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Management samenvatting
Tegenwoordig is er een toenemend bewustzijn onder managers van organisaties, grote onmoeten veranderen. Hiervoor zijn verschillende drijfveren, zoals kostenbewustzijn, milieubewustzijn, bedrijfsimago en de gezondheid van werknemers. Meer duurzaam vervoer betekent
echter niet automatisch hogere kosten: duurzaam vervoer en een duurzame economie gaan
hand in hand. Het gebruik van e-bikes en/of e-scooters kan een groot deel van de verplaatsingen van auto en bestelbus vervangen. Het BESTUFS rapport beschrijft dat 12% van alle
stedelijke verplaatsingen leveringen van kleine goederen betreft, wat betekent dat er in een

kunnen nemen.
Empirische studies wijzen uit dat het grootste potentieel voor e-bikes in stedelijke gebieden ligt, waar ze problemen zoals congestie en de toegangsbeperkingen door milieuzones of
venstertijden (Gruber et al, 2014) kunnen oplossen. Daarnaast moeten de kosten worden
meegenomen, waaronder a) congestiekosten, veroorzaakt door verkeersdrukte, ongevallen,
slechte infrastructuur en verkeerd rijgedrag; b) transportbeleid gerelateerde problemen:
toegangsbeperking op basis van tijd en/of afmeting/gewicht van voertuigen en busbanen; c)
problemen met parkeren en laden/lossen: laad/los tijden, boetes, en niet voldoende laad- en
losplaatsen; d) klant/ontvanger gerelateerde problemen: wachtrijen bij laden en lossen, zoekverkeer naar juiste adres, levertijden opgelegd door klanten (TURBLOG, 2011).
Een van de doelen binnen het PRO-E-BIKE project was de ontwikkeling van een eenvoudige en
makkelijk te gebruiken simulatietool voor bedrijven en instellingen met bedrijfsauto’s. De tool
en de potentiele voordelen in termen van kosten en emissiereductie, die voortvloeien uit de
introductie van e-bikes in hun bedrijfsvoering, zichtbaar te maken. Om de berekening geschikt
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Dit document informeert wagenparkbeheerders over de voor- en nadelen van het vervangen
van (een deel van) hun wagenpark door e-bikes. Ondanks dat er nog verbeteringen nodig zijn in
de huidige technologie, zijn er veel positieve voorbeelden te vinden die aantonen dat e-bikes een
perfecte oplossingen kunnen zijn voor last-mile leveringen.
Daarnaast wordt in dit document een reeks van acties aanbevolen voor de diverse fasen
wagenpark. Deze acties zijn gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan tijdens het project en wij
zijn ervan overtuigd dat deze een toegevoegde waarde kunnen hebben voor uw onderneming.
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1. Inleiding
Het

project promoot het gesche scooters, ook wel e-bikes genoemd
- voor het transport van goederen en passagiers in Europese stedelijke gebieden, als een
alternatief voor conventionele voertuigen.
De doelgroepen in het project zijn private
en publieke instellingen en ondernemingen,
zoals vervoerders, verladers, gemeenten en
burgers.
Het project beoogt een toename in het gebruik van e-bikes en het promoten van beleid
dat het gebruik van e-bikes voor stedelijk
vervoer stimuleert. De verschillende pilotprojecten onder de verschillende doelgroepen (vervoerders, verladers, gemeenten en
burgers) helpen niet alleen om deze doelen
te bereiken, maar bieden ook de mogelijkheid om resultaten op het gebied van CO2reductie en energiebesparing in stedelijke gebieden aan te tonen.
Het doel van de projectacties is het kweken
van begrip en het vergroten van het vertrouwen in e-bike technologie bij de verschillende doelgroepen, waarbij zij e-bike technologie kunnen uitproberen en analyseren. Het
einddoel van het project is een gedragsver-

andering bij de verschillende doelgroepen
teweeg te brengen, wat zich uit in een besluit
om het wagenpark dat is gebaseerd op fossiele brandstoffen, (deels) te vervangen door
e-bikes.
zijn niet alleen nodig om congestie te verminderen, energie te besparen en verkeerslawaai en -vervuiling te verminderen, maar
voor de lokale economie. Dit wordt bereikt
door lokale distributie voortaan met e-bikes
te doen.
Meer informatie over het PRO-E-BIKE
project vindt u hier:

De PRO-E-BIKE Information Toolkit heeft
als doel de Simulation Tool aan te vullen en
er een makkelijk te verspreiden communicatiemiddel voor wagenparkbeheerders van te
maken. Bovendien is dit document een verzameling van PRO-E-BIKE resultaten tot nu toe
en het heeft als doel om de uitwisselbaarheid
van best practices tussen belanghebbenden
te vergoten. De Information Toolkit is een
uitgebreide set van analytische, diagnostische
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en planningstools, die andere belanghebbenden helpt bij de implementatie, coördinatie
en ontwikkeling van vergelijkbare acties als
in het PRO-E-BIKE project.
In het algemeen kan gesteld worden dat het
doel van dit document is om de effectiviteit
van parallelle processen in verschillende Europese steden te faciliteren en verbeteren.
De belangrijkste doelgroep voor de PRO-EBIKE Information Toolkit bestaat uit pakketdistributeurs en bedrijven of instellingen met
een eigen wagenpark.

In hoofdstuk 2 vindt u een introductie over
het gebruik van e-bikes in stedelijke logistieke processen.
In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd hoe de
Simulatie Tool kan worden gebruikt binnen
uw organisatie en het beschrijft de details
van de business modellen die zijn ontwikkeld
in dit project.
De best-practices en aanbevelingen voor het
invoeren van e-bikes in de organisatie worden beschreven in hoofdstuk 4, samen met
de voor- en nadelen van de meest relevante
PRO-E-BIKE pilots.
deze analyse samen
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2. e-bikes/e-scooters voor
stedelijke logistiek
Tegenwoordig is er een toenemend bewustzijn onder managers van organisaties, grote
tronen moeten veranderen. Hiervoor zijn
verschillende drijfveren, zoals kostenbewustzijn, milieubewustzijn, bedrijfsimago en de
gezondheid van werknemers. Meer duurzaam transport betekent echter niet automatisch hogere kosten: duurzaam vervoer
en een duurzame economie gaan hand in

2) e-bikes
een hulpmotor, die ook door die motor
ser hoeft niet perse te trappen om de motor
in te schakelen1. De e-scooter valt in Nederland onder deze categorie.

en/of e-scooters kan een groot deel van de
verplaatsingen van auto’s en bestelbussen
vervangen.

vinden in het PRO-E-BIKE document D2/1
2
.

Meer details over de verschillende typen

Momenteel bestaan er veel soorten e-bike
modellen. De term e-bike omvat verschillende voertuigconcepten met een elektrische
hulpmotor:
1) Pedelecs
een hulpmotor, maar die niet alleen door die
motor aangedreven kunnen worden. Alleen
ingeschakeld. In Nederland worden deze
Figuur 1: e-bike (bron: Lombardo)

1
2

Voertuig categorisering en gerelateerde wetgeving (GoPedelec project)
http://www.pro-e-bike.org/wp-content/uploads/2014/02/Pro-e-bike-D.2.1.MOB-EN-2014-02-04.pdf
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Zware voertuigen worden traditioneel gebruikt voor het vervoer van goederen over
grote afstanden, maar deze voertuigen worden ook met grote regelmaat gebruikt in stedelijke distributie, wat zorgt voor problemen
zoals congestie en vervuiling. Volgens het
BESTUFS rapport nam goederenvervoer in
plaatsingen voor zijn rekening (Schoenmaker
et al, 2004); studies in ander Europese landen
laten vergelijkbare cijfers zien. Het BESTUFS
rapport geeft tevens aan dat 12% van alle
stedelijke verplaatsingen levering van kleine/
lichte goederen betreft, wat betekent dat er
in stedelijke context mogelijkheden zijn voor
levering van die goederen met e-bikes.

Suggestie 1
elektrische scooter die het beste past bij
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landen:

E-bikes worden steeds populairder in Europa
ke landen sneller toeneemt, is ook in andere
landen een toename zichtbaar.
De populariteit van e-bikes wordt veroorzaakt door factoren zoals de reistijd ten
comfort van e-bikes in heuvelachtig terrein,
de milieuvoordelen in termen van vermijden
van emissies gedurende de levensduur3, het
feit dat het gebruik van e-bikes of pedelecs
veel gezonder is dan het gebruik van auto’s,
omdat het lichamelijke inspanning vereist
en tenslotte door het feit dat e-bikes en
e-scooters minder bijdragen aan congestie in
steden.

Daarnaast laten studies in het CycleLogistics
4
en
voor

hun rekening kunnen nemen6.
Verschillende Europees opererende pakketdistributeurs zoals DHL, UPS en FedEx zijn
in sommige landen bezig met het aanpassen
van hun logistieke structuren, waarbij zij het
voertuigen inpassen voor de ‘last-mile’. DHL
butieroute voor pakketten, waarbij gebruik
-

European Cyclists Federation, 2011, Cycle more often 2 cool down the planet: Quantifying CO2 savings of
cycling. P15, ECF, Brussels.
4
Logistieke verplaatsingen zijn die verplaatsingen waarbij goederen worden vervoerd, inclusief vervoer van
boodschappen door consumenten.
5
Commerciële leveringen zijn de leveringen gemaakt door private bedrijven.
6
D7.1 Baseline Study_Cyclelogistics (Cyclelogistics Project 2011-2014)
http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf
3
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kend van een standaard proces, omdat de
wicht kan meenemen dan een conventioneel
voertuig en de maximale actieradius kleiner
is. Voor kleinere distributierondes hebben
lagere aanschafprijs en lagere operationele
kosten.
Wat betreft de sociaaleconomische voordelen van e-bikes worden bedrijven steeds
bewuster van de beschikbare duurzame
oplossingen. Omdat veel steden hun centra
sluiten voor vervuilende voertuigen of toldan auto’s voor het leveren van goederen in
stedelijke gebieden. E-bikes worden daarnaast daarin niet of veel minder beperkt
door venstertijden of door voor voertuigen

afgesloten gebieden zoals voetgangersgebieden. In het algemeen blijkt dat het gebruik
van e-bikes en e-scooters toeneemt en de
vraag naar deze voertuigen stijgt. DHL schat
bijvoorbeeld in dat 20% van hun leveringen
wordt gedaan (Jorna en Mallens, Mobycon,
2013).
In termen van milieuvoordelen is het algemene doel van stedelijke logistiek om de impact
van vrachtautobewegingen te verminderen,
zodat congestie kan worden vermeden,
geld en tijd kan worden bespaard en er ook
wordt nagedacht over de impact van emissies en vervuiling.
Niettemin is de ‘last-mile’ levering een bedrijfsactiviteit waar ook winst mee gemaakt
moet worden. Om wagenparkbeheerders te
helpen in de beslissing om het gehele wagenpark of een deel daarvan te vervangen door
e-bikes, heeft PRO-E-BIKE een Simulatie Tool
ontwikkeld die vrij beschikbaar is. In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe deze
tool kan worden gebruikt om de effecten van
het gebruik van e-bikes voor een organisatie
te berekenen.

Figuur 2:
(Bron: DHL)

- 11 -

IEE project Contract N°: IEE/12/856/SI2.644759

3. Wilt u e-bikes / e-scooters gebruiken?
PRO-E-BIKE biedt hulp
Dit hoofdstuk beschrijft twee tools die
zijn ontwikkeld in het PRO-E-BIKE project.
Hierin is terug te lezen hoe de Simulatie
Tool is ontwikkeld en hoe het gebruik van
de business modellen voordeel kan opleveren in het plannings- en beslisproces voor
het vervangen van conventionele voertuigen
door e-bikes.

Suggestie 2

3.1 SIMULATIE TOOL
Een van de doelen binnen het PRO-E-BIKE
project was de ontwikkeling van een eenvoudige en makkelijk te gebruiken simulatie
tool voor bedrijven en instellingen met een
bruikers om de effecten van het gebruik van
voordelen in termen van kosten- en emissiereductie, die voortvloeien uit de introductie
van e-bikes in de bedrijfsvoering, zichtbaar te
maken. De tool is ontworpen om algemeen
toepasbaar te zijn en gebruiksklaar voor alle
Europese landen. Om de berekening geschikt
ke lokale data worden ingevoerd. Binnen het
PRO-E-BIKE consortium hebben de lokale
partners hun input voor de tool geleverd,
wat resulteerde in verschillende versies voor

Het resultaat van de tool is een simpele ver-
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gebaseerd op de input die door de gebruiker
wordt ingevoerd. Dit betekent wel dat een
meer gedetailleerde analyse moet worden
ontwikkeld waarin de effectieve operationele
voorwaarden van de bedrijfsvoering moeten
worden bekeken (zie hiervoor bijvoorbeeld
de Business Models paragraaf 3.2). De hierna
volgende hoofdstukken geven meer details
over de berekeningen achter de verschillende onderdelen van de Simulatie Tool.
Een simpel voorbeeld is weergegeven in Figuur
3 waar een vergelijking is gemaakt tussen de
globale kosten van conventionele voertuigen,
al dan niet rijdend op diesel of benzine, en de
kosten van een e-bike of e-scooter. Dit voor-

e-scooter
Acquisition [EUR]

17,000

17,000
120

120

Insurance [EUR/year]

700

700

60

90

Other costs [EUR/year]

0

0

0

0

Distance [km/day.vehicle]

30

30

Maintenance [EUR/year]

Energy consumption [l/100km | kWh/km]

e-scooter

30

30

9.00

0.01

12.17

0.14

Fuel costs [EUR/100km]

6.22

Average annual costs [EUR/vehicle]

1,911

Emissions [kg CO2/100km]

4.01

6.37

Economic [EUR/year]

1,721

2,161

Environmental [kg CO2/year]

3.70

6.07

Economic [EUR/year]

1,621

2,062

Environmental [kg CO2/year]

1.60

3.97

1.08

190

290

0.31

2.41

Figuur 3:

beeld is gebaseerd op een aanschafprijs voor
een conventioneel voertuig van € 17.000,- en
een jaarlijkse kostenpost aan onderhoud en

inzicht in de kostenbesparingen voor uw organisatie als e-bikes (alsook e-cargobikes en
e-scooters) worden geïntroduceerd.

€ 700,-. Andere kosten, zoals parkeerkosten
of boetes, zijn in dit geval niet meegenomen,
maar kunnen wel ingevoerd worden. Dit kan
leiden tot een grotere besparing.

Afhankelijk van de brandstof waarop op
het wagenpark rijdt, moet u de operationele data invoeren. De eerste input op de

Wanneer u geïnteresseerd bent in het simuleren van uw eigen wagenpark, dan krijgt u
in deze paragraaf uitleg over de gegevens die
u nodig heeft en hoe de resultaten worden
gepresenteerd. Met deze simulatie krijgt u

voertuigen in uw huidige wagenpark, het
gemiddeld verbruik, de gemiddeld afgelegde
afstand per dag per voertuig en het gemiddeld laadvermogen in kilo’s (kg) en volume
(m3). Wat betreft de kosten moet u ook aangeven wat de gemiddelde kosten per voertuig zijn, gebaseerd op het hele wagenpark.
- 13 -

Hierbij moeten de aanschafprijs of leaseprijs, worden ingevoerd worden de berekeningen
onderhoudskosten, verzekeringskosten en nog wel gemaakt, maar het eindresultaat is dan
overige kosten (bijv. parkeerkosten, BTW) niet geoptimaliseerd voor uw wagenpark.
worden ingevoerd. Als deze waarden niet

Diesel

nº vehicles

Gasoline

nº vehicles

2

average consumption
[l/100km]
average consumption
[l/100km]

average dist
[km/vehi.day]
average dist
[km/vehi.day]

9,0

average load
[kg]
average load
[kg]

10

average cargo
volume [m3]
average cargo
volume [m3]
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(average costs per vehicle considering all vehicles)
Acquisition [EUR]

17.000

OR

Leasing [EUR/year]

0

Maintenance [EUR/year]
Insurance [EUR/year]

700

Other costs [EUR/year]

0

(e.g. taxes)

(you can edit and recalculate)
Acquisition [EUR]
Maintenance[EUR/year]

120

Insurance [EUR/year]

60

Other costs [EUR/year]

0

(e.g. taxes, employees, new consolidation centre, etc.)

Acquisition [EUR]
Maintenance[EUR/year]

120

Insurance [EUR/year]

90

Other costs [EUR/year]

0

80 - 100
(e.g. taxes, employees, new consolidation centre, etc.)

Informatie over de kosten van elektrische
land zijn standaard ingevuld. Als u meer
exacte informatie heeft, kunt u dit invoeren
voor een optimaal resultaat (zie Figuur 4).
Waarschijnlijk heeft u meer dan één e-bike
of e-scooter nodig om één conventioneel
voertuig te vervangen. In dat geval kunt u
de nieuwe kosten, bijvoorbeeld het inhuren
van een nieuwe werknemer of de kosten
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voor een nieuw consolidatiecentrum in de
‘other costs’ cel invullen. Daarbij moet u ook
aangeven hoeveel e-bikes/e-cargobikes of
e-scooters (of beide) u heeft in uw alternatieve wagenpark. De resultaten worden
weergegeven voor uw huidige wagenpark
en het alternatieve wagenpark (Figuur 5).
De resultaten geven ook de economische en
milieubesparingen weer, samen met de terugverdientijd (
).

2,0
1,0

(average values are presented)
Vehicles [n.º]

7

Distance [km/day.vehicle]

39

Fuel costs [EUR/100km]

7,3

Average annual costs [EUR/vehicle]

2
6,2

12,2

2.141

2.201
21,2

Emissions [kg CO2/100km]

14,8

13,4

Average total costs per vehicle [EUR/vehicle]

47.087

44.849

(average values are presented)
Energy cost [EUR/vehicle]

12.440

24.336

CO2 cost [EUR/vehicle]

936

801

1.274

Pollutants cost [EUR/vehicle]

90,4

107,8

47,0

Total operational lifetime costs [EUR/vehicle]

16.866

13.349

Economic

EUR/year

Environmental

10.042

kg CO2/year

Economic

2.920

EUR/year

Environmental

2.662

kg CO2/year

PAYBACK

8

years

and

(excludes the acquisition costs)

Economic

12.146

Environmental

7.381

4

EUR/year
kg CO2/year

months

Figuur 6:

voor uw land of organisatie worden aangepast. De standaard valuta is de Euro. Er
worden verschillende thema’s benoemd en

data beschikbaar is, kan deze worden ingevoerd in de betreffende cel. De standaard
waarden zijn weergegeven in Figuur 7.

Figuur 7:

e-bike/e-cargobike
e-scooter

0,211

e-Bike/e-Cargobike [kg]

0,211

100

e-Scooter [kg]

100
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e-Bike/e-Cargobike [m3]
e-Scooter [m3]

0,2

0,2

Lifetime mileage

200.000

km

Average years of vehicle use

10

10

years

Number of years of leasing

4

4

years

Cost of CO2

30

30 - 40

Diesel [EUR/l]

1,244

1,244

EUR/ton

Gasoline [EUR/l]

Diesel

2,67

2,67

kg CO2/l

Gasoline

2,36

2,36

kg CO2/l

Electricity

0,47

0,47

kg CO2/kWh

0,087

0,087-0,174

EUR/g

Diesel

0,000011

0,000011

g/km

Gasoline

0,0000168

0,0000168

g/km

Electricity

0

0

g/km

0,0044

0,0044-0,0088

Gasoline

0,0416

0,0416

g/km

Electricity

0

0

g/km

0,001

0,001-0,002

0

0

0

0

emissions
Diesel

Diesel

g/km

Gasoline
Electricity

EUR/g

EUR/g
g/km
g/km
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g/km

We zijn geïnteresseerd in uw mening

3.2 BUSINESS MODELLEN:
HOE TE IMPLEMENTEREN

Suggestie 3

doel van een business model zou moeten
zijn, hoe het gebruikt moet worden en wat
de belangrijkste voordelen voor een bedrijf
zijn. Osterwalder et al (2010) geeft een antwoord op de eerste van deze vragen door
te stellen:
“Een business model beschrijft de waarde
die een onderneming biedt aan verschillende
klanten en geeft inzicht in de mogelijkheden
en partners die nodig zijn om deze waarde
het doel een winstgevende en duurzame
inkomstenbron te genereren”
Bron: Osterwalder A, Pigneur Y. Business Model
Generation - A Handbook for Visionaries, Game
Changers, and Challengers, 2010.

Osterwalder’s theoretische kader voor
business modellen is de aanpak die voor het
PRO-E-BIKE project is gebruikt. Binnen dit
1) Klantsegment
bedrijf één of meerdere klantsegmenten
bedient;

2) Waardevoorstellen, waarbij op zoek
wordt gegaan naar oplossingen voor problemen bij klanten en het bevredigen van
klantwensen;
3 Kanalen. De manier waarop een bedrijf in
contact komt met haar klanten. Hier worden de
marketing- en distributiestrategie beschreven;
4) Klantrelaties: Het managen van de
relatie tussen het bedrijf en klanten (of
klantsegmenten);
- 17 -

5)

Inkomstenstromen:

De

manier
-

tewel het verdienmodel;
6) Bronnen: die zaken die nodig zijn om
activiteiten te kunnen ontplooien;
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7) Kernactiviteiten: De kerncompetenties van een bedrijf die nodig zijn voor het
uitvoeren van het business model;
8) Hoofdpartners: Samenwerkingsverbanden met andere bedrijven die invloed
hebben op het succes van het businessmodel;
9) Kostenstructuur: op welke manier
zijn de kosten opgebouwd.
Ondanks dat dit kader veelomvattend is, is
het relatief makkelijk te begrijpen en te gebruiken. Dit is ook de reden waarom we
voorstellen deze aanpak te gebruiken als
u geïnteresseerd bent in het gebruik van
e-bikes. Omdat het PRO-E-BIKE project
gericht is op het gebruik van e-bikes, bleek
Osterwalder’s aanpak echter niet volledig genoeg om de motivatie te beschrijven van een
bedrijf dat de overstap maakt van conventionele naar elektrische voertuigen. Door de
aanpak van het Europese project TURBLOG
(2011) te gebruiken, werd een extra bouwsteen toegevoegd, genaamd “internaliseren
van externaliteiten”. Door deze 10 bouwstenen te volgen kunnen we laten zien hoe
negen bedrijven die e-bikes gebruiken hun
business model succesvol ontwikkelden en
welke lessen daarbij werden geleerd7.
7

Verschillende Europese pakketdiensten zijn
langzaamaan bezig hun logistieke wagenpark
aan te passen, waarbij meer en meer e-bikes
worden gebruikt. Het logistieke proces met
e-bikes verschilt echter sterk in termen van
laadvermogen en actieradius. Volgens empirische studies is het waarschijnlijk dat e-bikes
de grootste potentie hebben in stedelijk
gebied, waarbij succesvol problemen zoals
congestie en beperkte toegang tot milieuzones en voetgangersgebieden worden verminderd. Daarnaast worden ook de volgende
knelpunten beïnvloed:
• Problemen met doorstroming/congestie:
veroorzaakt door verkeersdrukte, ongevallen, slechte infrastructuur en verkeerd
rijgedrag;

Figuur 8:

Business models for successful transport of goods and passengers services with E bikes
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(Bron: Poliedra)

• Problemen door verkeerd beleid: toegangsbeperkingen gebaseerd op tijd en/of afmeting/gewicht van rijstroken en busbanen;
• Parkeer en laad- en los problemen: laad- en
lostijden, boetes en onvoldoende laad- en
losfaciliteiten;
• Problemen bij klant/ontvanger: wachtrijen
bij leveringen en laden, zoekverkeer naar
juiste adressen en laad- en lostijden die
door de klant/ontvanger worden opgelegd
(TURBLOG, 2011).
Het is onduidelijk welke bestaande markten
die nu door (vracht)auto’s worden bediend,
geschikt zijn voor e-bikes, of dat er zelfs een
nieuwe markt kan ontstaan. Het zichtbaar
maken van succesvolle business modellen is
een stap in de goede richting om antwoord
te geven op de vraag hoe ver e-bikes kunnen doordringen in markten zoals B2C leveringen, micro-consolidatie of de vraag naar
logistieke diensten met hoge kwaliteit, zoals ‘same-day’ leveringen. Als voorbeeld zijn
de belangrijkste kenmerken van een zeer
succesvol business model van een transportbedrijf weergegeven in Figuur 9 - de Youlog
Youlog is een bedrijf dat leveringsdiensten
aanbiedt aan GLS Enterprise in de regio
Milaan. GLS Enterprise is een onderdeel
van General Logistics Systems. GLS levert
betrouwbare, hoge kwaliteit pakketdien-

sten aan 220.000 klanten in Europa, aangevuld met logistieke en express-services. Het
auto’s en sinds maart 2014 is het wagenpark
‘last-mile’ levering van brieven en kleine pakketten in het centrum van Milaan.
De introductie van e-bikes vereiste veranderingen in de logistiek en de ontwikkeling/
aanpassing van distributiecentra. Daarbij is
een nieuw stedelijk distributiecentrum voor
het gebruik van e-bikes in gebruik genomen.
Een bestelauto levert pakketten en briefpost
vanaf het distributiecentrum buiten de stad
naar het distributiecentrum in het centrum
van de stad. Daar vandaan worden de leveringen naar de ontvanger uitgevoerd. Het
gebruik van de bestelauto is optimaal voor
de stadsrand, terwijl het gebruik van e-bikes
optimaal is voor het stadscentrum.

Youlog wordt door GLS ingehuurd voor
activiteiten in de regio Milaan en nabijgelegen
steden zoals Verona en Mantova; OriBici is
Ze leveren briefpost, enveloppen en kleine
pakketten en ze beheren GLS depots voor
het ontvangen van pakketten vanaf de GLS
hub. Daar consolideren ze de pakketten op
route en bestemming.

- 19 -
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Figuur 9:

negen, met elektrische trapondersteuning en
Youlog’s waardetoevoeging, door het gebruik
van e-bikes, ligt in tijdige bezorging (96% van
de leveringen zijn op tijd), waarbij een betrouwbare service wordt geboden. Hun nieuwe duurzame service draagt ook bij aan hun
waarde en ze willen een logistiek platform
van e-bikes.
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Om de negatieve externe effecten te verminderen worden door Youlog dieselauto’s
vervangen door elektrische voertuigen,
waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de
stedelijke luchtkwaliteit. Door de introductie
van tien stille en schone voertuigen in Milaan
worden CO2-emissies verminderd.
Vier e-bikes vervangen twee dieselauto’s,
waarmee ook een bijdrage wordt geleverd
aan een lagere congestie.

4. Best practice
bij het aanschaffen van een e-bike
In het algemeen beïnvloedt de aanschaf van
een onderneming niet. De beperkingen die
aanschaf van dit soort voertuigen met zich
meebrengen kunnen als volgt samengevat
worden (Jorna en Mallens, Mobyon, 2013):
• Een accu van een e-bike volledig opladen
duurt tussen de vier en acht uur, wat impliceert dat dit voornamelijk ’s nachts moet
gebeuren;
• De actieradius is variabel, van ongeveer
30 tot 90 kilometer. De actieradius kan
worden vergroot door een lege accu om
te wisselen met een volgeladen accu in het
warehouse/distributiecentrum;

• De totale laadcapaciteit neemt af wanneer
een bestelauto of licht vrachtvoertuig (diesel) wordt ingewisseld voor een elektriDe bepalende aspecten bij de keuze voor
het geschikte type voertuig is weergegeven
in Figuur 10, dat de score weergeeft van de
ter (rood). In het algemeen scoren e-scooters
tot 180 liter), snelheid (maximale snelheid is
meer dan 100 km/h en in stedelijk gebied kan
van de mate van congestie) en actieradius
(160 – 180 km). E-scooters kosten echter
biedt een soortgelijke prestatie wat betreft
capaciteit als een e-scooter (160 liter) aange-

best in termen van kosten (goedkoop) maar
sen en e-scooters.

Figuur 10:
modaliteiten (Bron: Poliedra)
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In de PRO-E-BIKE pilots zijn diverse positie-
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DHL, Zagreb (Kroatië)

meer dan 38 pilots ontwikkeld in samenwerking met de project partners, die e-bikes
testten voor het leveren van goederen en
diensten. In totaal zijn door transporteurs en
lokale overheidsdiensten meer dan 74 voertuigen getest in een periode van één jaar.
In het algemeen hebben de pilot bedrijven
een hogere zichtbaarheid van hun producten
en/of diensten in hun lokale omgeving opgemerkt. Hun klanten gaven positieve feedback,
wat betekent dat er een verbetering van het
bedrijfsimago te zien is. Door de introductie
van e-bikes waren bedrijven beter in staat
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
te nemen, door milieuvriendelijker te opereren met een positieve impact op hun omgeving. Naast het ‘vergroenen’ van hun imago,
beperkten ze ook effectief hun emissies.

Bron: EHIP

per dag) in het stadscentrum.

DHL, Almere en Utrecht
(Nederland)
-

regelgeving en eenvoudige toegang
tot het stadscentrum naar voren.
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Naast de milieu- en maatschappelijke voordelen waren er ook economische voordelen door geldbesparing op het gebied van
onderhoud en gebruik van hun voertuigen.
Wat betreft het gebruik zijn e-bikes beter in
staat alle locaties in stedelijk gebied te bereivan het logistieke proces verbetert, samen
biliteit. Samenvattend kan gezegd worden dat
e-bikes minder vervuilend zijn en daarnaast
een lager energiegebruik kennen. De lage
onderhouds- en gebruikskosten kwamen
in binnensteden in vergelijking met auto’s.
Door een nieuwe service aan klanten te bie-

den werd de concurrentiekracht en aantrekkelijkheid van bestaande diensten verbeterd.
Ook bleek het actief promoten van deze bedrijven een goede manier om marktaandeel
te vergroten.

der prestatieverlies, ondanks dat een aantal
gebreken de pilot beïnvloedden. Daarnaast
het promoten van het bedrijf, een ecologische printshop.

Niettemin waren er tijdens de pilots ook een
aantal negatieve aspecten waar te nemen.
De voornaamste daarin waren het ontbreken van goede laadstations en de beperkte
gebruiksmogelijkheid van e-scooters doordat de actieradius in heuvelachtig terrein
nog verder terugloopt. Dat betekent dat
e-scooters niet zondermeer geschikt zijn
voor alle stedelijke of landelijke gebieden.
Sommige bedrijven kregen negatieve reacties
van werknemers over het gebruik van e-bikes/e-scooters. E-bikes zijn niet comfortabel
of slecht bruikbaar bij zeer slecht weer in
sommige landen, zoals bijvoorbeeld Zweden.
Er waren daarnaast ook wat technische problemen en gebreken (zoals accu’s, platte banden, afgebroken pedalen, etc.). Het belangrijkste probleem was de vaak lange laadtijd,
waardoor leveringen in het buitengebied van
sommige steden (zoals Lissabon) of leveringen over grote afstanden niet mogelijk zijn.
Het gewicht van e-bikes/e-scooters werd
door sommige bedrijven ook als nadeel beschreven.

TNT Global Express, Genua
(Italië)

Bron: Poliedra

erg goed en de bestuurder bespaarde

de promotie en zichtbaarheid van het

4.1 POSITIEVE PRO-E-BIKE
PILOT ERVARINGEN
lende bedrijven hun wagenpark vervingen
door e-bikes. TNT gaf aan dat een e-scooter
een traditionele scooter kan vervangen zon-
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De tweede Italiaanse pilot, GLS, liet zien dat
de gemiddelde kosten voor elke levering die
gemaakt werd met een e-bike lager is dan
voor leveringen die gemaakt werden door een
rekening gehouden met brandstofkosten,
onderhoud, verzekering en salaris van werknemers. E-bikes waren sneller, effectiever
en minder vervuilend met voordelen voor
zowel inwoners van de stad als het bedrijf.
Ook droegen de e-bikes bij aan een beter
imago voor het bedrijf. De vier e-bikes vervingen twee bestelauto’s (meer details over
hun business model staan in paragraaf 3.2).
Het bedrijf blijft e-bikes gebruiken voor leveringen na hun ervaringen in het PRO-E-BIKE
project. De effectiviteit van de geteste oplossing in de pilot werd bekrachtigd door de
start-up van een platform dat speciaal voor
elektrische voertuigen is gemaakt (twaalf
e-voertuigen en zes e-bikes).
DHL heeft ook e-bikes getest in twee landen:
de volgende voordelen van de e-cargobike:
emissiereductie, kostenbesparingen, verlogistieke proces, kwaliteit van service, een
beter bedrijfsimago, laag energieverbruik,
geen beperkende regelgeving (bijvoorbeeld
geen noodzaak voor het dragen van een
helm, kentekenplaat, verzekering, etc.) en
makkelijke toegang tot alle locaties. Het

- 24 -

grootste nadeel waren accuproblemen. DHL
geeft duidelijk aan dat een betrouwbare
leverancier met een goede after-service en
reparatiedienst van groot belang is. Over het
algemeen is de onderneming tevreden met
de e-cargobike en van plan meer testen uit
te voeren. Ze zijn vastberaden nieuwe uitdagingen aan te gaan door het gebruik van
een vierwiel-e-bike en zien in de nabije toekomst testen met zwaardere goederen en
vonden ze e-bikes zeer waardevol op korte
afstanden, vooral in stadscentra. Ondanks dat
het reorganiseren van de pool werknemers
behoorlijk wat tijd kostte, waren ze tevreden
en blijven ze de e-bikes ook in de toekomst
gebruiken.
In Spanje hebben drie bedrijven een e-cargo
tricycle getest en aan het einde van de pilots
waren de reacties zeer positief. Eén van de
bedrijven heeft zelfs besloten een e-cargo
tricycle te kopen. De Spaanse ervaring liet
zien dat training belangrijk is voor wat betreft gebruik en onderhoud. Ook de beperkuur per maand), het belang van goed gebruik
in relatie tot accuduur, de betere bereikbaarheid van diverse locaties (doordat geen venstertijden aangehouden moeten worden) en
het feit dat e-bikes in stadscentra in vergezijn, waren opvallende punten.

“Als je in een mid-life crisis
zit en op zoek bent naar
aandacht, kun je beter een
e-cargobike kopen dan een
Porsche”

4.2 WAAROM ZOUDEN
BEDRIJVEN E-BIKES EN
E-SCOOTERS OMARMEN/
KOPEN?

• Goed voor de gezondheid.

in het PRO-E-BIKE project hebben verschillende economische, maatschappelijke en milieuvoordelen beschreven:
• Groen imago van het bedrijf.
Het gebruik van e-bikes verbetert het imago van het bedrijf. Het is minder vervuilend
en geeft minder geluidsoverlast, wat wordt
gewaardeerd door klanten;
• E-bike’s gebruikt voor advertenties.
Bedrijven zetten hun logo op het voertuigen samen met advertenties. Hierdoor kan
de e-bike gebruikt worden als rijdend billboard;
• Minder ruimte nodig.
Het is veel eenvoudiger om een parkeerplaats voor een e-bike te vinden dan voor
een auto. Dit bespaart tijd en parkeerkosten;

ondersteund is, is het nog steeds veel beter voor de gezondheid voor gebruikers
dan niets doen. Zonder trappen stopt de
hulpmotor;
• Goed voor het milieu.
Lucht en watervervuiling door brandstof
gedreven voertuigen bestaan nauwelijks
voor e-bikes. Alleen de energiecentrales
die gebruikt worden voor laden van de
accu stoten vervuilende stoffen uit, maar
de energie kan ook worden geproduceerd
met duurzame bronnen;
• Sneller dan andere modaliteiten.
In stedelijk gebied is een e-bike vaak sneller dan een auto, waardoor tijd beschikbaar
komt voor andere zaken;
• Goedkoper in aanschaf en gebruik.
in aanschaf dan aan auto. Onderhoudskos• Goedkoper in verzekering en wegenbelasting. Verzekeringskosten van
er hoeft ook geen wegenbelasting voor
betaald te worden;
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“Wij geloven, en veel studies
hebben dat al aangetoond, dat
een gezonder en leuker leven
mogelijk is door een e-bike

• Meer ruimte.
me dat kan worden verplaatst groter dan
• Grotere actieradius.
standen worden afgelegd dan met een nor• Leuk om op te rijden.
In het algemeen vinden mensen op een
terwijl het minder energie kost dan op een
• Geen problemen met venstertijden.
In steeds meer gebieden kunnen auto’s en
vrachtauto’s stadscentra alleen op specigelden niet voor e-bikes, wat resulteert in
tiekracht. Dit kan ook leiden tot een hogere klanttevredenheid;
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• Geen problemen met milieuzones.
Steeds vaker kunnen auto’s en vrachtauto’s
een stadscentrum alleen in met een moderne en schone motor. Deze beperking
ters;
• Geen rijbewijs nodig.
Personeel heeft geen rijbewijs nodig om
neel bij het toewijzen aan ritten vergroot.
Ook gehandicapten en jongeren kunnen
makkelijker worden ingezet.

4.3 AANBEVELINGEN
Gebaseerd op de feedback van de bedrijven
die deelnamen aan de PRO-E-BIKE pilots, zijn
enkele algemene aanbevelingen weergegeven
in Tabel 1. Deze aanbevelingen kunnen mogelijk helpen in de planning, uitvoering en
monitoring tijdens de verschillende fasen van

aanschaf van e-bikes/e-scooters in uw bedrijf.
Ze zijn gebaseerd op de ervaringen van pilot
bedrijven en ontwikkeld in de landen van de
diverse project partners en geven een opsomming van de meest relevante aspecten
die bij toekomstige implementaties te verwachten zijn.

Tabel 1:

Planning

Hoge prijzen
van e-scooters
in verschillende
landen

Planning

De juiste mix van
voertuigen

Let op dat e-bikes en e-scooters verschillende voordelen/beperkingen
hebben. Als uw bedrijf verschillende diensten aanbiedt, moet u de juiste
mix van voertuigen kiezen. Pilotbedrijf Subway bijvoorbeeld (Nederland)
gebruikte één e-bike en één e-scooter. “De e-bike en e-scooter bieden
feitelijk verschillende diensten door de actieradius, de afgelegde afstand per
rit en het aantal orders per trip. De twee modaliteiten complementeren
elkaar en helpen om de logistiek soepel te laten verlopen.”

Planning

Nieuw
knooppunt in de
logistieke keten

Het kan zijn dat uw bedrijf een extra warehouse nodig heeft, goed
gesitueerd in de stad, waar de e-bikes kunnen worden gestald en
waarvandaan de ‘last-mile’ leveringen worden gedaan. In dat geval is er
ook een aantal logistieke uitdagingen waarmee rekening moet worden

steeds erg hoog. In de planningsfase kunnen het best verschillende offertes
worden opgevraagd om de beste prijs-kwaliteit te verkrijgen. We raden
ook aan om leveranciers in andere Europese landen te zoeken omdat ze
wellicht goede voorwaarden bieden. U kunt ook de simulatie tool gebruiken
voor het doorrekenen van economische en milieuvoordelen samen met
de terugverdientijd (zie paragraaf 3.1). Daarnaast zijn wellicht toch andere
oplossingen mogelijk als de e-scooter de beste optie lijkt in termen van
autonomie, snelheid en capaciteit (zie hoofdstuk 4). Tenslotte: pas uw
business model aan op het nieuwe voertuig (zie paragraaf 3.2).

distributiecentrum moet opzetten/huren.
Planning

Planning

incentives

subsidies. Bekijk deze regelingen in uw eigen land goed, alvorens een
e-bike aan te schaffen. Om meer te weten te komen over regelingen in
verschillende landen leest u paragraaf 3.4.1 van PRO-E-BIKE document D2.1
– Current situation analysis.

Voorbeeld door
leidinggevenden

Beter dan alleen het aanmoedigen van werknemers om e-bikes te gebruiken,
is zelf het goede voorbeeld te geven. Dit is de meest effectieve manier om
werknemers te motiveren. DE CEO van pilot bedrijf Camisola Amarala
bijvoorbeeld, testte een e-cargobike en een e-scooter gedurende de looptijd
van de pilot om de problemen te ervaren die werknemers zouden kunnen
tegenkomen tijdens het gebruik.
- 27 -
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Uitvoering

Sommige
bedrijven hebben
om personeel te
reorganiseren

Uitvoering
de winterperiode

Uitvoering

Factoren die
beïnvloeden

Uitvoering

Monitoring
van externe
factoren

en voorbeeld
voor andere

. Sommige bedrijven hebben

bedrijven

- 28 -

5. Conclusies
De ervaringen die tijdens de pilots met e-bikes en e-scooters in het PRO-E-BIKE project
zijn opgedaan, bleken in de meeste landen
positief uit te pakken. Dit is terug te vinden
in de voorbeelden in het best practice hoofdstuk (hoofdstuk 4). Vanwege de vele voordelen heeft de meerderheid van de deelnemende bedrijven besloten e-bikes en e-scooters
ook de toekomst te blijven gebruiken, zelfs
Veel bedrijven, zoals DHL, hebben hun logistieke structuren in sommige landen opnieuw
ingericht om de e-bike te kunnen gebruiken
voor de ‘last-mile’. DHL heeft bijvoorbeeld de
distributieroutes voor pakketten aangepast
op het gebruik van e-bikes en e-cargobikes.
Het logistieke proces is afwijkend, omdat deze
voertuigen niet zoveel volume en gewicht
kunnen dragen als conventionele voertuigen.
Daarnaast is de maximale ritlengte korter.
Voor kortere rondes hebben deze voertuigen niettemin bewezen dat ze economisch
schafprijs en lagere operationele kosten.
Na de pilotperiode is niettemin een aantal
verbeteringen voorgesteld, zoals het feit dat
ten leveren met een extra accu, zodat een kapotte accu (door een gebrek of einde levensduur) sneller vervangen kan worden. Eén van
de deelnemende bedrijven gaf de aanbeveling
om meer subsidies te geven voor de aanschaf

van e-bikes, aangezien de aanschafkosten van
e-bikes als hoog worden beschouwd ten opzichte van een scooter die op fossiele brandstoffen rijdt. Afhankelijk van de activiteiten
van een bedrijf, zouden sommige e-bikes
aangepast kunnen worden voor het vervoer
van voedsel door het uit te rusten met een
thermo-container waarmee een constante
temperatuur kan worden aangehouden. Aangezien e-bikes vrij zwaar zijn, kost het leren
rijden aanpassingstijd voor bestuurders. Vanuit de Spaanse ervaringen blijkt dat training
vooral belangrijk is voor het besturen van de
e-bikes en voor het onderhoud. Om problemen in de toekomst te voorkomen kunnen
bedrijven het best een trainingsperiode inlassen voor hun personeel.
Dit document is bedoeld om wagenparkbeheerders te informeren over de voor- en nadelen van het vervangen van het conventionele wagenpark door e-bikes. Ondanks dat
verbeteringen aan de huidige technologie nog
nodig zijn, hebben vele positieve ervaringen
aangetoond dat een e-bike een goede oplossing kan zijn voor de ‘last-mile‘ leveringen.
Ter aanvulling: dit project beveelt een aantal
maatregelen aan in de verschillende stadia
van het implementeren van e-bikes in uw
wagenpark. Deze zijn gebaseerd op de opgedane ervaringen en we zijn ervan overtuigd
dat deze toolkit van toegevoegde waarde kan
zijn voor uw bedrijf.
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