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Promoten van elektrische fietsen en scooters voor personen- en goederenvervoer in stedelijke gebieden.

Beste lezers,
Gedurende 2,5 jaar zullen we in vijf nieuwsbrieven onze activiteiten
en nieuws melden vanuit het PRO-E-BIKE project.
Een Europese project dat we met 7 partners uitvoeren, verdeeld over
de volgende landen: Kroatië, Spanje, Nederland, Italië, Zweden,
Slovenië en Portugal. PRO-E-BIKE kan in een paar woorden worden
omschreven als: het promoten van elektrische fietsen en e-scooters
(gemeenschappelijke naam ‘E-bikes’), voor het vervoer van goederen
en personen door private en publieke organisaties in Europese
stedelijke gebieden, als alternatief voor voertuigen die op
conventionele fossiele brandstoffen rijden.

Zadar - pilot stad in Kroatië
Tijdens de vergadering met vertegenwoordigers
van de stad Zadar in oktober 2013, werd
besloten dat de gemeentelijke inspecteurs het
gebruik van elektrische fietsen zullen testen.
Zij zullen voor hun activiteiten elektrische fietsen
gebruiken als vervanging van de conventionele scooters die tot op dit moment werden gebruikt. Met deze activiteit geeft het stadsbestuur een
voorbeeld aan de burgers en laat zien hoe dit soort voertuigen efficiënter, schoner en goedkoper zijn dan de conventionele scooters. Dit is
geheel in overeenstemming met één van de belangrijkste doelstellingen van het PRO-E-BIKE project. En er zijn meer activiteiten die in het
Actieplan van Zadar worden beschreven. Meer details hierover kunt u lezen in onze volgende nieuwsbrief.

Genua - pilot stad in Italië
‘Carrugi’ is de naam voor de hellende en smalle straatjes in Genua. Oorspronkelijk gemaakt met het oog op de
verdediging van de stad tegen piraten. De voorsteden zijn moeilijk te bereiken met de fiets, er is een beperkt
kernnetwerk van wegen en veel wegen hebben een beperkte breedte. Omstandigheden die het gebruik van de
15 tot 20% van de stedelijke verplaatsingen per scooter verklaren.
Tegen deze achtergrond biedt Genua een interessante mogelijkheid om met E-bikes te experimenteren en te
ervaren of vervanging van traditionele voertuigen mogelijk is. Dit is ook de belangrijkste reden voor de vier
pilot-bedrijven om e-bikes te testen voor het leveren van hun activiteiten. TNT Express en Ecobike koeriers
(gebruik van de e-bakfiets voor hun leveringen); Grafica KC (vervangt hun kleine bestelwagen door een
e-bakfiets); Cibi e Libri, biologisch restaurant (bezorging van maaltijden per e-bike).
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Subsidies voor E-bikes in Spanje
Op 25 oktober heeft het Spaanse ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu het
‘PIMA AIRE 2’-programma goedgekeurd. Dit programma heeft als doel het
stedelijk vervoer te verbeteren door de inzet van mobiliteit met ‘zero emissies’.
Dankzij het PIMA AIRE 2-programma, ontvangt de koper van een e-bike direct
korting via de subsidie van de Spaanse regering. De kortingen variëren van € 200
voor een e-fiets tot € 400 voor een e-scooter.
• PRO-E-BIKE werd gepresenteerd tijdens de volgende evenementen in Spanje:
- Valencia - juni 2013. Conferentie over ‘Innovaties in Stedelijke Distributie’ in
het kader van het EFRUD project ‘Emmission Free Refrigerated Urban
Distribution’, emissie vrij stedelijk koelvervoer.
- Madrid - oktober 2013. Nationaal Congres over duurzame stedelijke
distributie. Presentatie over ‘Europese projecten in duurzame stedelijke
distributie’ - State of Art.

PRO-E-BIKE gepresenteerd bij de
Nationale Raad
Op 22 november werd de 14e internationale conferentie georganiseerd door
SLOBIOM bij de Nationale Raad (Slovenië), waar onder andere geothermische
energie, zonne-energie en mobiliteit werden gepresenteerd. De nadruk lag op het
thema ‘duurzame mobiliteit in de stad’. We presenteerden hier de belangrijkste
richtlijnen van het PRO-E-BIKE project en benadrukten de voordelen van het leveren
van goederen en diensten met de E-Bike. Op de conferentie waren ministers en
andere medewerkers aanwezig van het ministerie van Milieu en Infrastructuur.
PRO-E-BIKE heeft goed gescoord en is toegevoegd aan het actieplan over stedelijke
mobiliteit.

Portugal focust op duurzame
stedelijke mobiliteit
De promotie van duurzame stedelijke mobiliteitsoplossingen is steeds nadrukkelijker aanwezig in
Portugal. Twee interessante evenementen hebben er
plaatsgevonden, één in Lissabon en de andere in
Porto. De eerste werd gehouden bij Instituto
Superior Tecnico en werd ondersteund door EMEL
(het gemeentebedrijf voor mobiliteit en parkeren) en
Lisboa E - Nova (gemeentelijke instantie voor energie
en milieu), beide in Lissabon. Het vond plaats op
15 november 2013 met als onderwerp: elektrische
voertuigen voor de stedelijke mobiliteitsdiensten in
Lissabon. Hier werden ook duurzame mobiliteitsoplossingen vanuit New York gepresenteerd. Het
tweede evenement: de internationale conferentie ter
bevordering van de ‘Soft Mobility’ vond plaats op
21 november 2013 in Porto. Abimota (de nationale
vereniging van fabrikanten van tweewielers,
hardware, meubilair en andere zaken) daagde hoogleraren van universiteiten uit om met de industrie in
discussie te gaan over mobiliteit per elektrische fiets,
zowel op plannings- als technologisch niveau.
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Pilots in Nederland
De Nederlandse PRO-E-BIKE partner Mobycon focust de pilot op het initiëren en in gebruik
nemen van e-bakfietsen. Dit is zelfs voor een fietsland als Nederland, vernieuwend.
De volgende bedrijven en organisaties hebben al ingestemd met het in gebruik nemen van
e-bakfietsen: DHL (pakketbezorging), Puurland (biologische landbouwproducten),
Fietsdiensten.nl (fietsverhuur), MarleenKookt (maaltijden die worden thuisbezorgd) en
Struin (kinderopvang). Alle bovengenoemde bedrijven hebben een of twee e-bakfietsen
aangeschaft. Subway (thuisbezorging van broodjes/maaltijden) besloot om een e-fiets en
e-scooter aan te schaffen.

Pilot bedrijven in Zweden
Politie Rome fiets op
Lombardo E-bikes
De politie van Rome rijdt op elektrische fietsen van projectpartner
Lombardo Bikes. Directeur Emilio Lombardo overhandigde de
eerste E-bikes aan de vice-burgemeester van Rome, Luigi Nieri en
de korpschef van de politie, Raffaele Clemente. Deze high-tech
e-bikes, e-Amantea genaamd, zijn uitgerust met het innovatieve
Bosch-systeem en een boordcomputer. Door informatie afkomstig
van de sensoren, blijft de fietser op de hoogte van de actieradius,
de snelheid en de reserves van de accu. De politiefietsen zijn
blauw en in het frame voorzien van de tekst ‘Police Roma
Capitale’. De lithium batterijen zijn zeer klein en kunnen overal
binnen 2,5 uur worden opgeladen.

In het oosten van Zweden zijn elektrische fietsen ingezet voor de
gemeentelijke thuiszorgdienst. Gewone e-bikes uitgerust met speciale
fietstassen worden getest in vijf kleinere gemeenten. De fietsen vervangen
de auto tijdens het afleggen van de dagelijkse bezoeken van de medewerkers aan ouderen en gehandicapten. De fietsen zijn in augustus 2013
in gebruik genomen en de eenjarige testperiode is op 1 november 2013
gestart. De testresultaten dragen bij aan interessante nieuwe kennis, niet
alleen over de mogelijkheden om CO2-emmissie te beperken, maar ook
om te ondervinden hoe e-bikes functioneren tijdens het winterse weer in
Zweden. Onder andere het functioneren van de batterijen in koude
omstandigheden en de veiligheidsaspecten, zoals winterbanden, zullen
worden onderzocht.

E-bakfiets voor Regio
Groningen-Assen
In het noorden van Nederland is de Regio Groningen Assen gestart met
een demonstratieproject dat wordt gefinancierd door het FP7-project
BESTFACT. Het doel van het project genaamd ‘Ga slimmer reizen &
werken’ is om bedrijven een e-bakfiets voor een periode van twee weken
te laten testen. Deze e-bakfiets is nu al volgeboekt tot maart 2014! In
deze periode kan de gebruiker van de e-bakfiets zijn ervaring(en) met de
e-bakfiets twitteren. Na deze periode kan het betreffende bedrijf een
e-bakfiets kopen tegen een gereduceerde prijs. Het project startte dit
najaar en het eerste bedrijf heeft al een
e-bakfiets gekocht voor het thuisbezorgen
van maaltijden!
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