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

Het PRO-E-BIKE project is een onderdeel van het Intelligent Energy Europe programma van de Europese Commissie. Dit programma streeft
naar een vermindering van 20% in uitstoot van broeikasgassen en 20% verbetering in zowel energie-efficiëntie als consumptie van hernieuwbare energie binnen de EU in 2020. Het hoofddoel van PRO-E-BIKE is om kennis op te bouwen en het vertrouwen in E-bike technologie te
verbeteren bij de verschillende actoren, onder andere door het testen en analyseren van het gebruik van E-bikes. Een ander doel is om meetbare
effecten aan te tonen in termen van CO2 uitstoot en energiebesparing in stedelijk vervoer.
In april 2014 is het project het tweede jaar ingegaan, waarin pilot projecten (bij bedrijven en steden), ontwikkeling van de PRO-E-BIKE tool en
business plannen centraal staan. In verschillende landen zijn er al pilot projecten gestart, in andere landen staan deze op het punt van beginnen.
De eerste infodagen zijn georganiseerd en het PRO-E-BIKE project is gepresenteerd op diverse evenementen. In deze nieuwsbrief leest u meer
over PRO-E-BIKE activiteiten en ervaringen.

PILOT PROJECT BEDRIJVEN EN STEDEN
Interview met Steven Koster, eigenaar van het eerste PRO-E-BIKE pilot bedrijf
Steven Koster is eigenaar van PUURland, een online shop voor biologische producten in de
regio Arnhem.
Steven: Om het voor mijn klanten zo makkelijk mogelijk te maken stel ik per week vier verschillende maaltijden samen met regionale seizoensgebonden producten. Het is geen groenteservice of een online supermarkt, maar een leveringsservice voor complete maaltijden om
thuis klaar te maken.”
PUURland was het eerste bedrijf dat een elektrische bakfiets kocht via het PRO-E-BIKE
project. Steven haalt bij zijn leveranciers de verschillende producten op met een elektrische
Urban Arrow bakfiets, en dezelfde bakfiets wordt gebruikt voor het uitleveren naar de klanten.
Steven: ”Voorheen gebruikte ik mijn Volvo V70 om de producten op te halen en uit te leveren,
maar in juli 2013 heb ik de e-bakfiets gekocht. Voornamelijk omdat deze efficiënter is in de
stad, milieuvriendelijker is en goedkoper. Ondanks de hoge aanschafkosten (€ 4100,-) zijn de
gebruikskosten minimaal. Ik betaal geen brandstofkosten, geen wegenbelasting en nauwelijks
verzekeringspremie.” PUURland heeft momenteel ongeveer 40 klanten en belevert gemiddeld
10 tot 15 klanten per week in drie ritten. Dit betekent een gemiddelde van 50 kilometer per week,
wat een goede fysieke inspanning is voor de 43-jarige Steven. Hij gebruikt de e-bakfiets daarnaast ook voor andere sociale en milieu-gerelateerde activiteiten, waar de e-bakfiets een goed
uithangbord voor is. De elektrische ondersteuning is nodig, niet zozeer voor het gewicht van
de vracht (gemiddeld zo’n 20 kg), maar vooral voor de heuvelachtige omgeving van Arnhem,
waar de rest van Nederland vooral plat is. Tot op heden is Steven erg positief over de e-bakfiets.
Er zijn wat technische problemen geweest, maar die zijn snel en vakkundig opgelost door de
producent. Steven is positief verrast door de positieve reacties op het gebruik van de e-bakfiets:
“Naast het gebruiksgemak van de e-bakfiets in de stad Arnhem en het duurzame karakter ben
ik blij met de aandacht die met de
e-bakfiets wordt veroorzaakt. Met
enige regelmaat vertellen mensen
me dat ze me kennen vanwege de
e-bakfiets. Dat is natuurlijk erg
positief voor de uitstraling van
mijn onderneming!” De e-bakfiets
heeft voor hem niet alleen de manier van zakendoen veranderd, het
heeft ook tot een mentale verandering geleid waardoor hij de e-bakfiets nu ook voor privé-verplaatsingen gebruikt, zoals winkelen
en bezoeken aan de markt!

Photo credit: Alain Baars

Photo credit: Steven Koster

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the
European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

NIEUWSBRIEF Nr.2
juni 2014.

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

Leren van Nederlandse pilots
Tijdens de afgelopen herfst zijn de eerste e-bikes, e-bakfietsen en e-scooters met steun van PRO-E-BIKE in Nederland aangeschaft. Tijdens de
winter is een eerste korte evaluatie uitgevoerd. Ook in de maanden daarna zijn via Mobycon (project partner in Nederland) via de Nederlandse
pilotbedrijven ervaringen binnengekomen. Deze bronnen gaven Mobycon een goed inzicht in het gebruik van e-bikes in de praktijk. Daardoor
is duidelijk geworden dat de e-bike duidelijk bijdraagt aan een positief imago van het bedrijf richting klanten, maar ook aan de interne MVO
doelstellingen. Daarnaast zorgt de e-bike in enkele gevallen ook voor veel gratis publiciteit. De e-bike verhoogt daarnaast ook de efficiëntie van
het bedrijf: meer leveringen kunnen in een kortere periode worden gedaan. Ook is de e-bike goedkoper in het gebruik dan een auto of scooter,
maar duurder dan een normale fiets. Dit geldt niet alleen voor de energiekosten maar ook voor het onderhoud. Hoogteverschillen zijn de grootste
beperkende factor voor de range van een e-bike. Niettemin laten de resultaten over het algemeen zien dat de projectdeelnemers erg tevreden zijn
met hun e-bike. In juni 2014 wordt de eerste uitgebreide evaluatie uitgezet onder de pilotbedrijven. Mobycon is benieuwd naar de resultaten nu
de pilotbedrijven hun e-bikes een half jaar in gebruik hebben.

ITENE presenteert het PRO-E-BIKE
pilot project op Ibiza (Spanje)
Het Verpakkings-, Transport en Logistiek Onderzoekscentrum (ITENE) heeft
op Ibiza de nieuwe e-bike gepresenteerd
die door Eroski gebruikt zal worden voor
stadsleveringen. Eroski is een Spaanse
supermarktketen met bijna 1000 winkels
verspreid over Spanje. Dit is een pilot project waarin ook de bedrijven SD Logística
en Txita participeren.
Deze pilot is onderdeel van het Europese
project PRO-E-BIKE, dat cofinanciering
ontvangt uit het Intelligent Energy Europe
programma van de Europese Commissie.
Het doel is om het gebruik van elektrische
fietsen en scooters voor het vervoeren van
vracht in stadsomgevingen te promoten.
Het nieuwe ecologische leveringssysteem werd gepresenteerd in het Villapark-centrum van
Eroski. Het werd voorgesteld aan het publiek door de regiomanager van Ibiza, Antonio Moya;
burgemeester Joan Mayans; de projectmanager van de transport- en mobiliteitstak van ITENE,
Patricia Bellver; en de regionale directeur van SD Logística, Javier Lopez. Door gebruik te maken van een elektrische fiets kunnen kleine goederen nu zonder te vervuilen uitgeleverd worden.
Antonio Moya: “Dit is een pioniersproject op de Balearen. Het bevestigt de toewijding van
Eroski aan activiteiten die bijdragen aan het verminderen van uitstoot van broeikasgassen in het
vrachtvervoer. Het voertuig is 100% ecologisch en wordt flexibel ingezet voor het doen van 10
tot 20 leveringen per dag.” Na het presenteren van de e-bike, lichtte Patricia Bellver haar rol toe:
“Binnen ITENE coördineren we de demonstraties van het PRO-E-BIKE project in Spanje:
deze op Ibiza en nog eens twee in Valencia.
Daarbij meten we de prestaties van de logistieke
activiteit ten opzichte van conventionele voertuigen.”
Javier López, van SD Logística: “Dit project bevestigt dat we een pionier zijn in het gebruik van
voertuigen voor last-mile transport. Onze e-bikes
voegen iets toe omdat we op plaatsen kunnen
komen die conventionele voertuigen niet kunnen
bereiken. Daarnaast zorgt het voor zichtbaarheid
naar onze klanten. Het maakt ons trots.”
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Overhandiging elektrische
fietsen aan pilotbedrijven
Sinergija Development Agency heeft vijf
bedrijven gevonden die e-bikes gaan testen.
De activiteiten van de laatste zes maanden
waren vooral gericht op de voorbereiding
en levering van de elektrische fietsen. Met
elk van de pilotbedrijven is een contract
getekend waarmee ze zich committeren aan
testritten en een maandelijkse rapportage.
Pošta Slovenije is een van de grootste
pilotbedrijven, die diverse kleine post
pakketten in Murska Sobota en omgeving
gaat leveren.
Het tweede pilotbedrijf is BiroProdaja,
leverancier van kantoorartikelen, die ook in
Murska Sobota en omgeving gaat leveren
met de e-bike en bijbehorende aanhang
wagen.
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INFODAG in Zadar, Kroatië
De PRO-E-BIKE infodag werd samen met de stad Zadar georganiseerd op 23 en 24
mei, tijdens de Energy Efficiency week in Zadar. Op de informatiedag op 23 mei
werd in de stadbibliotheek werd zowel het project gepresenteerd als het nieuwe actieplan. De dagen erna was een informatiestand op de Energie Efficiency Beurs. Mevrouw Bajlo van de stad Zadar presenteerde het actieplan voor de stad, inclusief de
doelen die in dat plan beschreven staan. Dit zijn onder andere het bevorderen van
de aanschaf van elektrische fietsen, het ontwikkelen van infrastructuur voor fietsen
en aanleggen van oplaadpunten en het gebruik van e-bikes in werk-gerelateerde
ritten voor ambtenaren (thuiszorg, gemeentelijke
diensten). De informatiestand was vooral bedoeld om inwoners de mogelijkheden van goederentransport met e-bikes te laten zien en om het actieplan voor hun stad te presenteren. Naast PRO-E-BIKE
zijn nog enkele andere interessante projecten gepresenteerd, zoals bike-sharing en de ontwikkeling van
elektrische auto’s door een lokale onderwijsinstelling. Voor bezoekers waren ook de aanwezige e-bikes die
getest konden worden interessant. PRO-E-BIKE presenteerde een e-bike model dat is aangepast voor het
distribueren van poststukken; leverancier Basta zorgde voor diverse modellen e-bikes om testritten op te
maken. De dag werd tevens goed bezocht door pers van de Kroatische televisie, radio en dagbladen.

Conferentie Duurzame Mobiliteit in Torres Vedras - PRO-E-BIKE presentatie
Occam was uitgenodigd om tijdens de Lectures on Environment and Quality of Life, een dag
die jaarlijks door de stad Torres Vedras worden georganiseerd, een presentatie te geven over
PRO-E-BIKE. De gehele dag stond in het teken van duurzame mobiliteit.
Ongeveer 35 toehoorders luisterden naar de presentatie en de uitleg over pilot projecten die
ontwikkeld worden voor de stad en voor twee bedrijven in de regio.
Torres Vedras liet haar betrokkenheid bij elektrische mobiliteit duidelijk zien toen de locoburgemeester aankondigde dat een pool van fietsen beschikbaar zou worden gesteld aan werknemers van de gemeente om te gebruiken voor werk-gerelateerde ritten in de stad. Hiermee
wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het verminderen van het gebruik van conventionele
voertuigen en om de schadelijke milieu-effecten van vervoer te verlagen. PRO-E-BIKE wil
hieraan bijdragen door een deel van de fietsen te leveren.

PRESENTATIE VAN HET PROJECT
PRO-E-BIKE gepresenteerd bij TRA
(Transport Research Arena) in Parijs op 14 april 2014
TRA is de belangrijkste conferentie over transport in Europa, ondersteund door de Europese Commissie en de European Road Directors
groep en drie Europese technologie platforms: de ‘European Road Transport Research Advisory Council’ (ERTRAC), de ‘European Rail
Research Advisory Council’ (ERRAC) en het ‘Waterborne Technology Platform’.
De onderwerpen die tijdens de conferentie op het programma staan stippen de belangrijkste uitdagingen aan in transport en mobiliteit van
mensen en goederen. Hierbij zijn ook de onderwerpen energie, omgeving, veiligheid, industriële ontwikkelingen en de economische zaken
behandeld. De bedoeling van TRA is om de meest vooruitstrevende onderzoeken en innovaties te verkennen, de meest recente technologische
en industriële ontwikkelingen en implementaties en innovatieve wetgeving, zowel in Europa als daarbuiten.
Stadsdistributie is een van de belangrijke thema’s binnen TRA: de aan dit onderwerp gewijde sessies kon rekenen op grote belangstelling
van een breed publiek. Poliedra heeft het PRO-E-BIKE project gepresenteerd, waarbij werd ingegaan op de algemene doelstelling, geplande
activiteiten en eerste resultaten van de Italiaanse pilot, die momenteel loopt in Genua en Milaan.
De European Cyclists’ Federation was ook aanwezig met een stand waar ook het PRO-E-BIKE project naar voren kwam. Een volledig
verslag van de conferentie kunt u vinden op: http://www.ecf.com/press_release/eu-powers-the-cargo-bike-revolution/
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PRO-E-BIKE project op
Spaanse nationale televisie
Het Spaanse televisie station TVE heeft in mei een reportage uitgezonden over PRO-EBIKE. Specifiek werd de pilot belicht die momenteel op de centrale markt in Valencia
loopt, waarbij leveringen vanaf de markt naar klanten gedaan worden met elektrische
fietsen. ITENE monitort de logistieke activiteit in dit distributiesysteem, waarbij ook
een vergelijk wordt gemaakt met normale fietsen.
Kijk op: http://www.itene.com/en/press/multimedia-resources/videos/i/2759/88

Promotie van PRO-E-BIKE door IST
PRO-E-BIKE werd afgelopen mei op twee conferenties gepresenteerd. De eerste
– XI CONGRESSO IBÉRICO “A BICICLETA E A CIDADE” (“Een fiets en de
stad”) – werd gehouden in Lissabon, Portugal. Gedurende drie dagen bespraken
voorstanders van de fiets de huidige en toekomstige activiteiten van een aantal
Portugese en Spaanse steden met betrekking tot het gebruik van fietsen in steden.
De conferentie werd georganiseerd door FPCUB, de Portugese fietsfederatie (Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta) en de Spaanse fietsfederatie ConBici. Naast deze twee partijen was ook de European Cyclists’ Federation aanwezig.
Lokale autoriteiten uit Lissabon verklaarden op de conferentie dat ze verwachten
dat in 2016 het fietsnetwerk voor de stad compleet ontwikkeld is en dat een bikesharing systeem dan operationeel zal zijn. Ook toonden ze interesse om het VeloCity congres te organiseren, de grootste en belangrijkste internationale fietsconferentie ter wereld.
De tweede conferentie was de 18e Europese Conferentie over Mobiliteits Management (ECOMM), die werd gehouden in Florence tussen 7
en 9 mei j.l. ECOMM is een jaarlijkse bijeenkomst voor mobiliteitsmanagers. Dit jaar was het eerste jaar dat er ook een logistieke panelsessie
gehouden werd. Het PRO-E-BIKE project werd gepresenteerd, samen met twee vergelijkbare projecten: CO2 neutrale distributie (door Oostenrijkse Post) en het CycleLogistics project. Zie ook: http://www.fpcub.pt/xicongressoibericoabicicletaeacidade en http://www.ecomm2014.eu/

Andere evenementen

Nieuwe evenementen

PRO-E-BIKE werd ook nog gepresenteerd door ECF op:
• Debat Europees parlement over CycleLogistics. Lees meer op:
http://www.ecf.com/press_release/cargo-bikes-roll-into-eu-parliament/)
• European CycleLogistics Federation conferentie in Nijmegen (door ECF en
Mobycon). Lees meer op: http://www.pro-e-bike.org/2014/04/15/pro-e-bike-atcycle-logistics-conference-in-nijmegen/

•	WHO meeting over HEPA (Health Enhancing
Physical Activity) in Zurich, augustus 2014
• Velo City 2015, Nantes, Frankrijk
• ‘Transports Publics’, de Europese Mobiliteits Tentoonstelling, Parijs, 10-12 juni 2014:
www.transportpublics-expo.com

Bent u een producent, leverancier of gebruiker van e-bikes (elektrische
fietsen, e-scooters , e-cargobikes, etc.)???
… in dat geval, sluit u dan nu aan bij het PRO-E-BIKE platform. Het doel van een belanghebbenden-platform
is om connecties te maken tussen producenten, distributeurs en gebruikers. Als u bijvoorbeeld van plan bent een
e-bike aan te schaffen voor uw bedrijf, dan kunt u via het platform producenten en leveranciers vinden. Als u
geïnteresseerd bent in het platform, neem dan contact op met Matko Perović via mperovic@eihp.hr.
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Volg ons
• www.pro-e-bike.org
• https://www.facebook.com/
pages/ProEbike-project/306413449509418
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