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

In deze nieuwsbrief worden de activiteiten en ervaringen uit het PRO-E-BIKE project van de afgelopen zes maanden beschreven. Op dit moment
zijn de meeste pilot projecten, een van de kernactiviteiten van PRO-E-BIKE, afgerond. Dit heeft geresulteerd in waardevolle informatie en instrumenten (tools) ter verbetering van de logistiek per e-(bak)fiets en e-scooter.
Alle beschikbare informatie uit het project vindt u op www.pro-e-bike.org.

Belangrijkste resultaten bij de pilot bedrijven in Slovenië
Ontwikkelingsagentschap Sinergija (Slovenië) heeft acht bedrijven uitgenodigd om als pilotbedrijf te fungeren binnen het PRO-E-BIKE
project. Nu de testperiode is afgerond zijn de resultaten samengevat. Besparingen op brandstofkosten, een bijdrage aan het verminderen van schadelijke uitstoot, positieve feedback van klanten, bedrijfspromotie en toegenomen herkenbaarheid zijn de belangrijkste
voordelen van het gebruik van e-bikes in de bedrijfsvoering. De pilotbedrijven zien het gebruik van e-bikes als zeer waardevol op de
korte afstand. De grootste nadelen liggen in technische gebreken, een soms beperkte actieradius door een te kleine accucapaciteit en
het gewicht van de e-bikes. Daarnaast wordt het gebruik van e-bikes verder beperkt door weersomstandigheden. Na afloop van de
testperiode bleek helaas dat slechts één bedrijf doorgaat met het gebruiken van e-bikes, namelijk Posta Slovenija Ltd. Het uitvoeren
van deze pilot heeft ons inziens niettemin een flinke bijdrage geleverd aan het bewustzijn bij inwoners en bedrijven over de voordelen
van e-bikes.

Het succes van PRO-E-BIKE en de verspreiding van informatie leidt
tot een nieuw project in Lissabon
Samenwerking tussen verschillende projecten en initiatieven in
Portugal heeft ertoe geleid dat een tweede pilot werd uitgevoerd in Lissabon. Tijdens de uitvoering van de pilot projecten
is U-scoot, een Portugees initiatief dat gebruik van e-bikes en
e-scooters promoot en stimuleert, ook toegetreden. Samen
met transporteur Moço de Recados en retailer Zevtech spannen zij zich nu ook in voor PRO-E-BIKE in een nieuwe pilot.
Deze nieuwe pilot zal 3 maanden duren waarbij een e-scooter
wordt getest in dagelijkse leveringen van pakketjes naar klanten
van Moço de Recados. De ervaringen van directeur en oprichter
Luís Campos worden volgende maand gedeeld op de European
Mobility Week tijdens de Lisbon Scooter Day (19 september).
Dit evenement wordt georganiseerd door U-scoot en ondersteund door de gemeente Lissabon en de Europese Commissie.
Mede met steun vanuit PRO-E-BIKE gebruikt restaurant ‘Marujo’ in Oporto nu een e-scooter voor hun leveringen-aan-huis.
Het restaurant wilde graag starten met leveringen-aan-huis en
besloot daarvoor een e-scooter te gebruiken. Daarmee werd ook
de belasting voor het milieu beperkt. De e-scooter is geleverd

door EasyCycle. Dit is één van de drie pilots die in Portugal
worden uitgevoerd. De samenwerking in deze pilot blijkt succesvol en de betrokken bedrijven zijn tevreden met de resultaten
tot nu toe. De service is een aantal maanden geleden gestart en
blijkt nu zo goed te bevallen dat het bedrijf overweegt de scooter
ook na afloop van de pilot te blijven gebruiken.
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Samenwerking tussen ALD Automotive en ISS Facility Services
is nieuwe pilot
ALD Automotive en ISS Facility Services zijn samen toegetreden tot het PRO-E-BIKE project voor een pilot die wordt gemonitord
door Occam. ALD Automotive, één van de grootste Europese lease maatschappijen, heeft een van haar klanten, ISS Facility Services,
uitgedaagd om de Govecs S1.2 e-scooter te gaan gebruiken. ISS is marktleider in facilitaire diensten in diverse landen en gaat de
e-scooter gebruiken voor interne post leveringen in en rondom Lissabon.

Eerste e-mobility vakbeurs in
Östergötland
De eerste e-mobility vakbeurs in de regio Östergötland
(Zweden) werd gehouden op 4 juni in Linkoping. De organisatie
was in handen van de East Sweden Energy Agency, vanuit hun rol
in de projecten PRO-E-BIKE en BEAST, en de regio Östergötland. Opening van de dag werd gedaan door provinciebestuurder
Elisabeth Nilsson en regiobestuurder Eva Andersson. Ongeveer
25 exposanten lieten elektrische auto’s, e-bikes en e-cargobikes
zien, samen met oplossingen voor het opladen van elektrische
voertuigen.
Op de expositie, die open was voor publiek, kon men een testrit met een elektrische auto maken. Ook werd er een seminar
gehouden, geleid door klimaatspecialist Pär Holmgren, waarin
een aantal interessante lezingen werden gehouden. Posten
(leverancier van post en pakketten) en Inner City Göteborg lieten
bijvoorbeeld zien hoe zij leveringen in binnensteden met elektrische voertuigen doen. Alle lezingen zijn terug te vinden op
http://www.eroadeast.se. De dag kan gezien worden als een

opmaat naar een regio waar geen fossiele brandstoffen meer
gebruikt worden. De roadshow trok begin september rond in
Östergötland, waarbij in totaal zeven dorpen en steden werden
aangedaan. Politici en bestuurders kregen de mogelijkheid om
de leveranciers van elektrische voertuigen te ontmoeten en om
ervaring op te doen hoe deze voertuigen kunnen bijdragen aan
een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Informatieve toolkit voor fleet managers beschikbaar in september
De informatieve toolkit van PRO-E-BIKE is een aanvulling op de simulatie tool, en is een makkelijk te verspreiden communicatiemiddel
richting wagenparkbeheerders. De toolkit is een samenvatting van de PRO-E-BIKE resultaten tot nu toe. Met de toolkit kunnen goede
voorbeelden, op het gebied van implementatie, coördinatie en ontwikkeling van vergelijkbare acties, makkelijker gedeeld worden tussen stakeholders. Het document vindt u op http://www.pro-e-bike.org/publications2/. De toolkit maakt duidelijk hoe de simulatie tool
gebruikt kan worden om de voertuigvloot (stapsgewijs) te vervangen en hoe een business model geïmplementeerd kan worden voor
het gebruik van e-bikes in de dagelijkse praktijk. Ook staan in het document goede voorbeelden over het gebruik van e-bikes, waarbij
niet alleen de voordelen maar ook de nadelen uit de meest relevante PRO-E-BIKE pilots naar voren komen. Tenslotte worden ook
aanbevelingen voor wagenparkbeheerders op het gebied van planning en operationele activiteiten gepresenteerd om zo het vervangen
van het conventionele voertuigpark door e-(bak)fietsen en e-scooters mogelijk te maken.
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PRO-E-BIKE stand
bij GF Lombardo
Granfondo Lombardo (een wielerwedstrijd) wordt elk jaar in
Buseto Palizzolo (Sicilië) georganiseerd door Cicli Lombardo
s.p.a. Aan de wedstrijd namen 600 sporters deel en het hele
evenement trok ongeveer 2000 bezoekers. De PRO-E-BIKE
stand trok zo’n 300 geïnteresseerde bezoekers.

PRO-E-BIKE bij Eurobike 2015
De resultaten van de EU projecten PRO-E-BIKE en CycleLogistics zijn gepresenteerd in twee workshops tijdens de EUROBIKE
Academy. In de workshops werd de nadruk gelegd op commerciële diensten en overheidsdiensten in stedelijke gebieden. De sprekers
lieten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe e-cargobikes en e-bikes gemotoriseerde voertuigen kunnen vervangen bij leveranciers en binnenstad-servicebedrijven. Eén van die voorbeelden is het pilot project bij Croatian Post waarbij 180 e-bikes werden
aangeschaft. Verder lieten zij aan de hand van ervaringen van bedrijven en overheden in heel Europa zien wat die partijen van een
e-bike of e-cargobike verwachten. Projectpartner Lombardo was ook met een stand op het evenement waar informatie kon worden
gekregen over PRO-E-BIKE en hun rol daarin.
Het evenement bevestigde nogmaals de toenemende populariteit van e-bikes en e-cargobikes. Nagenoeg alle deelnemende bedrijven
hadden een of meerdere e–bike modellen, hetzij een sportief model of een stadsfiets; het totale aantal e-bike modellen was aanzienlijk.
Dit maakt duidelijk dat we in de toekomst een groei van cyclelogistics kunnen verwachten.
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Internationaal
cargobike festival
2015
PRO-E-BIKE partner Mobycon was in april aanwezig bij het
Cargo Bike Festival 2015 in Nijmegen, een evenement georganiseerd door Jos Sluijsmans van www.fietsdiensten.nl. Op
het evenement staan cargobikes centraal (waarvan de meeste
e-cargobikes), waarbij wordt gesproken over planning, infrastructuur en technologie. Mobycon heeft op het evenement een workshop georganiseerd met de titel ‘E-cargobikes als een kans voor
duurzame bedrijfsvoering en een schone stedelijke omgeving’.
Het was de best bezochte workshop tijdens het evenement.
Er waren zelfs zoveel deelnemers dat de workshop in drie delen
van 20 deelnemers elk moest worden opgedeeld.
De workshop werd gevolgd door ondernemers, fietsfabrikanten en consultants. Bij elke workshop werd in het eerste deel

door Mobycon adviseurs Angela van der Kloof en Simon Fessard
het PRO-E-BIKE project nader uitgelegd samen met een aantal
pilots. In het tweede deel werd aan deelnemers gevraagd te
discussiëren over de voor- en nadelen van e-(cargo)bikes. Daarbij
werd een scala aan onderwerpen besproken: technische eigenschappen, infrastructuur en voorzieningen, betrokkenheid van
werknemers, het logistieke proces en efficiency, naamsbekendheid, kosten en imago. Angela en Simon hebben na afloop veel
positieve reacties gekregen van de deelnemers, die de workshop
informatief en waardevol vonden. Een dag later stond de stand
van Mobycon op het evenement waar nog meer informatie te
vinden was over de voor- en nadelen van e-(cargo)bikes. In totaal
hebben op 18 april 100 mensen het evenement bezocht, op 19
april waren dat er 200.

AANKOMENDE EVENEMENTEN:
• European Transport Conference, 28 – 30 september 2015, Frankfurt

• European Cycle Logistics Conference 2015, 15-17 oktober 2015, San Sebastian
• Smart City Expo World Congress,17-19 november, Barcelona
Als u graag wilt weten wie de producenten en distributeurs van e-(cargo)bikes zijn in Nederland of in andere landen die deelnemen aan het PRO-E-BIKE project, bezoek dan het E-BIKE PLATFORM op de PRO-E-BIKE website. Daar vindt u ook een
overzicht van websites die gedetailleerde informatie bieden over verschillende verschijningsvormen van e-bikes. Meer info:
http://www.pro-e-bike.org/e-bike-platform/users/# .
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