 vervoer

doelgroepen
In principe zijn de fietsennelwegen concurrend met de auto. 
Doelgroepen zijn bijvoorbeeld forenzen die minder dan  
vijftien km van hun werk wonen, scholieren en studenten,  
werknemers of gewoon fietsers.

DOE HET ZELF

✔  Vervang bestrate fietspaden door asfalt

✔  Leg nieuwe fietsroutes aan tijdens bijvoorbeeld de aanleg  
 of uitbreiding van een weg

✔  Verbreed bestaande wegen

✔  Geef fietsers voorrang bij kruispunten

✔  Leg veilige kruispunten aan voor fietsers

✔  Zorg voor veilige en meer fietsenstallingen

✖  Investeer niet in de aanleg van autowegen. Kijk naar de  
 toekomst.

best practice

(sociale) voordelen van fietsennelwegen
Een onderzoek van Goudappel Coffeng toont aan dat fietsennel-
wegen zowel de mobiliteit, de economie, de gezondheid en het 
klimaat ten goede komen.

➢  Fietssnelwegen leiden tot minder autoritten en besparen  
 tot 80.000.000 kg CO2-emissie
➢  Fietsen is gezond. Fietssnelwegen kan de gezond-  
 heidszorg wel € 100.000.000 besparen
➢  Per dag kunnen € 15.000 reisuren worden bespaard door  
 snel te fietsen, wat neerkomt op € 40.000.000 per jaar
➢  Fietssnelwegen kunnen autoritten terugbrengen met 1 %  
 en verhoogt het aantal fietsritten met 1,5 % 

 www.fietsfilevrij.nl 

Route gerealiseerd

Route iin voorbereiding

Haalbaarheidsstudie afgerond
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gezondheid en milieu

De energiezelfvoorzienende 
elektrische fiets 

Wat is werkelijk ecologisch duurzaam?

Het begrip duurzaamheid stamt van oorsprong uit de bosbouw en is de laatste jaren overal doorgedrongen, 
hoewel de oorspronkelijke betekenis is veranderd. In tegenstelling tot de groeiende populariteit van duur-
zaamheid, zien we dat ‘energiezelfvoorzienend’ de afgelopen jaren aan aantrekkelijkheid en acceptatie heeft 
gewonnen. Pedelecs kunnen een belangrijke bouwsteen zijn voor mobiliteit in individuele of gemeentelij-
ke zelfvoorzienende concepten. Houd er echter rekening mee dat duurzame energie in feite niets anders dan 
hernieuwbare energie. Het loont de moeite hier scherp op te letten.

 Thomas Lewis 

De slepende erosie van het begrip duurzaamheid, dat 
van zichzelf intuïtief goed te begrijpen is, werd prachtig 
beschreven door de overleden Duitse toppoliticus en 
energie-expert Hermann Scheer. Wanneer u de termen 
duurzaamheid en duurzaam tegenkomt in duurzaam-
heidsverslagen van een bedrijf of instituut, moet u goed 
opletten wat er eigenlijk wordt bedoeld.
Hebben we een wetenschappelijke definitie nodig? 
Heeft iedereen een eigen opvatting over wat duurzaam-
heid betekent? Activiteiten kunnen als duurzaam wor-
den aangemerkt wanneer ze zich in menselijk opzicht 
uitstrekken over een extreem lange periode zonder 
daarbij de behoeften van de komende generaties te be-
perken. Dat houdt in dat wanneer we in de energiesec-
tor spreken over duurzaam, we het hebben over her-
nieuwbare energie en dan alleen die energie waarvan 
de productie ook op de lange termijn gegarandeerd is. 
Voor veel soorten bio-energie die we vandaag opwekken 
is dat echter niet het geval. 

levert een groter gebruik van elektrische 
fietsen een bijdrage aan duurzaamheid? 

De vraag naar een duurzame energieproductie geldt 
niet alleen voor elektrische fietsen of de de vervoer-
sector, maar is een fundamenteel probleem. Hermann 
Scheer beschrijft dat wanneer we slagen in de zoge-
naamde energietransitie, de ommekeer naar een volle-
dige hernieuwbare energievoorziening (100 %), we de 
grootste menselijke culturele prestatie sinds de Indus-
triële revolutie zullen hebben geleverd. Er bestaan talrij-
ke technische mogelijkheden om te voorzien in bruikba-
re hernieuwbare energie, wat afhankelijk is van de mo-
gelijkheden ter plaatse. Naast aardwarmte gaat het bij 
hernieuwbare energie direct of indirect altijd om zon-
ne-energie. In de toekomst is het probleem van her 
nieuwbare energie aan de ene kant een technisch pro-
bleem: hoe efficiënt kan zonne-energie of afgeleide vor-
men daarvan (windenergie, getijdenenergie of biomas-
sa) energie opwekken met minimaal verlies aan bruikba-

Duurzame energie is in  
feite hernieuwbare 
energie. 

saldo input en output over de totale levenscyclus van een elektrische fiets (cradle to grave)
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Fabricage Gebruik Recycling en afval
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gezondheid en milieu

Pedelecs zorgen voor 
een drastische verminde-
ring van het energiever-
bruik, noodzakelijk voor 
een ommekeer.

re energie. Aan de andere kant is er een ruimteprobleem: 
hoeveel ruimte hebben we nodig om de aan de noodza-
kelijk behoefte aan energie te voldoen?

Welke energiedragers we uit de categorie hernieuwbare 
energie we ook kiezen, het energieverbruik moet dras-
tisch worden beperkt om in de volle breedte gebruik te 
kunnen maken van hernieuwbare energie.

Pedelecs zijn in staat tot een aanzienlijke energiebeper-
king in vergelijking met verbrandingsmotoren. Als we 
aannemen dat een huishouden per jaar 15.000 km aflegt 
en een elektrische fiets van dit aantal km’s 2000 km voor 
zijn rekening neemt , dan betekent dat grofweg een be-
sparing van minstens 20 × 49 = 980 KWh aan energie per 
auto per jaar. 

De belangrijkste reden voor deze positieve uitkomst 
voor de elektrische fiets, die overigens ook opgaat bij 
een vergelijking tussen de CO2-uitstoot per km, is het 
gegeven dat een elektrische fiets in feite een fiets is 
met minimale motorondersteuning. Daarbij komt nog 
dat een elektro-motor veel efficiënter werkt dan een 
verbrandingsmotor.

ook gering energieverbruik vraagt om 
duurzame bron

Een elektrische fiets gebruikt maar weinig energie, maar 
om echt duurzaam bezig te zijn moeten we er zeker van 
zijn dat de energie afkomstig is uit een duurzame bron, 
dus een hernieuwbare bron.

Het makkelijkste is een energieleverancier te kiezen die 
uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen le-
vert. Dat heeft echter alleen zin wanneer de elektrische 
fiets ook opgeladen wordt bij een laadpunt van zo’n 
energieleverancier, bijvoorbeeld in uw huis of het kan-
toor waar u werkt. 
U moet ook oppassen bij de zogenaamde ecostroom-
leveranciers: biedt deze alle klanten uitsluitend 100% 
ecostroom? Of krijgen bedrijven fossiele energie en 
huishoudens hernieuwbare energie?

U moet alleen een stroomleverancier kiezen die uit slu-
itend ecostroom levert aan álle klanten. In Oostenrijk 
bestaat een nuttige website van een regulerende over-
heidsinstantie www.e- control.at , waarop de elektriciteits-
verhoudingen van de erkende energieleveranciers wor-
den gepubliceerd. In Duitsland bestaat iets dergelijks 
nog niet, maar de meeste energieleveranciers vermel-
den het welop hun website. Dat is verplicht1 volgens 
een EU-richtlijn. 

hoe eco is ecostroom?
Is ecostroom ook echt stroom uit hernieuwbare ener-
giebronnen? In feite bestaat er momenteel geen garan-
tie dat de stroom die u geleverd krijgt uit sluitend af-
komstig is uit hernieuwbare energiebronnen gege-
ven de bestaande productie- en opslagcapaciteit. Pure 
ecostroom moet worden gegarandeerd en van een cer-
tificaat voorzien waaruit blijkt dat de hoeveelheid ge-
leverde ecostroom per jaar overeenstemt met de hoe-
veelheid energie die ze hebben afgenomen van ener-

De belangrijkste re-
den voor de positie-
ve economische milieu-
voordelen van de elek-
trische fiets is dat het 
hier om een fiets gaat 
met slechts minimale 
motorondersteuning. 

benodigd ruimte voor energieopwekking

biomassa — houtsnippers en houtpellets

biomassa — plantenolie

biogas

fotovoltaïsche zonne-energie

1800 m2

790 m2

450 m2

2,7 m2
Schatting uiterste bovengrens voor de productie van ener-
gie op basis van het jaarlijkse energieverbruik van een 
 elektrische fiets (als enige vorm van vervoer) is 270 KWh 
per jaar.
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giecentrales die stroom opwekken uit hernieuwbare 
energiebronnen. Deze regels worden streng en regelma-
tig bewaakt door erkende certficeringsbureaus als TÜV, 
Bureau Veritas en andere. Daarbij worden bijvoorbeeld in-
koopcontracten van de leverancier vergeleken met de 
verkoopcontracten. Ook de productiecijfers worden ge-
controleerd. Met andere woorden: wanneer alle klanten 
zouden overstappen naar ecostroom, dan zou er geen 
fossiele energie meer worden opgewekt.

jaarverbruik elektrische fiets
Uit de praktijktesten die de vereniging ExtraEnergy jaar-
lijks uitvoert, blijkt dat een doorsnee elektrische fiets 
een gemidddeld stroomverbruik heeft van 1 kWh per 
100 km. Ter verduidelijking: een elektrische waterkoker 
verbruikt 0,1 kWh om 1 l water aan de kook te brengen. 
Een gloeilamp van 100 W die tien uur brandt, gebruikt 
1 kWh stroom. 
Een auto met een verbrandingsmotor daarentegen ge-
bruikt vandaag de dag ongeveer 5 l brandstof per 100 km, 
wat doorgaat voor een zuinig model. 1 l bevat ongeveer 
10 kWh energie, dus gebruikt deze minstens 50 kWh per 
100 km. 

zorgen elektrische fietsen echt voor 
minder autokilometers?

Over deze kwestie zijn al een paar veldonderzoeken ver-
richt, bijvoorbeeld in Zwitserland2 en Oostenrijk3. In 
totaal hebben deze onderzoeken uitgewezen dat tus-
sen circa 20 % en 50 % van alle elektrische fiets-ritten an-
ders autoritten zouden zijn geweest. In absolute aan-
tallen bleek uit de Zwitserse en de grootste van de twee 

Oostenrijkse onderzoeken dat een elektrische fiets on-
geveer 800 km per jaar aflegt. Daar moet bij gezegd wor-
den dat een elektrische fiets zowel fietsritten en, in min-
dere mate, reizen met het openbaar vervoer vervangt. 
De besparingsmogelijkheden van de elektrische fiets 
zijn dus enorm, niet alleen vanwege de lage emissie-
waarden, maar ook door de positieve gevolgen.

voorbeeld: koppel elektrische fiets-gebruik 
aan stroom van hernieuwbare energie

In Oostenrijk werd (in 2011) een landelijke subsidie mo-
gelijk voor de aankoop van bedrijfselektrische fietsen, 
mits de onderneming kon aantonen dat deze uitsluitend 
ecostroom gebruikte. 
In Tsjechië werkten tot eind 2011 de elektrische fiets-dea-
ler ekolo en de ecostroomleverancier Nano samen. Bij 
aankoop van een elektrische fiets bij ekolo en het afslui-
ten van een energiecontract bij Nano kreeg de klant een kre-
diet ter waarde van de kosten (€ 19.59 oftewel CZK 500) van 
het gemiddelde jaarlijks elektriciteitsverbruik van een 
elektrische fiets (10.000 km).

De Oostenrijkse fietsenwinkel Elektrobiker verklaarde op 
zijn website dat het alleen ecostroom gebruikte.

Hoe lang iemand die vanwege een subsidie of krediet is 
overgestapt naar ecostroom, blijft een open vraag. Ge-
woonlijk kunt u elk jaar wisselen van energieleverancier.

1 Europese Commissie [2003] 
2 BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft [2004] 
3 Kairos [2010], Drage en Pressl

Een elektrische fiets 
in een  
huishouden vervangt 
20 tot 50 % van de rit-
ten die eerst met de auto 
werden afgelegd.

Gemiddeld kan een elek-
trische fiets met 1 kWh 
100 km fietsen. Een (zui-
nige) auto gebruikt 
50 kWh.

Wanneer alle klanten 
zouden overstappen 
naar ecostroom, dan zou 
er geen fossiele energie 
meer worden opgewekt.
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bronnen

➢  BUWaL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft.  
 Elektro-Zweiräder, Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten,  
 Umwelt-Materialien Nr. 173, Luft, 2004. 

➢  Thomas Drage & Robert Pressl. Pedelec-test (in Andritz) in  
 het kader van het EU=projectActive Access.  
 Downloaden www.active-access.eu

➢  Europese commissie. Richtlijn 2003/54/EG van het  
 Europese Parlement en Europese van 26 juni 2003 over  
 gemeenschappelijk voorschriften voor de binnenlandse   
energiemarkt & intrekking Richtlijn 96/92/EG. 2003.

➢  Kairos. Landrad, Neue Mobilität für den Alltagsverkehr in  
 Vorarlberg (Endbericht). 2010, Rapport van een project   
 waarin 500 elektrische fietsen werden getest inclusief een 
enquête   onder de gebruikers.

➢  Thomas Lewis, Christiane Edegger & Ernst Schriefl.  
 Pedelecs und Renewable Energy, 2011. Downloaden via  
 www.gopedelec.eu

➢  Hermann Scheer. Energieautonomie – Eine neue Politik für  
 erneuerbare Energien. Kunstmann, 2005.

➢  Hermann Scheer & Carl Amery. Klimawechsel – Von der  
 fossilen zur solaren Kultur. Kunstmann, 2001.

kerngegevens energie en  
duurzaamheid elektrische fiets 

Max. continuvermogen elektro-motor in Watt 250,00

Stroomverbruik per Watt-uur per km  10,31 

 uit ExtraEnergy Test 2011

Stroomverbruik in kilowatt-uur per 100 kilometer  1,03 

 uit ExtraEnergy Test 2011 

doorsnee batterijcapaciteit in Watt-uur 332,29

Gemiddelde actieradius in kilometer per batterij-oplading 36,30

CO2-emissie in kilogram per kilowatt-uur 0,27  

 Stroom uit landen met dominantie waterkracht (Oostenrijk)

CO2-emissie in kilogram per kilowatt-uur 0,84

 Stroom uit landen met dominantie fossiele energie (Griekenland)

CO2-emissie in kilogram per kilowatt-uur 1,01

 Voeding berijder, doorsnee dieet Oostenrijker

Bovengrens voor benodigde ruimte in m2 voor 

het jaarlijkse stroomverbruik elektrische fiets (enige vervoermiddel)

Schatting stroomverbruik in kWh/a 270,00

Fotovoltaïsche zonne-energie 2,70

Biogas   450,00

Biomassa (stroom uit plantenolie) 790,00

Biomassa (stroom uit houtsnippers)  1800,00

BRON Lewis et al. [2011]. 
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Gezond leven als bijeffect 
De elektrische fiets als dagelijkse trainingshulp

De technische vooruitgang heeft in industriële samenlevingen geleid tot een afname van beweging en fysieke inspanning. De ge-
volgen zijn afbraak van spieren, de groei van welwaartsziekten als hart-en vaatziekten of diabetes. Daar staan weliswaar een gro-
te vooruitgang van de geneeskunde tegenover, maar het beste medicijn is preventie door beweging. Niemand kan daartoe worden 
gewongen, of toch? Pedelecs bieden een nieuwe, aangename methode om gezond te blijven. Eenvoudig, leuk en uw hele lichaam 
profiteert ervan.

 Harry F. Neumann 

Welvaartsziekten zorgen voor aanzienlijke kosten voor de gezond-
heidszorg. Preventie staat voor de uitdaging effectief te zijn voordat 
ziekten optreden, die kunnen leiden tot talrijke complicaties. 

Vormen van duurtraining bereiken bijzonder goede en duurzame 
resultaten. Drie tot vier keer in de week 30 tot 45 minuten bewegen 
leidt tot een goede conditie; samen met oefeningen voor de buik, 
rug en billen is het een ideaal recept voor gezondheidspreventie. In 
relatief korte tijd is een volledige verbetering van al uw lichaams-
functies mogelijk. Regelmaat is het sleutelwoord! Jammer genoeg 
ontbreekt het daar vaak aan.

Is het uw innerlijke stem, een hoge drempel door uw slechte condi-
tie, een stressvol leven? Er zijn tal van uitvluchten te bedenken om 
niet te bewegen. Daarom is er behoefte aan preventiemiddelen die 
makkelijk in het dagelijks leven in te bouwen en uit te voeren zijn. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn om afhankelijk van uw individuele 
voorkeuren controle uit te oefenen over uw inspanningen. Pedelecs 
openen een nieuwe wereld voor u.

oefen elke dag op uw gemak 
Bij een elektrische fiets zijn er n0ch instapbelemmeringen noch 
drempels voor iets wel of niet kunnen, want fietsen kan (bijna) 
iedereen. Een elektrische fiets is dus in principe voor iedereen 
bereikbaar.

Elektrische fietsen hebben alle voordelen van een fiets en openen 
daarnaast superieure mogelijkheden door het samengaan van regel-
matige dagelijkse beweging en de motivatie om (meer) te bewegen. 
Naar het werk, winkelen of voor vrije tijd – wegen die met de fiets te 
ver weg of te bezwaarlijk lijken zijn met een elektrische fiets met ge-

mak te overwinnen.
Met de hulp van motorondersteuning kunt u bergen beklimmen, 
die voorheen een obstakel vormden. De motor ondersteunt uw ei-
gen trapkracht en zorgt voor een makkelijker en dus prettiger erva-
ring, waar vooral mensen die weer gaan fietsen, ouderen en mensen 
met overgewicht profijt van hebben.
Zelfs mensen met een verschillend prestatievermogen kunnen sa-
men gaan fietsen. In plaats van in uw eentje in een fitnessstudio te 
gaan spinnen, gaat u samen de natuur in. Het plezier na een fiets-
tocht, de mogelijkheid om tussendoor te pauzeren en te ontspan-
nen, leiden tot betere trainingsresultaten. Op die manier levert de 
elektrische fiets een belangrijke bijdrage aan uw gezondheid. Met 
een elektrische fiets wordt het makkelijker en afwisselender gezond 
te blijven of te worden.

individuele inspanningscontrole
Terwijl bij het merendeel van andere preventiemiddelen bij hart- en 
vaatziekten en stofwisselingsproblemen de belasting alleen in zeer 
beperkte omstandigheden kan worden toegepast en gecontroleerd, 
bereikt een elektrische fiets het hele spectrum door de mogelijkheid 
de motorondersteuning te reguleren van heel laag tot heel hoog. 
Voor een adequate regulering van de belasting en een veilige trai-
ning levert de motor wat extra vermogen.
Daarbij komt dat de elektrische fiets alle wezenlijke kengetallen over 
de aandrijving en inspanning zoals o.a. hartfrequentie, bloeddruk 
en energieverbruik direct kan meten op de fiets en de fietser.

Door de goede meettechnieken en de motor is een exacte contro-
le van de belasting mogelijk, net als op een gewone vaste ergometer. 
De werking en de effectiviteit kunnen vooraf bij elke rit worden in-
gesteld, net als op een mobiele ergometer.

Sport op weg naar het werk heeft niet doorgezet. Met een elektrische fiets kunt u beweging combineren met woon-werkverkeer

Maandag = fietsen Dinsdag = fietsen Donderdag = fietsenWoensdag = fietsen Vrijdag = elektrische fiets
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gezondheid en milieu

Een automatische dosering van de inspanning is nog toekomstmu-
ziek: daar is bijvoorbeeld een motor voor nodig die de hartfrequen-
tie aanstuurt. Signalen van sensoren op de fiets en de fietser worden 
samengevoegd en de motor levert automatisch voldoende kracht 
voor de aandrijving. In vergelijking met een fiets kan een elektrische 
fiets nu wel al de mechanische kracht van de berijder meten. Dat is 
belangrijk voor een objectieve beoordeling, want snelheid is maar 
één onderdeel van het rijgedrag of het energieverbruik van de fiet-
ser. De waarden voor de belasting en inspanning kunnen worden  
gebruikt voor een doelgerichte controle en regulering van het 
belastingsniveau.

Iedere fietser kan zijn conditie dus zelf testen en de belasting aan-
passen aan zijn persoonlijke behoeften. 

Voor betalers van de preventie- en revalidatiemaatregelen: de elek-
trische fiets biedt de mogelijkheid de regelmaat, de effecten en de 
effectiviteit van de oefeningen over langere tijd na te gaan. Deze 
gegevens zonder het uitvoeren van extra testen, betekent een heel 
nieuwe dimensie in preventie en revalidatie.

voordelen elektrische fiets vergeleken  
met andere oefeningen

➢  Beschikbaarheid
➢  Geen drempel — mobiliteit ook voor mensen die weer   
 gaan fietsen, ouderen en mensen met overgewicht
➢   Integratie in dagelijks leven— middel wordt doel
➢  Grotere actieradius
➢  Fietsen is eenvoudige bewegingstechniek
➢  Geen hoge piekkrachten nodig bij wegfietsen  
 en versnellen
➢  Superieure individuele controle over de belasting die past  
 bij uw fysieke conditie
➢  Samen kunnen fietsen ondanks verschillen in conditie
➢  Ritten en lange-termijnanalyses zijn eenvoudig te   
 registreren
➢  Genieten van de natuur
➢  Trend naar milieuvriendelijke manier van vervoer
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Let’s go solar! 
Jongeren ontdekken de elektrische fiets

Tieners veranderen hun mobiliteitsgewoonten snel naarmate 
ze ouder worden. Op hun zestiende stappen ze over van de 
fiets naar de brommer en op hun achttiende halen ze hun rij-
bewijs. Het project Let’s go solar van het jeugdcentrum Dorn-
birn in Vorarlberg (Oostenrijk) brengt jongeren op een prak-
tische manier in contact met alternatieve vormen van vervoer. 
Het doel van deze gratis huur is om jonge mensen ertoe te ver-
leiden hun mobiliteitsgedrag op een milieuvriendelijke manier 
te veranderen.

implementatie
Het project startte in de lente van 2009, in juni werden er drie 
elektrische fietsen à € 1.500 per stuk aangeschaft van het merk 
Landrad vanwege de goede reputatie van het merk. Daarnaast 
werden er twee goedkope elektrische fietsen van het Chinese 
merk Swift 140 gekocht. Deze bleken echter niet kwalitatief ge-
noeg en gingen na korte tijd kapot.

De elektrische fietsen werden eerst door de medewerkers van 
het jeugdcentrum zelf gebruikt voor bezoekjes aan jongeren in 
de stad. In de loop der tijd werden de elektrische fietsen uitge-
probeerd door de jongeren die het jeugdcentrum bezochten. 
Ze kunnen nu dagelijks een elektrische fiets huren. Naast elek-
trische fietsen worden er ook elektrische scooters en segways 
uitgeleend. 
Dit project werd grotendeels uitgevoerd door het jeugdcen-
trum Dornbirn, maar is ook regelmatig gepromoot bij publieke 
evenementen. Op die manier komen de jongeren ook met vol-
wassenen met dezelfde interesses in contact.

kosten
De kosten van het project bedroegen ongeveer € 7.000. Er werd 
€ 4.500 uitgegeven voor de drie elektrische fietsen, de rest van 
het budget werd besteed aan salarissen van de medewerkers en 
de organisatie van de publieke evenementen. De kosten kwa-
men voor rekening van het jeugdcentrum, zij het met subsidie 
van de stad, de provincie, het rijk, de EU (Interreg IV), de Arbeits-
marktservice (AMS), de Hit-Stiftung en de Rotary Club. De lopende 
kosten, bestaande uit personeelslasten en onderhoud, bedra-
gen ongeveer € 800 per maand.

resultaten
Het project wordt als zeer succesvol beschouwd omdat het 
jongeren die het jeugdcentrum bezoeken, op een speelse en 
praktische manier inspireert tot nadenken over hun houding 
ten opzichte van mobiliteit. Ze staan vaker open voor nieuwe 
vormen van e-mobiliteit. Daarnaast is hun dagelijkse mobili-
teitsgedrag eigenzinniger en onafhankelijker. 

DOE HET ZELF

✔  Onderzoek voor de aankoop grondig de verschillende  
 soorten en modellen omdat prijs en kwaliteit sterk  
 variëren

✔  Organiseer uitstapjes om jongeren te motiveren

✔  Leg de nadruk op de factor plezier

✔  Zorg voor verschillende soorten elektrische vervoermid- 
 delen om verveling te voorkomen

✔  Organiseer races en wedstrijden met hindernissen

✖  Goedkope producten houden het niet lang uit

✖  Droge lezingen overtuigen niet, speelse ervaringen wel.

Deze veranderde opvatting bij de jeugd zullen ze zich nog lang 
herinneren en het project zal in de toekomst nog meer men-
sen bereiken.

De juiste tone of voice, die jongeren aanspreekt en motiveert, heeft in 
belangrijke mate bijgedragen aan het succes. Daarom is het 
noodzakelijk voor een dergelijk project geschikte mensen te 
selecteren.

 Dr. Martin Hagen · martin.hagen@ojad.at 

best practice
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best practice

Rijnsweerd Rijdt!  
De eerste elektrische leenfietsen op kantorenpark Rijnsweerd te Utrecht.

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft op kantorenpark 
Rijnsweerd de eerste elektrische leenfietsen stalling geopend. 
De 4500 werknemers op het kantorenpark kunnen als proef 
gebruik maken van de elektrische fiets  voor hun woon-werk-
verkeer zonder dat ze zelf een elektrische fiets hoeven aan te 
schaffen. Ook kunnen de fietsen gebruikt worden voor ver-
plaatsingen op het kantorenpark, of naar andere bestemmin-
gen in Utrecht. De stimulering van elektrische fietsen staat niet 
op zich zelf maar maakt deel uit van een pakket van maatrege-
len die de verkeerscongestie en de parkeerproblemen op het 
bedrijventerrein moeten helpen verminderen vanuit het pro-
gramma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu.

Het initiatief voor het pakket van maatregelen waar de elektri-
sche leenfietsen deel van uitmaken, komt uit het bedrijfsleven 
zelf en bestaat verder tot maatregelen als verbetering van fiets-
parkeervoorzieningen bij bedrijven, aanleg van een spitsstrook 
en kleine verbeteringen aan infrastructuur van wegen. 

Doel van de maatregelen is om tot een vermindering van files 
met 20 % te komen. Men verwacht dat het totale pakket van 
maatregelen zal leiden tot een vermindering van 1200 auto’s 
in de spits en dat 10.000 tot 15.000 werknemers via de maatre-
gelen bereikt zullen worden en hun mobiliteitsgedrag zullen 
aanpassen.

Het concrete project „Rijnsweerd Rijdt” in de opstartfase be-
helst 24 elektrische fietsen verdeelt over 5 fietsparkeer hangars. 
In deze af te sluiten fietshangars is er de mogelijkheid om de 
fietsen op te laden zodat ze altijd over de maximale afstand ge-
bruikt kunnen worden.

Het initiatief is gefinancierd door de gezamenlijke eigenaren 
van de kantoren met een subsidie uit het programma  Verder, 
Stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmaatregelen, met de 
Provincie Utrecht, als coördinerende organisatie en heeft een 
looptijd van 3 jaar en kost ongeveer € 80.000.

voor meer informatie
➢  Adri Meijdam, ASR: adri.meijdam@asr.nl
➢  J Hollestelle: www.enmorgen.nl
➢  Ton Daggers: info@gopedelec.nl

 Ton Daggers · www. gopedelec.nl 

DOE HET ZELF

✔  Begin met een testrit op de elektrische fiets voor  
 uw werknemers

✔  Doe mee met de campagne Rij 2op5

✔  Zorg voor genoeg elektrische fietsen voor werknemers

✔  Zorg voor flankerend beleid zoals restricties voor parke- 
 ren van werknemers die op minder dan 10 a 15 km van het  
 werk wonen

Minister Schultz op elektrische fiets samen met Utrechtse gedeputeerde van Lun-
teren op kantorenpark Rijnsweerd (foto: N. Lange)
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regulering

Veilig batterijvervoer  
Met wettelijk voorgeschreven batterijtesten volgens un38.3

De veiligheid van batterijen wordt doorgaans als gegeven aangenomen. Maar omdat praktijkgevallen een ander verhaal vertellen, 
heeft de Verenigde Naties voortvarend gehandeld en verplichte regels opgesteld voor hun taakgebied, het transport. Deze voor-
schriften zijn de wettelijk minimale standaarden voor de veiligheid van batterijen tijdens transport.

 Hannes Neupert 

De testprocedure voor de controle van transport die in UN 38.3 op-
genomen zijn, beschrijft de testen van battery packs die met suc-
ces moeten worden doorlopen voordat een batterijfabrikant ze mag 
uitleveren. Dit voorschrift wordt in de praktijk niet goed gecon-
troleerd. Het gevolg is dat vele fabrikanten de testen niet uitvoe-
ren of testrapportages bijvoegen van battery packs die erop lijken. 
Het is daarom aan te bevelen alleen batterijen te accepteren waarin 
het type batterij gedetailleerd omschreven wordt.Om een battery 
pack uniek te identificeren, moet het testrapport minimaal de vol-
gende informatie bevatten: beschrijving van het type, formaat, ge-
wicht, foto´s van alle zijden van de batterij en een afbeelding van 
het typeplaatje.

Het is aan te raden om tevens te letten wat er in het testrapport 
staat – er zijn zelfs batterijen met een negatief testrapport uitgele-
verd zonder dat het iemand opgevallen is. Natuurlijk mogen er al-
leen batterijen worden verkocht die aan alle testcriteria voldoen. In 
veel gevallen worden voor tests monsters van de batterij aangele-
verd, waaraan tijdens de productie nog dingen veranderd kunnen 
worden. Het is dus mogelijk dat de batterij positief getest is maar de 
daadwerkelijk geleverde batterijen niet voldoen aan de door de VN 
gestelde eisen. Daarnaast worden de batterijrisico’s in het gebruik 
niet door de UN-T test volgens 38.3 afgedekt. Het kan dus zijn dat een 
positief geteste batterij volgens UN 38.3 in de winkel of bij een bot-
sing begint te branden!

Een vrijwillige test is de BATSO-test, die verdergaat dan de UN 38.3 en 
tevens de veiligheid en te voorzien fout gebruik test.De BATSO-test 
test alle situaties tijdens gebruik, te voorzien misbruik en verkeerd 
gebruik, bijvoorbeeld opladen en ontlading door trillingen, mecha-
nische schade aan de behuizing, externe kortsluiting, overbelasting, 
etc. Het volledige testhandboek is gratis te downloaden via www.
batso.org. Het BATSO-keurmerk verschaft gebruikers de hoogst mo-
gelijke zekerheid dat het battery pack voldoet aan de minimale wet-
telijk gestelde eisen (UN 38.3) en daarnaast dat op het gebied van vei-
ligheid de laatste technieken zijn gebruikt. 

Het BATSO-keurmerk biedt consumenten, dealers en fietsenmakers 
de zekerheid dat de batterijveiligheid volgens BATSO 01 door een ge-
certificeerd laboratorium is getest en dat het productieproces ge-
monitord wordt. Online kan het ID-nummer van een BATSO-keur-

merk en de geldigheid van het certificaat worden gecheckt, foto’s en 
technische gegevens kunnen worden opgeroepen om deze te verge-
lijken met het battery pack in kweste. Een BATSO-test met certificaat 
van een onafhankelijk testlaboratorium is geen eenmalige zaak. Het 
betekent ook regelmatige inspectie van de productie en er worden 
at random BATSO-testen in de productielijn herhaald om de consis-
tentie in serieproductie te onderzoeken.

Op langere termijn kan het zijn dat BATSO zich ook gaat bezighou-
den met het verzendproces. Momenteel is er bijvoorbeeld op de 
verzending van een nikkel-metaalbatterij geen wetgeving van toe-
passing, hoewel de veiligste lithium-batterijen veiliger zijn dan de 
meest gevaarlijke nikkel-metaalbatterijen. BATSO streeft naar gecon-
troleerde veiligheid voor eenvoudiger transport, totdat de verplich-
te classificatie van Gevaarlijke stoffen klasse 9 niet langer noodza-
kelijk is. Alleen zo kan de huidige benadeling ten opzichte van nik-
kel-metaalbatterijen worden opgelost.

Er bestaat een UN-code voor elk goedgekeurd transport voor elke gevarenklasse. Het leren 
lezen van de codes wordt o.a. geleerd bij de wettelijke training Gevaarlijke goederen. Hier 
ziet u de betekenis van de afbeeldingen op de verpakking: UN 4G / Y20 / S / 08 / CN / 32. 
UN = United Nations; 4 = Doos of vorm van de verpakking; G= Karton, het materiaal van 
de verpakking; Y= Verpakkingsgroep II voor gevaarlijke stoffen; 20= Druk in kilopascal; 
S= Vast, dus informatie over de eigenschap van de gevaarlijke stof - in dit geval een vas-
te stof; 08= Jaar van productie; CN=Landnummer - in dit geval China; 320204 = Code voor 
de goedkeurende instantie en het nummer van het goedgekeurde certificaat; PI:012= Code 
fabrikant
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Goede wetgeving is de basis  
voor het succes van de elektrische fiets

Vaak zijn er twijfels of wetgeving een beslissende invloed heeft op succesvolle of minder succesvolle ontwikkelingen. Aan de hand 
van voorbeelden uit Japan, Duitsland, China en Europa is echter goed te zien hoe beslissend wetten kunnen zijn voor de marktont-
wikkeling en het van de grond komen van een technologie.

 Hannes Neupert 

japan 
In 1992 overtuigde Yamaha de Japanse regering ervan dat een fiets 
met elektrische ondersteuning die proportioneel samenwerkt met 
spierkracht, zijn status als fiets mocht behouden. Sindsdien zijn er 
in Japan meer dan 4,3 miljoen elektrische fietsen verkocht, waarvan 
alleen al in 2012 430.000 exemplaren. Tot nu toe is in Japan wette-
lijk verankerddat de motorkracht alleen proportioneel mag samen-
werken met spierkracht. Dat betekent dat een elektrische fiets moet 
beschikken over een heel nauwkeurige krachtsensor, die de pedaal-
kracht exact meet.

europa
Aan het eind van de jaren tachtig bestond er in Oostenrijk een rege-
ling dat elektrische fietsen als zijnde paard en wagen met een pla-
tje van paard en wagen 10 km/u moesten rijden. Sinds 1990 werd 
in Duitsland als proef een landelijke regeling ingevoerd waarbij je 

met een lichte brommer met een begrenzing tot 20 km per uur geen 
helm hoefde te dragen. In 1995 werd in de Duitse nationale wetge-
ving de Japanse regeling overgenomen waarbij een elektrische fiets 
als fiets werd aangemerkt wanneer een ondersteuningsfactor van 1 
tot 1 tussen spierkracht en elektro-aandrijving werd aangehouden. 
In het kader van de Europese harmonisatie aan het begin van de 
21e eeuw werd de EPAC (Europese vakterm voor Electric Power Assist 
Cycle) regeling in het leven geroepen, die op Europees niveau hel-
derheid moest scheppen. De Japanse regeling werd toen afgeschaft. 
Het is nu zo geregeld dat de elektrokracht alleen mag werken wan-
neer er ook getrapt wordt. Maar er staat niet bij hoe sterk. Dat heeft 
ertoe geleid dat er ook elektrische scooters als elektrische fiets mo-
gen worden verkocht. Ze hebben piepkleine pedalen waar je nu en 
dan op moet trappen om te voorkomen dat de motor afslaat.

china 
In China zijn elektrische fietsen in vele metropolen en op het platte-
land het meest dominante vervoermiddel. In 2011 werden er 33 mil-
joen elektrische fietsen verkocht. Dat waren bijna allemaal elektri-
sche scooters, die in wettelijk opzicht gelden als elektrische fiets 
omdat ze bij levering waren voorzien van pedalen. Experts schat-
ten dat er in China 200 miljoen elektrische fietsen rondrijden. De 
regering heeft eind jaren negentig met groot succes e-mobiliteit ge-
stimuleerd met financiële voordelen: tweewielers met een verbran-
dingsmotor werden plotseling bestraft met extreem hoge belastin-
gen. Het gevolg was dat binnen drie jaar deze tweewielers uit het 
straatbeeld van de meeste steden waren verdwenen.

De Sanyo elektrische fiets die in 1989 in Japan op de markt kwam. Omdat het juridisch een 
motorfiets is, moest de gebruikers ondanks het fietskarakter op de rijbaan fietsen en een 
motorhelm dragen. Deze serieuze nadelen waren niet aanvaardbaar voor de consument. 
Vandaar dat er weinig klanten waren voor dit model.

De Yamaha PAS Pedelec werd voor het eerst in 1993 in Japan verkocht. Het was het eerste 
voertuig dat weliswaar motorondersteuning had, maar juridisch op basis van de proporti-
onele verhouding met spierkracht als fiets werd aangemerkt..

Normaal in China: een elektrische fiets die in feite een elektrische scooter is. Jammer ge-
noeg ook een trend in Europa, vooral in Zuid-Italië. Deze ontwikkeling is alleen te stop-
pen wanneer de elektromotor van pedelec 25 alleen proportioneel de spierkracht onder-
steunt; net zoals de wettelijke regeling in Japan.
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Vele soorten fietsen in een woud aan regels 
Wat geldt voor welk type?

Nieuwe vervoermiddelen roepen nieuwe vragen op. Wie waar en waarmee mag rijden is door de vele soorten Light Electronic Vehi-
cles (lev’s) zoals elektrische fietsen, Segways en E-bikes moeilijk vast te stellen. Soms denkt men dat een E-bike illegaal is, dat elek-
trische fietsen met aandrijfhulp niet de weg op mogen of dat alle fietsers een helm moeten dragen. En niet alleen in Duitsland be-
staat er een wirwar van landelijke regels, Ook voorschriften van de Kraftfahrt-Bundesämter (Federaal bureau voor motorvoertuigen en be-
rijders), claims van belangenpartijen en (vermeende) eu-regels. zorgen voor de nodige verwarring. 

 Nora Manthey 

De categorie elektrische fietsen staat nog maar aan het begin van 
zijn ontwikkeling en de ontplooing van alle mogelijkheden. De 
steeds betere batterijtechnologie en het groeiend aantal aanbieders 
op de markt zorgen voor een groter aantal sterkere en snellere elek-
trische fietsen. E-bikes, die momenteel vaak nog een gashendel of 
pedalen hebben, zullen zich steeds meer ontwikkelen richting elek-
trische scooter. Tegelijkertijd zullen elektrische fietsen, waarvan de 
motor alleen werkt wanneer er wordt getrapt, verder aan beteke-
nis winnen.
De ordening van nieuwe ontwikkelingen in de bestaande terminolo-
gie voor de indeling van voertuigen en de Wegenverkeers wet is vaak 
niet meer eenduidig: nieuwe wegen in design, doelgroepen en tech-
nologie worden verkend. Een helder onderscheid voor consumen-
ten, de industrie en wetgevers wordt daardoor belangrijker, maar 
ook moeilijker.

categorieën
Een beslissende factor waarop de wet van toepassing is, is de inde-
ling van het voertuig in een van de bestaande voertuigcategorieën. 
Pedelecs worden in de EU als fiets aangemerkt. In Duitsland moet u 
net als in de meeste EU-landen op daarvoor bestemde wegen rijden, 
u mag zonder helm rijden en geniet ook alle andere privileges van 
uw ongemotoriseerde collega’s.
Een andere categorie is de e-bike 25/45 en pedelec 25. Zij staan te 
boek als motorvoertuigen van diverse types. E-bikes 25/45, waar-
onder ook de elektrisch scooter valt, kunnen zelfstandig rijden met 
behulp van een elektro-motor. Het onderscheid dat gemaakt moet 
worden voor deze „zelfrijdende“ voertuigen zijn gekoppeld aan de 
snelheid die de motor op eigen kracht bereikt. Ondersteunt de mo-
tor alleen elektrisch tot 45 km/u, dan gelden de regels voor lichte 
motorvoertuigen L1e (vroeger bromfietsen). Voor e-bikes 25 is in 
Duitsland een helm nodig, maar geen bromfietsrijbewijs uit Klas-

se M, zoals voor de snellere collega’s. Wanneer de motor echter be-
perkt is tot 20 km/u, dan is in Duitsland geen helm nodig. De snel-
heidsgrenzen vanaf wanneer een helm gedragen moet worden, zijn 
in de EU niet geharmoniseerd. Het verschilt dus per land. Aanhang-
wagens voor kinderen mogen niet door zelfrijdende voertuigen 
worden getrokken.

zelfrijdend is niet duidelijk
De aandrijfhulp op vele elektrische fietsen is eigenlijk bedoeld voor 
de veiligheid. Via een drukknop ondersteunt de motor het aandu-
wen van de elektrische fiets tot 6 km/u. Als u de heuvel op loopt, 
bij trappen en bochten in een garage zorgt de aandrijfhulp voor 
een veilige hanteerbaarheid van de fiets. In Duitsland is over deze 
aandrijfhulp een discussie losgebarsten, die aantoont dat de nieu-
we regels voor de nieuwe voertuigen nog niet duidelijk zijn. Door 
de aandrijfhulp bij veel pedelec 25 lijkt deze op het eerste gezicht 
een motorvoertuig. Navraag bij het Duitse Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) wees echter uit dat er voor 
bromfietsen en fietsen met een hulpmotor tot 25 km/u een uit-
zondering geldt, dus dat ze „worden behandeld als fietsen als ze 
uitsluitend kunnen worden voortbewogen door te trappen zon-
der aandrijfhulp (§ 2 Abs. 4 Satz 5 StVO)“. Daarbij komt dat voer- 
tuigen met aandrijfhulp tot 6 km/u ook volgens EU-recht uitdruk-
kelijk als motorvoertuig worden beschouwd. Dit werd in 2011 in de 
Duitse wetgeving overgenomen.
In simpele woorden: elektrische fietsen met een aandrijfhulp gelden 
als pedelec 25 en zijn dus juridisch fietsers. Maar u moet op het 
fietspad blijven trappen en mag dus niet rijden via de aandrijfhulp 
(dus helemaal motorisch) met een gangetje van 6 km/u. De regeling 
zegt dus ook dat pedelec 25 op een fietspad mogen rijden wanneer 
de motor uitgeschakeld is. Buiten de bebouwde kom mag dat so-
wieso altijd. 

type voertuigen
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 Pedelec 25 Pedelec 45 / Kleinkraftrad / E-Bike 45 Kleinkraftrad / E-Bike / E-Scooter

pedelec 25 
gas geven met uw benen

Bij een Pedelec (Pedal Electric Cycle) 
schakelt de motorondersteuning al-
leen in wanneer er getrapt wordt. 

Omdat de motor ondersteuning stopt 
bij 25 km en is het motorvermogen be-
grensd tot 250 W, gelden voor deze 
voertuigen dezelfde regels als voor 
fietsen In Nederland is dit type elektri-
sche fiets voor 95 % dominant.

e-bike 20, 25 & 45 
met de handen gas geven

De motor van een e-bike functioneert 
zonder trapkracht, ook al hebben 
sommige modellen wel pedalen. De 
motor wordt meestal aangedreven met 
een gashendel. E-bikes zijn lichte mo-
torvoertuigen waarvan de motor over-
wegend tot 20 km/u begrensd is, zodat 
u geen helm hoeft te dragen.Voor uit-
voeringen tot 25 / 45 km/u bestaat een 
helmplicht.

pedelec 45 
met hand en voet gas geven

De Pedelec 45 is meestal een meng-
vorm van e-bike en elektrische fiets. 
Hij ondersteunt volledig motorisch 
meestal tot 20 km/u. Trapt u daarna 
zelf mee, dan stopt de motor niet bij 
25 km/u, maar bij 45 km/u. Dit zijn lich-
te voertuigen waarvoor u een verzeke-
ringsplaatje nodig hebt en minstens 
een bromfietsrijbewijs. Deze fietsen 
komen in Nederland nauwelijks voor

* Check elektrische fietsen met aandrijfhulp bij uw verzekering. Vele verzekeringen sluiten zelfrijdende voertuigen uitdrukkelijk uit.. 
** Pedelecs met aandrijfhulp moeten op fietspaden rijden maar mogen de aandrijfhulp niet gebruiken.
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Betekenis EPAC (Electric Power Assist Cycle) licht motorvoertuig L1e met geringe kracht,  licht motorvoertuig L1e e
  of Pedelec 25, juridisch fiets Max. snelheid. 20 km/h 
 
Ondersteuning bij trappen bij trappen tot 45 km/u , volledig elektrisch volledig elektrisch boven 20 km/u,  
   20 km/u bijv. 25 en tot 45 km/u 

Motorvermogen 250 W 1 kW 4 kW 
 
Motorbegrenzing 25 km/u 20 km/u (elektrisch), 45 km/u bij trappen tot 45 km/h
 
Rijbewijs nee bromfietsrijbewijs (geboren na 1. 4. 1965) minstens Klasse M 
 
Goedkeuring nee ja ja 
 
Registratie nee nee nee 
 
CE-keurmerk ja nee (ja voor de oplader wanneer separaat) nee (ja voor de oplader wanneer separaat) 
 
Verzekeringsplicht nee ja ja 
 
Kenteken nee verzekeringsplaatje verzekeringsplaatje 
 
Verzekering Inboedel of WA* via kenteken via kenteken 
 
StVZO-conformiteit ja nee, er gelden regels van  nee, er gelden regels van KBA 
   KBA (Kraftfahrt BundesAmt)  
 
Rijbaan fietspad  wegen & fietspaden zonder motor wegen & fietspaden buiten
   buiten bebouwde kom** bebouwde kom 
 
Helmplicht nee nee (ja in Duitsland en Zwitserland) ja 
 
Aanhanger ja nee nee 
 
Verlichting als fiets(StVZO) als fiets (StVZO) als licht motorvoertuig 

Achteruitkijkspiegel nee ja ja 
 
Promillage-grens 1,5 1,1 met ingeschakelde motor 1,1 met ingeschakelde motor
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europese normen

Overzicht  
eu-standaarden voor elektrische fietsen

Sinds ongeveer 30 jaar zijn we in Europa op weg van nationale au-
tonomie naar een uniforme Europese wetgeving - hoewel het beter 
zou zijn wereldwijd uniforme regelingen na te streven. Wanneer we 
echter bekijken hoe lang het Europese verenigingsproces al duurt, 
dan ligt het voor de hand dat het op wereldniveau nauwelijks mak-
kelijker of sneller zal gaan. 
Maar generaal gezien lijken mensen en hun behoeften op het gebied 
van mobiliteit veel op elkaar. Het zou op de lange termijn mogelijk 
moeten zijn om op basisniveau gelijksoortige regels op te stellen. 
Aanbevelingen daarvoor vindt u op pagina 73. Net als andere pro-
cessen die industriële takken al eerder hebben doorgemaakt, staat 

de rijwielindustrie momenteel voor een radicale omslag van een vol-
ledig mechanische industrie naar een complexe industrie, waarbij 
men zich vakkennis moet verwerven over software, motor-elektro-
nica, elektromechanica en elektrochemie. 

Daarbij staan de fabrikanten ook voor nieuwe uitdagingen, bijvoor-
beeld op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. 

Het is aannemelijk dat deze omslag nog tien jaar in beslag zal nemen. 
Fabrikanten die deze omslag niet op tijd maken, zullen van de markt 
verdwijnen of marktpositie verliezen

RICHTLIJN 2002/24/EC - ART. 1(H)  
Stelt vast welke voertuigen van de plicht tot type-test zijn verijgesteld.

Deze Richtlijn komt in 
2012 opnieuw ter discus-
sie. Veranderingen zijn te 
verwachten.

Niet alle EU-lidstaten hebben de Europese norm 
15194 wettelijk verplicht gemaakt (tot nu toe 
alleen Engeland en Frankrijk). Dat betekent 
dat fabrikanten in de meeste landen zelf kun-
nen vasttstellen dat hun product voldoet aan 
EN 15194. Zij kunnen dat bewijzen door testen 
in eigen laboratoria en hoeven dus geen onaf-
haneklijk testlaboratorium in te schakelen.

PEDELECs 25 – Fietsen met elektrische motorondersteuning. Ze hebben 
een maximaal motorvermogen van 250 W (aanduiding op motortype-
plaat). Het aandrijfvermogen moet tot 25 km/u steeds zwakker worden 
en uiterlijk bij 25 km/u helemaal uitschakelen. Wanneer de berijder op-
houdt met trappen, moet de motor direct stoppen. 

Wettelijk zijn PEDELECs 25 gelijkgesteld met de fiets en hoeven niet ge-
keurd te worden.

De meeste eisen uit de Machinerichtlijn en de Richtlijn voor de 
Elektromagnetische compatibiliteit worden in de norm voor elektri-
sche fietsen EN 15194 beschreven. Deze aanvulling is nog niet 
door de CEN (Europees comité voor normen) vastgesteld en ge-
publiceerd. Ondertussen zijn de regelingen 2006/42/EC en 
2004/108/EC van toepassing.

CE-keurmerk

Pedelecs en de elektrische 
onderdelen moeten voldoen 
aan de eisen van EN 15194.

De Machinerichtlijn 2006/42/EC deelt elektri-
sche fietsen in als machine in de zin van de 
Machinerichtlijn en beschrijft de eisen voor vei-
ligheid en gezondheid tijdens gebruik.

PEDELECs 25 und E-BIKEs 20/25 met een motorvermogen groter dan 250 W 
zijn lichte motorvoertuigen. Ze moeten een type-test ondergaan maar 
zijn van een paar eisen ingevolge Annex I vrijgesteld.

Pedelecs en de mechani-
schen onderdelen moeten 
voldoen aan de EN 14764.

De Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC beschrijft de immissie- en emissie-eisen 
van een elektrische fiets. Het hoofdprincipe is dat veiligheid van de elektrische fiets niet beïnvloed 
wordt door externe elektromagnetische velden. Noch dat andere apparatuur op de elektrische fiets 
wordt beïnvloed door elektromagnetische velden.

PEDELECs 25 und E-BIKEs 20/25 met een motorvermogen boven 250 W tot 
maximaal 1000 W en een maximale snelheid van 25 km/u.
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regulering

Wensen voor wetgeving
Omdat wetten in de meeste gevallen historisch gegroeid zijn en dat niet opgaat voor zaken als elektrische fietsen, nemen we de ge-
legenheid waar onze wensen voor wetgeving hier uiteen te zetten. Het staat iedere pro-actieve wetgever vrij er zijn of haar voor-
deel mee te doen.

 Hannes Neupert 

1 Een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom 
voor alle weggebruikers inclusief fietsers. Dit zou het aantal mo-
gelijke gevaren aanzienlijk terugdringen omdat inhalen niet lan-
ger zinvol is.

2  Het recht om fietspaden te gebruiken, maar geen ver- 
plichting.

3  Stel de elektrische fiets gelijk aan de fiets, dus geen verze-
keringsplicht, helmplicht, geen rijbewijs en geen minimum- of 
maximumleeftijd.

4  Geen plicht voor een dynamo, maar keuzevrijheid voor de 
energiebron. In plaats daarvan voor en achter ook overdag licht 
voeren.

5  Geen limiet aan het aantal Watt voor de verlichting maar in 
plaats daarvan een minimumlichtafgave van 80  lux en toestem-
ming om indicatorlampjes te integreren.

6  Geen beperkingen voor het aantal wielen of assen noch voor 
het aantal personen per voertuig. 

7  Geen motorbegrenzing voor de aandrijving. In plaats daar-
van een begrenzing van de maximale ondersteuningssnelheid 

in verhouding tot spierkrachtaandrijving. Dat betekent een 
verbod op elektrische fietsen met een rotatiesensor waardoor 
het fietskarakter behouden blijft. Hierna volgt de voorgestel-
de verhouding tussen spierkrachtaandrijving en de maximale 
ondersteuningssnelheid.
  
  Spierkrachtaandrijving minder dan 50 Watt 
  = max. ondersteuningssnelheid 15 km/u

  Spierkrachtaandrijving minder dan 100 Watt 
  = max. ondersteuningssnelheid 20 km/u

  Spierkrachtaandrijving minder dan 150 Watt 
  = max. ondersteuningssnelheid 25 km/u

  Spierkrachtaandrijving meer dan 150 Watt 
  = max. ondersteuningssnelheid 32 km/u

Deze regeling is op die manier gelijk aan die voor de fiets: de top-
snelheid is gekoppeld aan de spierkracht. Daardoor kunnen ook 
minder sterke mensen elke berg op fietsen met een snelheid van 
15 km/u dankzij niet langer gelimiteerde elektrische motorkracht.

8  Verbod op de batterijverkoop om fabrikanten ertoe te bewe-
gen te kiezen voor duurzame oplossingen (zie ook p. 26).

Beschermende kleding zoals een helm kunnen zeer zinvol zijn maar 
een verplichte helmwet waar uit verschillende hoeken om wordt ge-
vraagd, is beslist niet doeltreffend. Het zou negatieve gevolgen heb-
ben voor de acceptatie van de fiets en mogelijk ook leiden tot meer 
doden: in Europa sterven meer mensen door gebrek aan beweging 
dan door het verkeer. Te denken valt aan een beschermend vest dat 
ingeval van een ongeluk zich opblaast tot een airbag en de drager 
verandert in een soort Michelin-mannetje. Dat is veel geschikter dan 
een helm, die weliswaar het hoofd beschermt maar ook de kans ver-
hoogt op ernstig nekletsel. Bovendien wordt er steeds meer veilig-
heidstechnologie verwacht, die de hele situatie wel eens snel zou 
kunnen doen veranderen (zie pagina 17). Een sjaal die verandert in een helm tijdens een botsing . Zie www.hovding.com

 GoPedelec 73



ce-markering 
Vrijwillige plicht

De ce-markering (tot 1993 het ce-teken), staat voor de eg-conformiteitsverklaring van de producent. We zien het overal: op elektri-
sche tandenborstels, opladers voor mobieltjes en in bijna elke gebruiksaanwijzing voor allerlei soorten apparaten. Maar op een 
elektrische fiets? Daarop is het „markttoelatingsteken“ moeilijk te vinden, hoewel het in Europa voor de elektrische fiets net zo 
goed een plicht is.

 Nora Manthey & Annick Roetynck 

zekerheid via handtekeningr
De CE-markering moet garanderen dat in de EU 
aangeboden producten voldoen aan bepaal-
de veiligheidseisen. Maar voordat een pro-
ducent of importeur een kleine sticker op 
zijn product mag plakken of een CE afbeeldt 
in zijn gebruiksaanwijzing, moet hij een con-
formiteitsverklaring afgeven.
Daarin verklaart hij dat de „eenheid verant-
woordelijk voor het op de markt brengen 
van het product“ voldoet aan alle relevante 
richtlijnen. Dat kan in eerste instantie een 
handgeschreven document zijn voorzien 
van een handtekening, dus op basis van ei-
gen verantwoordelijkheid. Na onderteke-
ning is de verklaring een soort verzekerings-
bewijs waardoor de fabrikant of importeur 
aansprakelijk wordt voorhet product en dus 
en niet de eigenaar. Producenten zijn dus 
niet verplicht de conformiteit van hun pro-
duct in een laboratorium te testen aan de re-
gels, maar kunnen simpel een garantie afge-
ven door het plaatsen van een handtekening. 
Conformiteit is dus mogelijk zonder ver-
plichte testen. Maar wie wil zijn hand in het 
vuur steken voor een niet-getest product? 
Veel te weinig mensen doen dat, soms opzet-
telijk, soms omdat ze onbekend zijn met de 
materie.

De EG-conformiteitsverklaring correct te beoor-
delen is niet eenvoudig. Vormfouten zoals 
het ontbreken van een handtekening of on-
juiste details zijn nog het minste.
Landelijke instituten zoals de Kamer van 
Koophandel helpen daarbij, maar de echte 
moeilijkheid ligt in de vraag aan welke richt-

lijnen en standaarden het product in kwes-
tie voldoet. Die onduidelijkheid maakt het 
nog moeilijker om „fouten“ te vinden zoals 
incorrecte testprocedures of standaarden 
die niet opgenomen zijn in de lijst van de 
EG-conformiteitsverklaring. Regelmatig komt 
het voor dat testlaboratoria de fabrikant er-
van verzekerd testen te hebben uitgevoerd, 
maar eigenlijk niet precies weten wat.

ce-conformiteit elektrische fietsen
Aan welke regels moet de elektrische fiets 
voldoen om een CE-markering met recht te krij-
gen? Pedelecs 25 worden in de EU als fiets 
geclassificeerd en in de wettekst EPAC ge-
noemd. Het zijn „machines“ en vallen on-
der verschillende richtlijnen. Van toepas-
sing zijn de Machinerichtlijn 2006 / 42 / EG, de 
EMV-richtlijn 2004 / 108 / EG en voor de op-
lader de Laagspanningsrichtlijn 2006 / 95 / EG 
(zie ook overzicht pagina 72).

De Machinerichtlijn bevat een lijst met nood-
zakelijke gezondheids- en veiligheidsvoor-
schriften voor het ontwerp en de construc-
tie van de machine. De meeste voorschriften 
zijn al opgenomen in EN 15194, die speciaal 
voor elektrische fietsen in het leven is ge-
roepen en alle relevante standaarden uit de 
Machinerichtlijn zou moeten bevatten. Dit 
moet echter nog door de CEN, het Europees 
instituut voor standaardisering, worden ge-
test. Wanneer dat is afgerond, wordt de EN 
15194 officieel gepubliceerd en wordt het een 
geharmoniseerde standaard voor de EU. 
Een elektrische fiets die voldoet aan de EN 
15194, voldoet automatisch aan de eisen die 

in de Machinerichtlijn 2006 / 42 / EG vastge-
legd zijn. Deze geharmoniseerde standaard 
voor de elektrische fiets gaat ook op voor de 
EMV-richlijn 2004 / 108 / EG. Fabrikanten moe-
ten op elk moment documentatie kunnen 
overleggen dat hun product „elektromagne-
tisch compatibel“ is. Dat kan alleen in een 
laboratorium worden getest. De EMV-richt-
lijn verlangt dat de elektrische fiets duidelijk 
met een type-, charge- of serienummer kan 
worden geïdentificeerd. Daarnaast moet de 
fabrikant of de importeur binnen de EU met 
naam en adres opgenomen zijn. Pas dan kan 
de fabrikant een CE-markering aanbrengen op 
zijn elektrische fiets. 

toepassingsbereik en 15194
Pedelec zijn in de EU als fiets geclassificeerd 
en dus uitgezonderd van een typetoelating 
(2002 / 24 / EG). Voor hen geldt de EN 15194, 
die verkrijgbaar moet zijn in diverse nationa-
le talen.
De meeste EU-lidstaten hebben de EN 15194 
nog niet als plicht opgenomen in landelij-
ke wetgeving, met uitzondering van Frank-
rijk en Groot-Brittannië. Met andere woor-
den, de meeste EU-lidstaten staan „zelfcer-
tificering“ toe: wanneer een fabrikant zijn 
eigen testlaboratorium heeft en van mening 
is dat zijn elektrische fiets aan alle standaar-
den voldoet, dan kan hij het product zelf van 
een CE-markering voorzien en op de markt 
brengen. Veel fabrikanten laten hun pro-
ducten inmiddels al onafhankelijk testen. 
Wie op zeker wil gaan, moet vragen om de 
testrapporten.

ce-markering
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stoorfactor emv 
De Europese Unie heeft met recht onderkend dat de elektrische fiets 
vaak op de weg rijdt en dicht bij ander verkeer. Daarom verlangt de 
EU dat de elektrische fiets dezelfde EMV-test ondergaat als auto’s. 
EMV staat voor Electro Magnetic Compatibility en houdt in dat tech-
nische apparatuur elkaar niet negatief mag beïnvloeden door on-
gewenste elektrische of elektromagnetische velden. De meeste 
mensen kennen wel de pulsgeluiden wanneer een mobieltje de ra-
dio-ontvangst stoort, maar in dit geval gaat het om veel sterkere 
stoorzenders. Ze zijn vaak tien keer hoger dan huishoudelijke appa-
ratuur én gevaarlijker. Testen in het Duitse laboratorium SLG met on-
voldoende beschermde voertuigen signaleerde situaties waarin de 
motor vanzelf startte terwijl iemand anders in de buurt een mobiel-
telefoongesprek beëindigde.
De EMV-test, die in EN 15194 voorgeschreven is, zijn alleen in een spe-
ciale storingsvrije testopstelling uit te voeren. Maar weinig labora-
toria hebben deze faciliteiten en zo verschijnen er „valse“ testen in 
de EG-conformiteitsverklaring. Daarnaast is de EMV duur en heeft al-
leen zin voor producten die rijp zijn voor serieproductie. Bovendien 
heeft elke kleine verandering aan het hele elektrische fiets-systeem, 
al is het maar een klein nieuw lampje, invloed op de EMV-test. Voor 
de rijwielbranche met hun doorgaans korte ontwikkelcyclus in klei-
ne teams die onder hevige concurrentiedruk moeten presteren, is 
zo’n dure test een extra last. 

concurrentiefactor ce
Juridisch bezien is er een een duidelijk „ja“ voor de CE-markering. 
Zonder deze markering mogen elektrische fietsen niet verkocht 
worden in Europa. Voor consumenten biedt het extra zekerheid en 
het maakt degene die het product op de markt brengt aansprakelijk 
in gevallen van productaansprakelijkheid. 

In de praktijk zijn er echter problemen. Onwetendheid en gebrek 
aan duidelijkheid over de correcte tesprocedures en de eisen leiden 
tot foute certificering of ontoereikende testen. In extreme gevallen 
kan een fabrikant aansprakelijk zijn voor een product door onjuiste 
testen omdat hij een EG-comformiteitverklaring heeft ondertekend. 
Als hij deze niet heeft ondertekend – en zijn product in feite ille-
gaal verkocht heeft – dan is hij niet aansprakelijk voor de ontstane 
schade. 

Producenten in de EU klagen ook over vervalsingen van de CE-mar-
kering. Het lijkt namelijk verdacht veel op een ander zegel, maar dan 
kleingedrukt, wat staat voor China Export.
Producent nemen de maatregelen serieus en houden er rekening 
mee. CE staat voor veiligheid voor consumenten en producenten. 
Producenten weten dat ze in de EU een legaal product verkopen 
wanneer hun product voldoet aan de basiseisen. Omdat de CE-mar-
kering geldig is in de hele EU, betekent dat een enorme economische 
markt met hoge exportkansen; daarom moet men zich niet druk ma-
ken over afzonderlijke nationale verordeningen. Kwaliteit betekent 
bescherming tegen goedkope en onveilige import – vooropgesteld 
dat het effectief gecommuniceerd en geïmplementeerd wordt.

De CE-markering is een belangrijke voorwaarde voor de pro-
ductie, import en verkoop van certificeerbare producten bin-
nen de EU. In de basis verzekert de producent met zo’n mar-
kering de overheid dat zijn product voldoet aan alle relevante 
richtlijnen. Deze eisen op het gebied van veiligheid en ge-
zondheid worden vastgesteld door de Europese Unie.

ce-markering
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harmonisering

Zekerheid zichtbaar maken 
Het gs-keurmerk voor Pedelecs 25

Met een extra vermogen van maximaal 250 W en een snelheid van 25 km/u is zelfs bergafwaarts fietsen leuk: voor de senior, de mili-
eubewuste zakenvrouw en iedereen die graag sportief wil bewegen en snel op pad wil zijn. Voor het rijden op een elektrische fiets is 
geen rijbewijs nodig en ook geen verzekeringsplicht. Bij snelheden boven de 25 km/u schakelt de elektrische ondersteuning uit. Het 
rijplezier is overduidelijk, wat niet echt gezegd kan worden van de veiligheid.

 TÜV Rheinland 

Met een elektrische fiets zijn makkelijk en snel hoge snelheden te 
bereiken, maar dat kent ook zo zijn gevaren. De fiets moet bestand 
zijn tegen specifieke belastingen en van hoge kwaliteit zijn. „Pede-
lecs stellen bijzondere eisen aan onderdelen als het frame, de voor-
vork, het stuur en de remmen. Alleen wanneer ze zijn toegerust 
voor deze belasting, dan is veilig en plezierig rijden mogelijk“, zegt 
Wilhelm Sonntag, Pedelec 25-expert bij TÜV Rheinland. 

keuzeprobleem
De markt voor pedelec blijft groeien. Er komen steeds weer nieu-
we modellen op de markt, kopers hebben het steeds moeilijker met 
de beslissing welke fiets ze moeten kiezen. Daarom is het belang-
rijk zich voor de koop uitvoerig te oriënteren en bij minstens één 
proefrit de ergonomie, het rijgedrag en de remmen te testen. Het 
is alleen niet zo eenvoudig vast te stellen hoe het met de veiligheid 
zit. Op dat moment komen testen van ExtraEnergy of het GS-keur-
merk in het vizier. 

„Of de pedelec 25 veilig is, kan de koper moeilijk vaststellen bij een 
proefrit. Daarvoor is er het GS-keurmerk. GS staat voor Geprüfte Si-
cherheit (Geteste veiligheid), een waarborg dat de fiets grondig is getest 
door een onafhankelijk laboratorium,“ aldus Sonntag. Het GS-keur-
merk geeft geen informatie over het gebruiksgemak van een pedelec 
25. Ook worden er geen uitspraken gedaan over de actieradius, de 
prijs of onderhoudskosten. Wel dat het product is getest op veilig-
heid door een onafhankelijke derde partij.
Voor pedelec 25 is de Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG – een 
soort Warenwet) van toepassing. Ingevolge deze wet mogen alleen 
producten die de veiligheid en gezondheid van de gebruikers niet in 
gevaar brengen, in het verkeer worden toegelaten. Verder voldoen 
pedelec 25 aan de Machinerichtlijn, op basis waarvan pedelec 25 van 
een CE-markering moeten worden voorzien. Dit is echter een eigen 
verklaring van de producent. De CE-markering zegt dus niet dat het 
product onafhankelijk is getest op veiligheid. 

elektrische fiets op de pijnbank
Naast voorschriften in de Wegenverkeerswet aangaande licht en 
remmen schrijft de Europese standaard EN 15194:2009 voor elektri-
sche fietsen exact voor welke testen een pedelec 25 met succes moet 
doorstaan om een GS-keurmerk te verkrijgen. Een hoge doorsneesnel-
heid, hard en vaak remmen, extra koppel van de motor of hard een 
berg op rijden zorgen voor extra belastingen. „Om er zeker van te 

zijn dat een pedelec 25 bij deze bij deze belastingen standhoudt, 
moet het een streng testregime doorstaan. Zowel de mechanische, 
de elektrische en de chemische veiligheid worden getest,“ zegt 
Sonntag. 

Voor het onderzoeken van de mechanische veiligheid moet de fiets 
onder andere talloze rondjes draaien op een rollerbaan zonder dat 
er schade mag optreden. Tijdens de test wordt de elektrische fiets 
beladen en bereden met meer dan 120 kg. Ook het frame en de rem-
men worden grondig getest.

Behalve de mechanische en elektrische veiligheid speelt de che-
mische veiligheid van de stoffen en verbindingen een belangrij-
ke rol. „Steeds vaker zien we dat er voor de gezondheid gevaarlij-
ke weekmakers als polycyclische aromatische koolwaterstoffen in 

!

GS-KEURMERK

Het GS-keurmerk vindt zijn wettelijke basis in § 20/21 van de 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG, wet op de productveilig-
heid). Voorwaarde voor het gebruik is dat een medewerker 
van GS het keurmerk heeft toegekend aan een producent of 
zijn gevolmachtigde. Het GS-keurmerk toont aan dat bij nor-
maal gebruik of te voorzien gebruik van het product de ge-
zondheid en de veiligheid van de gebruiker geen gevaar loopt. 
Het GS-keurmerk is een vrijwillig keurmerk; dat houdt in dat 
de producent of zijn gevolmachtige beslissen of zij een aan-
vraag willen doen voor een GS-keurmerk.
 
Toepassingbereik: de toekenning van een GS-keurmerk inge-
volge § 20/21 ProdSG voor producten is mogelijk voorzover 
rechterlijke verordeningen niet anders bestemmen.
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de stuurgrepen en versnellingshendels worden gevonden. Ook in 
leer, bijvoorbeeld bij het zadel, worden schadelijke stoffen als dime-
thylfumaraat of chroom-6 aangetroffen. Om te voorkomen dat con-
sumenten met deze schadelijke stoffen in aanraking komen, mogen 
deze in onderdelen waarmee de gebruiker direct lichamelijk contact 
heeft, niet aanwezig zijn. Alleen wanneer aan deze eis is voldaan, 
krijgt de fiets ons GS-keurmerk,“ voegt Wilhelm Sonntag toe. 

Behalve de laboratoriumtesten, is grote vooruitgang gerealiseerd bij 
het GS-certificaat: ook de productiehallen van de producent worden 
nu geïnspecteerd. „De producent moet in staat zijn om elektrische 
fietsen te produceren in series van constante kwaliteit. Daarom be-
zoeken we ook de plaats waar de productie plaatsvindt. Ook socia-
le aspecten als arbeidszekerheid en het verbod op kinderarbeid spe-
len hierbij een belangrijke rol,“ vertelt Sonntag.

Gedurende de geldigheid van het GS-keurmerk, vindt met voorafbe-
paalde, regelmatige tussenpozen een doorlopende inspectie van de 
productie plaats. Veranderingen aan het product moet de produ-
cent of degene die het product op de markt brengt onverwijld mel-
den aan het testinstituut. In het geval de veranderingen gevolgen 
hebben voor de veiligheid, worden deze na inspectie toegevoegd 
aan het certificaat., uiteraard na een positieve beoordeling. Moch-
ten de veranderingen niet voldoen aan de eisen van het GS-keurmerk, 
dan wordt het certificaat ingetrokken. „Alleen wanneer een pedelec 25 

werkelijk alle testen doorstaat en de producent de kwaliteit van se-
rieproductie goed onder controle heeft, dan wordt het GS-keurmerk 
afgegeven,“ besluit Wilhelm Sonntag.

elektrische fiets-standaard en 15194:2009

Dit heet in feite EN 15194:2009, Fietsen – Elektromotorisch  onder-
steunde fietsen – EPAC-fietsen.

Dit geldt voor alle pedelec 25

Regelt hoofdzakelijk de elektrische onderdelen van de pedelec 
25, die ook in de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMV- richt-
lijn 2004/108/EG vastgelegd zijn. 
Voor de mechanische testen verwijst het naar EN 15194: 2005, 
City- en trekkingfietsen – technische veiligheidseisen en testprocedures. 
In de nationale Appendix (NA, informatief) van de Duitse edi-
tie wordt in afwijking van EN 15194, aangegeven dat de voor-
vork en het frame met een zwaardere krachten moeten wor-
den belast.
Het is een standaard, geen wet. De standaard EN 15194 is nog 
niet opgenomen in de lijst van geharmoniseerde standaarden 
van de Machinerichtlijn. Dat houdt in dat het voldoen aan de 
standaard niet betekent dat het ook aan de EU-richtlijn voldoet.

Testopstelling elektrische fietsen TÜV Rheinland
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Publieke oplaadstations 
Doe wat juist is

Bijna de hele wereld is goed voorzien van privéoplaadfaciliteiten. Ieder stopcontact is geschikt voor het opladen van de batterij van 
een elektrische fiets via een meestal meegeleverde netvoeding.

 Hannes Neupert 

U zou dus kunnen denken dat er helemaal geen behoefte is aan 
een netwerk van publieke oplaadstations voor elektrische fietsen! 
Deze conclusie lijkt logisch, het aantal elektrische fietsen is de laat-
ste jaren enorm gegroeid, ook zonder netwerk van oplaadfacilitei-
ten voor elektrische fietsen. U kunt het ook andersom bekijken: de 
elektrische fiets kan zich nog sneller verspreiden wanneer er een ge-
schikt netwerk van oplaadstations en stallingen zou zijn. Hoe het 
ook zij, in de laatste jaren is er enorm veel geld gestoken in publieke 
oplaad- en parkeervoorzieningen voor elektrische fietsen. 

Directeuren van elektriciteitscentrales, burgemeesters en toerisme-
bureaus laten zich graag blij lachend fotograferen voor een open-
baar oplaadstation voor elektrische fietsen. De praktijk leert ech-
ter dat deze voorzieningen nauwelijks worden gebruikt. Bovendien 
kan het gebruik, afhankelijk van de constructie, voor de gebruiker 
ronduit gevaarlijk zijn. Het is de moeite waard dure, voor een deel 
gevaarlijke en illegale voorzieningen voor elektrische fietsen te ver-
mijden. Daarom een korte gids voor de besluitvorming over een 
netwerk voor opladen en stallen.

1 Investeer niet in een netwerk dat gebonden is aan producenten 
van opladers of elektrische fietsen.

2 Vooral bij geautomatiseerde elektrische fiets-verhuursystemen 
is voorzichtigheid geboden. Er zijn momenteel alleen private sys-
temen waarmee hoge investeringen gemoeid zijn en die al na korte 
tijd aan aantrekkelijkheid en waarde kunnen inboeten.

3 Organiseer toeristisch verhuur met toeristische partners als  
hotels, musea, restaurants, zwembaden, etc., die dit als een vergro-
ting van hun aanbod beschouwen en deze bijkomende zakelijke be-
sognes graag op zich nemen.

4 Investeer in fietspaden, bewegwijzering, GPS-kaarten en extra 
informatie. Zorg ervoor dat hotels en restaurants fietsvriendelijke 
voorzieningen hebben zoals een veilige stalling, een droogruimte, 
wasservice, reparatiefaciliteiten en oplaadmogelijkheden.

öffentliche ladeinfrastruktur

Publieke stopcontacten met wisselstroom 
(110 – 240 V) in de open lucht waarin de elek-
trische fiets-rijder de oplader steekt voor het 
opladen. Deze oplossing is gevaarlijk want 
opladers zijn alleen gebouwd en toegelaten 
voor gebruik in droge ruimtes. Het is dus 

mogelijk dat het bij een regenbui een bron 
van gevaar vormt voor de gebruiker en ka-
pot kan gaan. 

OORDEEL Streng verboden en gevaarlijk! 

Opladen aan een wisselstroomstopcontact 
voldoet aan de voorwaarden voor opladen in 
een „droge ruimte“. U stopt de stekker in de 
oplader en batterij en haalt hem er na volle-
dig of gedeeltelijk opladen weer uit.
Deze methode is juridisch juist maar of het 
praktisch is, is de vraag. Ten eerste moet u 
de onhandige oplader meenemen, ten twee-
de laden de meeste opladers van elektrische 
fietsen zeer langzaam. Dit soort oplaadsta-
tions hebben voor gebruikers die even snel 

tussendoor willen opladen weinig zin. Wan-
neer de lockers in de openlucht staan, moet 
u ook bedenken dat de meeste batterijen on-
der de acht graden Celsius niet laden om 
schade aan de batterij te voorkomen.

OORDEEL Juridisch in orde maar of het prak-
tisch is, is de vraag.

voorbeelden
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öffentliche ladeinfrastruktur

WaT KOsT HET VOLLE LaDING VaN EEN PEDELEC PER KEER? 
In de regel tussen 8 en 15 eurocent. 

HOE BETaaL IK VOOR HET OPLaDEN? 
Betalen voor stroom is oneconomisch omdat de transactiekosten 
hoger liggen dan de prijs voor de gebruikte elektriciteit. Wanneer u 
toch voor de stroom wilt laten betalen, dan stijgen de kosten voor 
de aanleg aanzienlijk omdat er dan een geschikte meter moet wor-
den geplaatst. Daarom zullen alleen die businessmodellen slagen 

wanneer er niet voor de stroom betaald hoeft te worden maar de ei-
genaar wel indirect profiteert omdat er bijvoorbeeld meer mensen 
zijn winkel bezoeken. Stroom en veilige parkeervoorzieningen zijn 
namelijk ook klantenbinders. Vergelijk het met een restaurant met 
een speelhoek: dat kan ervoor zorgen dat de klanten terugkomen.

Meer informatie over oplaad- en parkeervoorzieningen voor elektri-
sche fietsen vindt u op www.opi2020.com.

Batterijruil bij een overdekt verhuurstation 
(elektrische fietsen, batterijen en opladers 
zijn eigendom van een private partij). De ge-
bruiker kan bij alle verhuurpunten batterij-
en ruilen. Het gebruik wordt betaald uit een 
vast tarief.

OORDEEL De enige methode die zich tot op 
heden bewezen heeft en talloze keren is toe-
gepast. Maar het fungeert als „eilandoplos-
sing“ omdat er slechts één type batterij kan 
worden gebruikt. Diverse typen batterijen 
door elkaar werkt niet.

Met dit inductieve oplaadsysteem via een 
standaard, dat tot nu toe door één produ-
cent wordt aangeboden, kunt u heel ge-
bruiksvriendelijk opladen: op het moment 
dat u de standaard plaatst op de inductie- 
bodemplaat begint het opladen. Tot nu toe 
alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. 
Het nadeel is dat er in de fiets een conver-
ter moet worden gebouwd, die de induc-
tie-energie omzet, zodat de batterij wordt 
opgeladen. Wanneer de elektrische fiets van 
de inductieplaat wordt gehaald, houdt het 

laden op. Als er sneeuw of ijs op de plaat ligt 
gaat het laden heel langzaam of het werkt 
helemaal niet

OORDEEL Een interessante techniek met to-
ekomst. Vooral geschikt voor de fietsenstal-
ling van een bedrijf waar op slot zetten van 
de fiets minder belangrijk is dan een snelle 
mogelijkheid om te parkeren.

Verkrijgbaar vanaf 2014. De kabelslot op-
lader-standaard, gebaseerd op de Energy-
Bus-stekker, een eigen communicatieproto-
col en een slot. Daarmee beschermt u uw 
elektrische fiets tegen diefstal met een kabel-
slot aan een standaard die tegelijk een opla-
der is. Wanneer een elektrische fiets-batterij 
voorbereid is voor snelladen, kunt u tot 50 A 
en 48 V netspanning opladen. Met de huidi-
ge batterijtechnologie kunt u binnen vijf mi-
nuten tien km extra actieradius laden. Als er 
daarnaast nog celverwarming in de batte-

rij geïntegreerd is, dan kunt u in de frisse en 
koude seizoenen uw batterij ook buiten op-
laden (zie ook pagina 31)

OORDEEL Een oplossing die voor iedereen 
geschikt is, maar pas vanaf 2014 verkrijg-
baar is. Maar u kunt nu al voorbereidingen 
treffen bij onbebouwde terreinen of bouw-
plaatsen door ruimte te reserveren voor de  
plaatsing van een kabelslotoplaadstation. 

veelgestelde vragen over oplaad- en parkeervoorzieningen voor elektrische fietsen
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Verzoeken 
aan de lokale politiek, beslissers en het toerisme

Verzoeken aan de lokale politiek, overheden, autoriteiten, bedrijven, ouders, schooldirecties en leraren, het toerisme, stedelijke 
planologen, samenwerkingsverbanden bedrijfsleven, fabrikanten, ontwerpers van standaarden, mobiliteitsconsultants en energie-
adviseurs.

 Hannes Neupert 

Leg een fietsnetwerk aan tussen regio’s 
(cross-country vervoer). Zorg dat de fietspa-
den ook geschikt zijn voor zwaardere en bre-
dere voertuigen zoals vrachtfietsen en bak-
fietsen voor kinderen. Fietsers moeten el-
kaar ook nog kunnen inhalen. Een voorbeeld 
zijn de fietsennelwegen die momenteel in 
ons land worden aangelegd (zie 57).

Ruim plaats in voor de elektrische fiets bij 
het mobiliteitsmanagement van uw bedrijf 
of organisatie. Stel elektrische fietsen be-
schikbaar aan het personeel om eventueel 
autoritten te vervangen door elektrische 
fietsvervoer.

Houd er rekening mee dat de elektrische fiets 
bijzonder geschikt is voor bergen en heuvels. 
Dankzij de elektrische fiets is elke regio nu  
geschikt voor fietsen.

Neem fietsen en elektrische fietsen als ver-
voermiddel serieus en beschouw het niet als 
iets leuks voor fun en vrije tijd. Bedenk dat 

dankzij moderne technieken als spijkerban-
den, regenkleding en andere middelen voor 
bescherming tegen de weersomstandighe-
den we probleemloos het hele jaar kunnen 
fietsen. Dat betekent echter ook dat fiets-
paden weinig nut hebben als ze in de win-
ter niet sneeuw- en ijsvrij gehouden worden. 
Het is in veel gemeenten jammer genoeg 
gangbare praktijk dat sneeuw- en ijsploegen 
het fietspad gebruiken als dumpplek voor de 
sneeuw van autowegen.

Houd bij de openbare inrichting van uwge-
meente in het programma van eisen voor 
nieuwbouw rekening met elektrische fiet-
sen: in woonwijken, bij bedrijven, winkel-
centra en bedrijventerreinen. Vandaag de 
dag wordt vaak een minimumaantal parkeer-
plaatsen voorgeschreven – bij de berekening 
moeten ook geschikte parkeervoorzieningen 
voor elektrische fietsen worden opgenomen 
en gelijkgesteld worden aan parkeerplaatsen 
voor auto’s. Wanneer projectontwikkelaars 
er toch parkeerplaatsen voor auto’s aanleg-

gen, dan moeten er minstens net zoveel par-
keerplaatsen voor elektrische fietsen wor-
den aangelegd.
Bent u politicus, ouder en mens? Geef het 
goede voorbeeld en breng uw kinderen met 
de fiets of een elektrische fiets naar de crèche 
of naar school. Scholieren vanaf twaalf jaar 
zullen met plezier op een elektrische fiets 
naar school fietsen en minder geneigd zijn 
op hun zestiende over te stappen naar een 
bromfiets. Een elektrische fiets  45 kan dan 
voor hun dagelijkse portie beweging zorgen.

Maak u op een oprechte en serieuze manier 
sterk voor veiligheid en kwaliteit en dus voor 
een duurzame ontwikkeling van de markt.

Standaardiseer de gegevens voor de actie-
radius (zie ook pagina 42), de minimum-ga-
rantie en mogelijke uitsluitingcriteria. Stan-
daardiseer tevens een mimimumgarantie 
voor de batterij en elektrotechniek.
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Verzoeken  
aan de nationale en wereldpolitiek

Pro-actieve wetgeving kan de verspreiding van elektrische fietsen als milieuvriendelijke vorm van vervoer in landelijke en stedelijke 
gebieden ondersteunen. Kijk voor verdere inspiratie op pagina 73.

 Hannes Neupert 

Stel de elektrische fiets belastingtechnisch gelijk aan de auto en de 
fiets.Dat houdt in dat het voor een bedrijf net zo makkelijk moet 
zijn om aan het personeel bedrijfselektrische fietsen ter beschikking 
te stellen als dienstauto’s. Daarnaast moeten km-declaraties ver-
keersneutraal behandeld worden.

Een elektrische fiets moet binnen vier jaar voor de belasting kunnen 
worden afgeschreven.

Investeer in de aanleg van fietspaden en oplaad- en verkeersvoorzi-
eningen met snellaadmogelijkheid voor elektrische fietsen (zie pa-
gina 29). Er is in bijna alle landen van de wereld een enorme inves-
teringsstop, er is al vele decennia niet systematisch geïnvesteerd in 
een infrastructuur voor de fiets. Wanneer men op landelijk en ge-
meentelijk politiek niveau bijvoorbeeld een verhouding van 25 % 
elektrische fiets- fiets wil bereiken, dan moet op den duur ook min-
stens 25 % van de uitgaven voor verkeersinfrastructuur ten goede 
komen aan elektrische fietsen en fietsen. 

Dwing invoering van actieve veiligheidsmethoden af.

Controleer strikt de naleving van regelgeving bij producenten, im-
porteurs en de handel. Helaas voldoen alle in de afgelopen drie jaar 
door ExtraEnergy geteste elektrische fietsen niet aan de wet- en re-
gelgeving. Daarom is het aannemelijk dat er in de EU niet één elektri-
sche fiets rondrijdt die aan de geldende standaarden en wetten vol-
doet. Daarom moeten de wetten aan de ene kant worden aangepast 
aan de realiteit en aan de andere kant ook in praktijk worden ge-
bracht. Anders worden alleen die bedrijven en organisaties bestraft 
die zich proberen te houden aan de geldende wetten. Voorbeelden: 
CE-markering, EMV-voorschriften, de Machinerichtlijn, BattG, UN-T 83.3, 
om er maar een paar te noemen (zie pagina 74 – 79).

Verbod op de verkoop van batterijen om de leverancier te dwingen 
alleen nog batterijsystemen op de markt te brengen met een lange 
levensduur die ook geschikt zijn voor een tweede leven (ziepagina 
68). Wijziging van de huidige wetten over batterijen die recycling 
regelen, zoals BattG.

Momenteel is het wettelijk niet vereist dat batterijen tijdens gebruik 
veilig zijn. Voor het vervoer gelden echter wel wettelijke minimum-
eisen (UN-T 38.3). De enige standaard voor veiligheid tijdens vervoer 
en gebruik is de BATSO-standaard. 
Deze vormt momenteel de basis voor een nieuwe CENELEC-stan-
daard. Zo kan er ten minste één keer in Europa een wettelijke mini-
mumeis voor batterijen aan de markt wordt gesteld. 

Omvorming van de ziektekostenverzekering naar een bonussys-
teem die een gezonde levensstijl door beloningsprikkels stimuleert. 
Het moet voor de verzekering mogelijk zijn elektrische fietsen aan 
de verzekerden ter beschikking te stellen en dit bij aanwijsbaar re-
gelmatig gebruik positief te waarderen. De WHO heeft berekend dat 
30 minuten lichte beweging per dag zorgt voor acht jaar gezond le-
ven (zie ook pagina 62 – 63). 

Verplicht dat er bij nieuwbouw en renovatie van havens, stations 
en luchthavens altijd een aan het verkeersvolume aangepast aan-
tal parkeervoorzieningen voor fietsers en elektrische fietsen wordt 
aangelegd.

Ondersteun de stille revolutie in plaatselijk vervoer met elektri-
sche fietsen door deze integraal op te nemen in promotieprogram-
ma’s voor e-mobiliteit. Pedelecs moeten niet worden beschouwd 
als een extra, maar als een serieus vervoermiddel dat in vele gevallen 
de auto kan vervangen, of de auto nu een verbrandings- of elektro-
motor heeft. Op het gebied van spierkracht-elektrische hybride ver-
voermiddelen staat er nog veel te gebeuren.

Ondersteun vrije competitie tussen leveranciers door standaardi-
satie van interfaces tussen elektrische onderdelen op basis van de 
EnergyBus-standaarden. Daardoor stijgt het nuttig gebruik voor de 
consument tegen dezelfde kosten (zie pagina 30 – 32).

Standaardiseer service-interfaces voor LEV’s, zodat alle dealers on-
gehinderd welk model fouten kunnen uitlezen en ten minste een 
basisservice kunnen verlenen, ook zonder dealercontract van de on-
derdelenleverancier in kwestie.
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Go Pedelec! – is een door de EU in het kader van Intelligent Energy Eu-
rope gefinancieerd samenwerkingsproject met het doel het gebruik 
van elektrische fietsen te bevorderen. Het Go Pedelec-project kent 
drie centrale doelgroepen: gebruikers en potentiële gebruikers van 
elektrische fietsen, fietshandelaren en -herstellers en beslissers en 
verkeersplanners op gemeentelijk niveau 
De samenwerkingspartners onderscheiden zich sterk, zowel door 
hun achtergrond als door hun positie op de markt, maar alle part-

ners delen het belang om de zegetocht van de elektrische fiets te 
versnellen. De partners konden zeer veel van elkaar leren: vooral het 
verschil in ontwikkeling van het gebruik van de fiets en de elektri-
sche fiets in de partnerlanden en -steden gaf een positieve stimulans. 
De belangrijkste resultaten waren: werkgroepen ervaringsuitwisse-
ling voor stedelijke beslissers, dealerworkshops en testbanen in Ita-
lië, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Duitsland en Nederland. Meer 
details vindt u op www.gopedelec.eu. 

In het kader van de werkzaamheden van de Hybrid & Electric Vehicle Implementing Agreements 
van de IEA (Internationale Energie Agentuur) onder voorzitterschap van Prof. Urs Muntwylers 
uit Zwitserland bestond van 2006 tot 2011 de werkgroep 11 „Elektrische tweewielers“. Dit 
werd gecoördineerd door AVERE, de Europese organisatie voor batterij-, hybride en brandstofcel-
voertuigen met zetel in Brussel. IEA/AVERE ondersteunt de uitgave van het handboek. 

De IEA financiert de vertaling van het handboek in meerdere talen (Frans, Spaans, Chi-
nees). Daarnaast wordt het handboek aangeboden aan belangrijke beslissers in de poli-
tiek binnen en buiten Europa. De projectleiding lag in handen van Robert Stussi uit Por-
tugal/Zwitserland en Hannes Neupert uit Duitsland. De werkzaamheden van deze werk-
groep werd gefinancierd door de VS en Zwitserland. Meer over de Implementing Agreement 
vindt u op www.ieahev.org.

Landen implementatie LEV’s Energy Agency

Het projectconsortium bedankt het EACI, het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie, voor de financiële onder-
steuning van het GoPedelec!-project en is er zeker van dat de werkzaamheden nog lang positief zullen uitwerken.

partners & opdrachtgevers
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Utrecht (NL)  ·     DatumUtrecht (NL)  ·     Datum

Miskolc (HU)                             ·
Berlin (DE) · 2011

Friedrichshafen · Datum

Maak een testrit ergens in Europa!

gestaltung www.bueropluspunkt.de

Go Pedelec! — Test it Show

We komen graag naar U toe.
Meer informatie vindt U op: 

www.gopedelec.eu · www.testitshow.org

Napoli (IT)  ·     · Datum

Berlin  · 2010

Leoben (AT) · 2012
Napoli (IT)  ·     · Datum

Praag (CZ) · 2011
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