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Management samenvatting

Tegenwoordig is er een toenemend bewustzijn onder managers van organisaties, grote on-
HIVRIQMRKIR�SJ�1/&�FIHVMNZIR�IR�TVS½X�SJ�RSR�TVS½X�SVKERMWEXMIW�HEX�QSFMPMXIMXWTEXVSRIR�
moeten veranderen. Hiervoor zijn verschillende drijfveren, zoals kostenbewustzijn, milieube-
wustzijn, 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 verplaat-
singen 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 
WXIHIPMNOI�GSRXI\X�QSKIPMNOLIMH�MW�SQ�HI^I�KSIHIVIR�QIX�IIR�I�FMOI�SJ�I�FEO½IXW�XI�PIZIVIR��
(EEVREEWX�PEXIR�WXYHMIW�MR�LIX�']GPI0SKMWXMGW�TVSNIGX�^MIR�HEX�½IXWIR�MR�)YVSTIWI�WXIHIR���	�
ZER�EPPI� PSKMWXMIOI�ZIVTPEEXWMRKIR�IR���	�ZER�HI�GSQQIVGMtPI�PIZIVMRKIR�ZSSV�LYR�VIOIRMRK�
kunnen nemen.

Empirische studies wijzen uit dat het grootste potentieel voor e-bikes in stedelijke gebie-
den 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: 
toegangs beperking 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, zoek-
verkeer 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 
LIPTX�TSXIRXMtPI�KIFVYMOIVW�SQ�HI�KIZSPKIR�ZER�LIX�KIFVYMO�ZER�I�FMOIW�MR^MGLXIPMNO�XI�QEOIR�
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 
XI�QEOIR�ZSSV�HMZIVWI�PERHIR�OER�WTIGM½IOI�PSOEPI�HEXE�[SVHIR�MRKIZSIVH�
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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 
�TPERRMRK��YMXZSIVMRK�IR�QSRMXSVMRK�ZER�LIX�MRZSIVIR�ZER�I�FMOIW�I�WGSSXIVW�I�FEO½IXWIR�MR�Y[�
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 352�(�%,.( project promoot het ge-
FVYMO�ZER�WGLSRI�IR�IRIVKMI�IJ½GMtRXI�ZSIV-
XYMKIR� �� IPIOXVMWGLI� �FEO½IXWIR� IR� IPIOXVM-
sche scooters, ook wel e-bikes genoemd 
- voor het transport van goederen en passa-
giers 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 ge-
bruik van e-bikes en het promoten van beleid 
dat het gebruik van e-bikes voor stedelijk 
vervoer stimuleert. De verschillende pilot-
projecten onder de verschillende doelgroe-
pen (vervoerders, verladers, gemeenten en 
burgers) helpen niet alleen om deze doelen 
te bereiken, maar bieden ook de mogelijk-
heid om resultaten op het gebied van CO2- 
reductie en energiebesparing in stedelijke ge-
bieden aan te tonen.

Het doel van de projectacties is het kweken 
van begrip en het vergroten van het vertrou-
wen in e-bike technologie bij de verschillen-
de doelgroepen, waarbij zij e-bike technolo-
gie 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 fos-
siele brandstoffen, (deels) te vervangen door  
e-bikes.

(I�EGXMIW�HMI�^MNR�KIHI½RMIIVH�MR�LIX�TVSNIGX�
zijn niet alleen nodig om congestie te ver-
minderen, energie te besparen en verkeers-
lawaai en -vervuiling te verminderen, maar 
SSO� SQ� RMIY[I� QSKIPMNOLIHIR� XI� GVItVIR�
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:

KWWS���ZZZ�SUR�H�ELNH�RUJ�SURMHFW�

De PRO-E-BIKE Information Toolkit heeft 
als doel de Simulation Tool aan te vullen en 
er een makkelijk te verspreiden communica-
tiemiddel voor wagenparkbeheerders van te 
maken. Bovendien is dit document een verza-
meling 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 belanghebben-
den 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 Eu-
ropese steden te faciliteren en verbeteren. 
De belangrijkste doelgroep voor de PRO-E-
BIKE Information Toolkit bestaat uit pakket-
distributeurs en bedrijven of instellingen met 
een eigen wagenpark.

/((6:,-=(5
In hoofdstuk 2 vindt u een introductie over 
het gebruik van e-bikes in stedelijke logis-
tieke 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 wor-
den beschreven in hoofdstuk 4, samen met 
de voor- en nadelen van de meest relevante 
PRO-E-BIKE pilots. 
,SSJHWXYO���XIRWPSXXI�ZEX�HI�GSRGPYWMIW�ZER�
deze analyse samen
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2. e-bikes/e-scooters voor 
stedelijke logistiek

Tegenwoordig is er een toenemend bewust-
zijn onder managers van organisaties, grote 
SRHIVRIQMRKIR�SJ�1/&�FIHVMNZIR�� TVS½X� SJ�
RSR�TVS½X� SVKERMWEXMIW� HEX� QSFMPMXIMXWTE-
tronen moeten veranderen. Hiervoor zijn 
verschillende drijfveren, zoals kostenbewust-
zijn, milieubewustzijn, bedrijfsimago en de 
gezondheid van werknemers. Meer duur-
zaam transport betekent echter niet auto-
matisch hogere  kosten: duurzaam vervoer 
en een duurzame economie gaan hand in 
LERH�� ,IX� KIFVYMO� ZER� I�FMOIW�� I�FEO½IXWIR�
en/of e-scooters kan een groot deel van de  
verplaatsingen van auto’s en bestelbussen 
vervangen.

Momenteel bestaan er veel soorten e-bike 
modellen. De term e-bike omvat verschillen-
de voertuigconcepten met een elektrische 
hulpmotor:

1) Pedelecs��½IXWIR�HMI�^MNR�YMXKIVYWX�QIX�
een hulpmotor, maar die niet alleen door die 
motor aangedreven kunnen worden. Alleen 
[ERRIIV� HI� ½IXWIV� XVETX� [SVHX� HI� QSXSV� 
ingeschakeld. In Nederland worden deze 

IPIOXVMWGLI� ½IXW� KIRSIQH�� ,MIVFMN� OER� LIX�
SSO�KEER�SQ�IIR�IPIOXVMWGLI�FEO½IXW�

2) e-bikes�� ½IXWIR� HMI� ^MNR� YMXKIVYWX� QIX�
een hulpmotor, die ook door die motor  
EPPIIR�OYRRIR�[SVHIR�EERKIHVIZIR��(I�½IX-
ser hoeft niet perse te trappen om de motor 
in te schakelen1. De e-scooter valt in Neder-
land onder deze categorie.

Meer details over de verschillende typen 
IPIOXVMWGLI� �FEO½IXW� IR� WGSSXIV� ^MNR� XI�
vinden in het PRO-E-BIKE document D2/1 
'YVVIRX�7MXYEXMSR�%REP]WMW��MR�TEVEKVEEJ������2.

1 Voertuig categorisering en gerelateerde wetgeving (GoPedelec project)
2  http://www.pro-e-bike.org/wp-content/uploads/2014/02/Pro-e-bike-D.2.1.MOB-EN-2014-02-04.pdf

Figuur 1: e-bike (bron: Lombardo)
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Suggestie 1 
>SIO�REEV�IIR�IPIOXVMWGLI��FEO½IXW�SJ�
elektrische scooter die het beste past bij 
Y[�FIHVMNJWEGXMZMXIMXIR�

1IIV�MRJSVQEXMI�SZIV�I�FMOI�TVSHYGIRXIR�
IR�HMWXVMFYXIYVW�MR�ZIVWGLMPPIRHI�)YVSTIWI�
landen: 

KWWS���ZZZ�SUR�H�ELNH�RUJ�H�ELNH�
SODWIRUP�PDQXIDFWXUHUV�

KWWS���ZZZ�SUR�H�ELNH�RUJ�H�ELNH�
SODWIRUP�GLVWULEXWRUV�

E-bikes worden steeds populairder in Europa 
IR�SRHEROW�HEX�LIX�KIFVYMO�MR�½IXWZVMIRHIPMN-
ke landen sneller toeneemt, is ook in andere 
landen een toename zichtbaar.

De populariteit van e-bikes wordt veroor-
zaakt door factoren zoals de reistijd ten 
ST^MGLXI� ZER� RSVQEPI� ½IXWIR� SJ� EYXS Ẃ�� LIX�
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.

Zware voertuigen worden traditioneel ge-
bruikt voor het vervoer van goederen over 
grote afstanden, maar deze voertuigen wor-
den ook met grote regelmaat gebruikt in ste-
delijke distributie, wat zorgt voor problemen 
zoals congestie en vervuiling. Volgens het 
BESTUFS rapport nam goederenvervoer in 
�����MR�*VERWI�WXIHIR���XSX���	�ZER�EPPI�ZIV-
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.

Daarnaast laten studies in het CycleLogistics 
TVSNIGX� ^MIR� HEX� ½IXWIR� MR� )YVSTIWI� WXIHIR�
��	� ZER� EPPI� PSKMWXMIOI� ZIVTPEEXWMRKIR4 en 
��	� ZER� HI� GSQQIVGMtPI� PIZIVMRKIR� voor 
hun rekening kunnen nemen6. 

Verschillende Europees opererende pakket-
distributeurs zoals DHL, UPS en FedEx zijn 
in sommige landen bezig met het aanpassen 
van hun logistieke structuren, waarbij zij het 
KIFVYMO� ZER� IPIOXVMWGLI� ½IXWIR� SJ� OPIMRIVI� 
voertuigen inpassen voor de ‘last-mile’. DHL  
FMNZSSVFIIPH� GVItIVHI� IIR� RMIY[I� HMWXVM�
butie route voor pakketten, waarbij gebruik 
[SVHX�KIQEEOX�ZER�ZVEGLX½IXWIR�IR�IPIOXVM-
WGLI� ½IXWIR�� ,IX� PSKMWXMIOI� TVSGIW� MW� EJ[MN-

3 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
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Figuur 2: H�FDUJRELNH�LQ�JHEUXLN�ELM�'+/  
(Bron: DHL)

kend van een standaard proces, omdat de 
IPIOXVMWGLI�½IXW�QMRHIV�ZVEGLXZSPYQI�IR�KI-
wicht kan meenemen dan een conventioneel 
voertuig en de maximale actieradius kleiner 
is.  Voor kleinere distributierondes hebben 
HI�IPIOXVMWGLI�ZVEGLX½IXWIR�IGLXIV�FI[I^IR�
HEX� ^I� IGSRSQMWGL� IJ½GMtRXIV� ^MNR�� HSSV� HI�
lagere aanschafprijs en lagere operationele 
kosten.

Wat betreft de sociaaleconomische voor-
delen van e-bikes worden bedrijven steeds 
bewuster van de beschikbare duurzame 
oplossingen. Omdat veel steden hun centra 
sluiten voor vervuilende voertuigen of tol-
LIJ½RK�ZVEKIR��[SVHIR�½IXWIR�GSQTIXMXMIZIV�
dan auto’s voor het leveren van goederen in 
stedelijke gebieden. E-bikes worden daar-
naast daarin niet of veel minder beperkt 
door venstertijden of door voor voertuigen 

afgesloten gebieden zoals voetgangersgebie-
den. 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 
MR�HI�REFMNI�XSIOSQWX�QIX�FILYPT�ZER�½IXWIR�
wordt gedaan (Jorna en Mallens, Mobycon, 
2013).

In termen van milieuvoordelen is het algeme-
ne 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 emis-
sies en vervuiling.

Niettemin is de ‘last-mile’ levering een be-
drijfsactiviteit waar ook winst mee gemaakt 
moet worden. Om wagenparkbeheerders te 
helpen in de beslissing om het gehele wagen-
park of een deel daarvan te vervangen door 
e-bikes, heeft PRO-E-BIKE een Simulatie Tool 
ontwikkeld die vrij beschikbaar is. In de vol-
gende paragrafen wordt uitgelegd hoe deze 
tool kan worden gebruikt om de effecten van 
het gebruik van e-bikes voor een organisatie 
te berekenen.
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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 opleve-
ren in het plannings- en beslisproces voor 
het vervangen van conventionele voertuigen 
door e-bikes.

3.1 SIMULATIE TOOL
Een van de doelen binnen het PRO-E-BIKE 
project was de ontwikkeling van een een-
voudige en makkelijk te gebruiken simulatie 
tool voor bedrijven en instellingen met een  
[EKIRTEVO�� (I� XSSP� LIPTX� TSXIRXMtPI� KI�
bruikers om de effecten van het gebruik van 
I�FMOIW�MR^MGLXIPMNO�XI�QEOIR�IR�HI�TSXIRXMtPI�
voordelen in termen van kosten- en emissie-
reductie, 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 
XI�QEOIR� ZSSV� HMZIVWI� PERHIR� OER� WTIGM½I-
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 
HI� ZSPKIRHI� PERHIR�� 7TERNI�� /VSEXMt�� -XEPMt��
2IHIVPERH��7PSZIRMt��4SVXYKEP�IR�>[IHIR��

Het resultaat van de tool is een simpele ver-
KIPMNOMRK� XYWWIR� ZIVWGLMPPIRHI� XIGLRSPSKMItR��

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 verschillen-
de onderdelen van de Simulatie Tool.

������9(59$1*(1�9$1�ee1�92(578,*
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-

Suggestie 2
4VSFIIV�HI�463�)�&-/)�7MQYPEXMSR�
8SSP�YMX�IR�FIVIOIR�HI�IGSRSQMWGLI�IR�
QMPMIYXIGLRMWGLI�FIWTEVMRKIR�ZSSV�Y[�
SVKERMWEXMI�EPW�GSRZIRXMSRIPI�ZSIVXYMKIR�
[SVHIR�ZIVZERKIR�HSSV�I�FMOIW��

:MRH�HI�463�)�&-/)�WMQYPEXMSR�XSSP�MR� 
Y[�IMKIR�XEEP��

KWWS���ZZZ�SUR�H�ELNH�RUJ�
SXEOLFDWLRQV��
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Figuur 3:�%HVSDULQJHQ�ELM�KHW�YHUYDQJHQ�YDQ�ppQ�FRQYHQWLRQHHO�YRHUWXLJ�GRRU�HHQ�H�¼HWV��H�EDN¼HWV�
RI�H�VFRRWHU

beeld is gebaseerd op een aanschafprijs voor 
een conventioneel voertuig van € 17.000,- en 
een jaarlijkse kostenpost aan onderhoud en 
ZIV^IOIVMRK� ZER� VIWTIGXMIZIPMNO� º� ������ IR� 
€ 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.

������8:�:$*(13$5.�6,08/(5(1
Wanneer u geïnteresseerd bent in het simu-
leren 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 

$VVXPLQJ�WKDW�WKH�½HHW�LV�FRPSRVHG�E\�D�VLQJOH�YHKLFOH��WR�EH�UHSODFHG�E\�DQ�H�ELNH�RU�DQ�H�VFRRWHU�

*/2%$/�&2676 'LHVHO *DVROLQH H�ELNH�H�FDUJRELNH e-scooter

Acquisition [EUR] 17,000 17,000 ����� �����

Maintenance [EUR/year] ��� ��� 120 120

Insurance [EUR/year] 700 700 60 90

Other costs [EUR/year] 0 0 0 0

Distance [km/day.vehicle] 30 30 30 30

Energy consumption [l/100km | kWh/km] ���� 9.00 0.01 ����

Fuel costs [EUR/100km] 6.22 12.17 0.14 1.08

Average annual costs [EUR/vehicle] 1,911 ����� 190 290

Emissions [kg CO2/100km] 4.01 6.37 0.31 2.41

6$9,1*6 'LHVHO *DVROLQH

H�ELNH�H�FDUJRELNH
Economic [EUR/year] 1,721 2,161

Environmental [kg CO2/year] 3.70 6.07

e-scooter
Economic [EUR/year] 1,621 2,062

Environmental [kg CO2/year] 1.60 3.97

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

Afhankelijk van de brandstof waarop op 
het wagenpark rijdt, moet u de operatio-
nele data invoeren. De eerste input op de 
³WMQYPEXI� ]SYV� ¾IIX´� XEF� FIXVIJX� LIX� EERXEP�
voertuigen in uw huidige wagenpark, het 
gemiddeld verbruik, de gemiddeld afgelegde 
afstand per dag per voertuig en het gemid-
deld laadvermogen in kilo’s (kg) en volume 
(m3). Wat betreft de kosten moet u ook aan-
geven wat de gemiddelde kosten per voer-
tuig zijn, gebaseerd op het hele wagenpark. 
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Hierbij moeten de aanschafprijs of leaseprijs,  
onderhoudskosten, verzekeringskosten en 
overige kosten (bijv. parkeerkosten, BTW) 
worden ingevoerd. Als deze waarden niet 

Informatie over de kosten van elektrische 
�FEO½IXWIR� SJ� IPIOXVMWGLI� WGSSXIVW� TIV�
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 

)LJXXU����,QSXW�YRRU�GH�VLPXODWLH�YDQ�EHGULMIVEHVSDULQJHQ�GRRU�KHW�YHUYDQJHQ�YDQ�FRQYHQWLRQHOH�
YRHUWXLJHQ�GRRU�H�ELNHV

(�ELNH��H�FDUJRELNH�DQG�H�VFRRWHU (you can edit and recalculate)

H�%LNH�H�&DUJRELNH 5HIHUHQFH�9DOXH

Acquisition [EUR] ����� �������������

Maintenance[EUR/year] 120 ���������

Insurance [EUR/year] 60 ��������

Other costs [EUR/year] 0 (e.g. taxes, employees, new consolidation centre, etc.)

H�6FRRWHU

Acquisition [EUR] ����� �������������

Maintenance[EUR/year] 120 ���������

Insurance [EUR/year] 90 80 - 100

Other costs [EUR/year] 0 (e.g. taxes, employees, new consolidation centre, etc.)

,1387�'$7$

&XUUHQW�½HHW

Diesel nº vehicles � average consumption 
[l/100km] ��� average dist 

[km/vehi.day] �� average load 
[kg] �� average cargo 

volume [m3] 2,0

Gasoline nº vehicles 2 average consumption 
[l/100km] 9,0 average dist 

[km/vehi.day] �� average load 
[kg] 10 average cargo 

volume [m3] 1,0

$YHUDJH�*OREDO�&RVWV (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)

worden ingevoerd worden de berekeningen 
nog wel gemaakt, maar het eindresultaat is dan 
niet geoptimaliseerd voor uw wagenpark.

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 alter-
natieve wagenpark. De resultaten worden 
weergegeven voor uw huidige wagenpark 
en het alternatieve wagen park (Figuur 5). 
De resultaten geven ook de economische en 
milieubesparingen weer, samen met de terug-
verdientijd ()LJXXU��).



������

������5()(5(17,(�'$7$
(I� ³6IJIVIRXMI� HEXE´� WLIIX� OER� WTIGM½IO�
voor uw land of organisatie worden aan-
gepast. De standaard valuta is de Euro. Er 
worden verschillende thema’s benoemd en 

*MKYVI����5HVXOWV�RI�DQ�H[DPSOH�RI�FXUUHQW�½HHW

Figuur 6:�(FRQRPLVFKH���HQ�PLOLHXYRRUGHOHQ�YDQ�KHW�YRRUEHHOG�XLW�GH�VLPXODWLH�WRRO

5(68/76���&855(17�)/((7�$1$/<6,6

$FWXDO�6LWXDWLRQ�(average values are presented)
*OREDO 'LHVHO *DVROLQH

Vehicles [n.º] 7 � 2

Distance [km/day.vehicle] 39 �� ��

Fuel costs [EUR/100km] 7,3 6,2 12,2

Average annual costs [EUR/vehicle] ����� 2.141 2.201

Emissions [kg CO2/100km] 14,8 13,4 21,2

Average total costs per vehicle [EUR/vehicle] 47.087 44.849 ������

2SHUDWLRQDO�/LIHWLPH�&RVWV (average values are presented)
*OREDO 'LHVHO *DVROLQH

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 ������ (excludes the acquisition costs)

6$9,1*6

&RVWV�SHU�\HDU�RI�WRWDO�FXUUHQW�½HHW &RVWV�SHU�\HDU�RI�WRWDO�DOWHUQDWLYH�½HHW
Economic ������ EUR/year Economic 12.146 EUR/year

Environmental 10.042 kg CO2/year Environmental 7.381 kg CO2/year

6DYLQJV
Economic 2.920 EUR/year

Environmental 2.662 kg CO2/year

PAYBACK 8 years and 4 months

KI�O[ERXM½GIIVH� MR�HI� XSSP��%PW�QIIV�I\EGXI�
data beschikbaar is, kan deze worden inge-
voerd in de betreffende cel. De standaard 
waarden zijn weergegeven in Figuur 7.
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Figuur 7:�5HIHUHQWLHZDDUGHQ�LQ�GH�VLPXODWLHWRRO

$/7(51$7,9(�)/((7�

(QHUJ\�FRQVXPSWLRQ�>N:K�NP@

e-bike/e-cargobike ������ ������

e-scooter ������ ������

$YHUDJH�HOHFWULFLW\�FRVW�>(85�N:K@

0,211 0,211

0D[LPXP�FDUJR�FDSDFLW\

e-Bike/e-Cargobike [kg] 100 �������

e-Scooter [kg] �� 100

e-Bike/e-Cargobike [m3] ��� �������

e-Scooter [m3] 0,2 0,2

&855(17�)/((7�

2SHUDWLRQDO�OLIHWLPH�FRVWV

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 EUR/ton
   

$YHUDJH�IXHO�&RVWV

Diesel [EUR/l] 1,244 1,244

Gasoline [EUR/l] ����� �����
   

&RQYHUVLRQ�IDFWRUV

Diesel 2,67 2,67 kg CO2/l

Gasoline 2,36 2,36 kg CO2/l

Electricity 0,47 0,47 kg CO2/kWh
      

3DUWLFXODWH�HPLVVLRQV 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
      

12[ emissions 0,0044 0,0044-0,0088 EUR/g

Diesel ������ ������ g/km

Gasoline 0,0416 0,0416 g/km

Electricity 0 0 g/km
      

1+0&�HPLVVLRQV 0,001 0,001-0,002 EUR/g

Diesel 0 0 g/km

Gasoline ����� ����� g/km

Electricity 0 0 g/km
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We zijn geïnteresseerd in uw mening RYHU�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�
WRRO�LQ�XZ�RUJDQLVDWLH��$OV�X�EHUHLG�EHQW�RP�RQV�WH�KHOSHQ�GH�WRRO�WH�HYDOXHUHQ��
EHDQWZRRUG�X�GDQ�GH]H�DQRQLHPH�HQ�NRUWH�HQTXrWH��8Z�PHQLQJ�LV�ZDDUGHYRO�
YRRU�RQV��.OLN�RS�GH�OLQN�KLHURQGHU�RP�GH�HQTXrWH�LQ�WH�YXOOHQ� 
KWWS���JRR�JO�IRUPV�<��.�Y7F9*

3.2 BUSINESS MODELLEN:
HOE TE IMPLEMENTEREN
,IX� MW�RMIX�IIRZSYHMK� XI�HI½RMtVIR�[EX�LIX�
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 ant-
woord 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 
XI�GVItVIR��XI�ZIVQEVOXIR�IR�XI�PIZIVIR�QIX�
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 
OEHIV�^MNR�RIKIR�FSY[WXIRIR�KIHI½RMIIVH��

1) Klantsegment�� HEX� WTIGM½GIIVX� ZSSV�
[MI�[EEVHI�[SVHX�KIGVItIVH��EERKI^MIR�IIR�
bedrijf één of meerdere klantsegmenten  
bedient;

2) Waardevoorstellen, waarbij op zoek 
wordt gegaan naar oplossingen voor pro-
blemen 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);

Suggestie 3
,SI�KEER�ERHIVI�FIHVMNZIR�SQ�QIX�
IPIOXVMWGLI�½IXWIR�IR�WGSSXIVW�IR�LSI�
TEWWIR�^MN�LYR�EGXMZMXIMXIR�EER�SQ�
IPIOXVMWGLI�XIGLRSPSKMI�IIR�TPIO�XI�KIZIR�
MR�LYR�SRHIVRIQMRK#

1IIV�MRJSVQEXMI�SZIV�463�)�&-/)�TMPSX�
FIHVMNZIR�ZMRHX�Y�LMIV��

KWWS���ZZZ�SUR�H�ELNH�RUJ�SLORW�
FRPSDQLHV�

1IIV�MRJSVQEXMI�SZIV�XSITEWWMRK�ZER�
FYWMRIWW�QSHIPPIR�FMN�LIX�KIFVYMO�ZER�
I�FMOIW�ZMRHX�Y�LMIV�

KWWS���ZZZ�SUR�H�ELNH�RUJ�
SXEOLFDWLRQV��
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5) Inkomstenstromen: De manier 
[EEVST�LIX�FIHVMNJ�QIIV[EEVHI�GVItIVX��SJ-
tewel het verdienmodel;

6) Bronnen: die zaken die nodig zijn om 
activiteiten te kunnen ontplooien;

7) Kernactiviteiten: De kerncompeten-
ties van een bedrijf die nodig zijn voor het 
uitvoeren van het business model;

8) Hoofdpartners: Samenwerkingsver-
banden met andere bedrijven die invloed 
hebben op het succes van het business-
model;

9) Kostenstructuur: op welke manier 
zijn de kosten opgebouwd.

Ondanks dat dit kader veelomvattend is, is 
het relatief makkelijk te begrijpen en te ge-
bruiken. 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 ge-
noeg om de motivatie te beschrijven van een  
bedrijf dat de overstap maakt van conventi-
onele naar elektrische voertuigen. Door de 
aanpak van het Europese project TURBLOG 
(2011) te gebruiken, werd een extra bouw-
steen toegevoegd, genaamd “internaliseren 
van externaliteiten”. Door deze 10 bouw-
stenen 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 Business models for successful transport of goods and passengers services with E bikes

Figuur 8:�H�ELNH�JHEUXLN�GRRU�*/6�(Bron: Poliedra)

������((1�,7$/,$$16�9225%((/'��
<28/2*��0,/$$1
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 empiri-
sche studies is het waarschijnlijk dat e-bikes 
de grootste potentie hebben in stedelijk  
gebied, waarbij succesvol problemen zoals 
congestie en beperkte toegang tot milieu-
zones en voetgangersgebieden worden ver-
minderd. Daarnaast worden ook de volgende 
knelpunten beïnvloed:
• Problemen met doorstroming/congestie: 

veroorzaakt door verkeersdrukte, onge-
vallen, slechte infrastructuur en verkeerd 
rij gedrag;
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• Problemen door verkeerd beleid: toegangs-
beperkingen gebaseerd op tijd en/of afme-
ting/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 kun-
nen doordringen in markten zoals B2C leve-
ringen, micro-consolidatie of de vraag naar 
logistieke diensten met hoge kwaliteit, zo-
als ‘same-day’ leveringen. Als voorbeeld zijn 
de belangrijkste kenmerken van een zeer  
succesvol business model van een transport-
bedrijf weergegeven in Figuur 9 - de Youlog 
GEWI��1MPEER��-XEPMt�
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, aange-
vuld met logistieke en express-services. Het  
[EKIRTEVO�ZER�=SYPSK�FIWXEEX�YMX�����HMIWIP�
auto’s en sinds maart 2014 is het wagenpark 
YMXKIFVIMH�QIX���IPIOXVMWGLI�½IXWIR�ZSSV�HI�
‘last-mile’ levering van brieven en kleine pak-
ketten in het centrum van Milaan.
De introductie van e-bikes vereiste veran-
deringen 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 leve-
ringen 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.

������%86,1(66�02'(/�$$13$.�
9$1�<28/2*
Youlog wordt door GLS ingehuurd voor  
activiteiten in de regio Milaan en nabijgelegen 
steden zoals Verona en Mantova; OriBici is 
IIR�OSIVMIV�HMI�TIV�½IXW� MR�&IVKEQS�PIZIVX��
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.
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%TVMP������MW�LIX�EERXEP�I�FMOIW�ZIVLSSKH�XSX�
negen, met elektrische trapondersteuning en 
IIR�EGGYHYYV�ZER���j���YYV��

Youlog’s waardetoevoeging, door het gebruik 
van e-bikes, ligt in tijdige bezorging (96% van 
de leveringen zijn op tijd), waarbij een be-
trouwbare service wordt geboden. Hun nieu-
we duurzame service draagt ook bij aan hun 
waarde en ze willen een logistiek platform 
MR�KIFVYMO�RIQIR��WTIGM½IO�ZSSV�LIX�KIFVYMO�
van e-bikes.

Figuur 9:  <RXORJ�%XVLQHVV�0RGHO�DDQSDN��6MFIMVS��.���6IMW��:���1EGjVMS��6��������

Om de negatieve externe effecten te ver-
minderen worden door Youlog diesel auto’s 
vervangen door elektrische voer tuigen, 
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.



- 21 -

63(('&+($31(66

In het algemeen beïnvloedt de aanschaf van 
IPIOXVMWGLI� ZSIVXYMKIR� HI� IJ½GMtRXMI� ZER�
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 impli-
ceert 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;

Figuur 10:  9HUJHOLMNLQJ�YDQ�YHUVFKLOOHQGH�
modaliteiten (Bron: Poliedra)

&$3$&,7<

$872120<

4. Best practice  
bij het aanschaffen van een e-bike

• De totale laadcapaciteit neemt af wanneer 
een bestelauto of licht vrachtvoertuig (die-
sel) wordt ingewisseld voor een elektri-
WGLI�ZVEGLX½IXW�SJ�IPIOXVMWGLI�XVMG]GPI�

De bepalende aspecten bij de keuze voor 
het geschikte type voertuig is weergegeven 
in Figuur 10, dat de score weergeeft van de 
I�½IXW��KVSIR��I�FEO½IXW��FPEY[�IR�I�WGSS-
ter (rood). In het algemeen scoren e-scooters 
LIX�FIWXI�ST�LIX�KIFMIH�ZER�GETEGMXIMX� �����
tot 180 liter), snelheid (maximale snelheid is 
meer dan 100 km/h en in stedelijk gebied kan 
QIX�������OQ�L�[SVHIR�KIVIHIR��EJLEROIPMNO�
van de mate van congestie) en actieradius 
(160 – 180 km). E-scooters kosten echter  
�� XSX� ��QEEP� ^SZIIP� EPW� I�½IXWIR� IR���QEEP� 
^SZIIP� EPW� IIR� I�FEO½IXWIR�� )IR� I�FEO½IXW�
biedt een soortgelijke prestatie wat betreft 
capaciteit als een e-scooter (160 liter) aange-
^MIR�LIX�QIX�HI^IPJHI�WRIPLIMH�EPW�IIR�I�½IXW�
OER�VMNHIR�����OQ�L�IR�QIX�HI^IPJHI�EGXMI�
VEHMYW��SRKIZIIV����OQ��)�½IXWIR�WGSVIR�LIX�
best in termen van kosten (goedkoop) maar 
FMIHIR�ZIIP�QMRHIV�GETEGMXIMX�HER�I�FEO½IX-
sen en e-scooters.
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DHL, Zagreb (Kroatië) 

Bron: EHIP

7ZHH�H�ELNHV�HQ�HHQ�H�WULF\FOH�ZHUGHQ�
JHWHVW��(OHNWULVFKH�YRHUWXLJHQ�ZHUGHQ�
DOV� ]HHU�ZDDUGHYRO�EHRRUGHHOG�YRRU�
NRUWH�DIVWDQGHQ��HHQ�SDDU�NLORPHWHU�
per dag) in het stadscentrum.

DHL, Almere en Utrecht 

(Nederland)
7ZHH� H�FDUJRELNHV� ZHUGHQ� JHWHVW��
+LHUXLW�NZDPHQ�YRRUGHOHQ�DOV�GH�UH-
GXFWLH�YDQ�HPLVVLHV��NRVWHQ�EHVSDULQ�
JHQ�� HI¼FLsQWLH� HQ� GH� SURGXFWLYLWHLW�
YDQ� KHW� ORJLVWLHNH� SURFHV�� NZDOLWHLW�
YDQ�GH�VHUYLFH��HHQ�YHUEHWHUG�EHGULMIV�
LPDJR�� ODDJ� HQHUJLHYHUEUXLN�� ZHLQLJ�
regelgeving en eenvoudige toegang 
tot het stadscentrum naar voren.

In de PRO-E-BIKE pilots zijn diverse positie-
ZI�EWTIGXIR�KIxHIRXM½GIIVH��-R�XSXEEP�[IVHIR�
meer dan 38 pilots ontwikkeld in samen-
werking 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 voer-
tuigen 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 opge-
merkt. 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 opere-
ren met een positieve impact op hun omge-
ving. Naast het ‘vergroenen’ van hun imago, 
beperkten ze ook effectief hun emissies.

Naast de milieu- en maatschappelijke voor-
delen waren er ook economische voorde-
len 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 berei-
OIR��[EEVHSSV�HI�IJ½GMtRXMI�IR�TVSHYGXMZMXIMX�
van het logistieke proces verbetert, samen 
QIX�IIR�ZIVLSSKHI�WIVZMGI��O[EPMXIMX�IR�¾I\M-
biliteit. Samenvattend kan gezegd worden dat 
e-bikes minder vervuilend zijn en daarnaast 
een lager energiegebruik kennen. De lage  
onderhouds- en gebruikskosten kwamen 
ZSSVX�YMX�IJ½GMtRXIVI�IR� WRIPPIVI� PIZIVMRKIR�
in binnensteden in vergelijking met auto’s. 
Door een nieuwe service aan klanten te bie-
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TNT Global Express, Genua 

(Italië) 

Bron: Poliedra

(pQ�H�VFRRWHU�JHWHVW�
'H� SUHVWDWLH� YDQ� GH� H�VFRRWHU� ZDV�
erg goed en de bestuurder bespaarde 
��� HXUR� DDQ� EUDQGVWRINRVWHQ� SHU�
ZHHN�� 'H� H�VFRRWHU� LV� SHUIHFW� YRRU�
de promotie en zichtbaarheid van het 

EHGULMI�

den werd de concurrentiekracht en aantrek-
kelijkheid van bestaande diensten verbeterd. 
Ook bleek het actief promoten van deze be-
drijven een goede manier om marktaandeel 
te vergroten.

Niettemin waren er tijdens de pilots ook een 
aantal negatieve aspecten waar te nemen.

De voornaamste daarin waren het ontbre-
ken van goede laadstations en de beperkte 
gebruiksmogelijkheid van e-scooters door-
dat 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-bi-
kes/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 pro-
blemen en gebreken (zoals accu’s, platte ban-
den, afgebroken pedalen, etc.). Het belang-
rijkste probleem was de vaak lange laadtijd, 
waardoor leveringen in het buitengebied van 
sommige steden (zoals Lissabon) of leverin-
gen over grote afstanden niet mogelijk zijn. 
Het gewicht van e-bikes/e-scooters werd 
door sommige bedrijven ook als nadeel be-
schreven.

4.1 POSITIEVE PRO-E-BIKE 
PILOT ERVARINGEN
(I� TMPSXW� MR� -XEPMt� PMIXIR� ^MIR� LSI� ZIVWGLMP-
lende bedrijven hun wagenpark vervingen 
door e-bikes. TNT gaf aan dat een e-scooter 
een traditionele scooter kan vervangen zon-

der prestatieverlies, ondanks dat een aantal 
gebreken de pilot beïnvloedden. Daarnaast 
ZIVZMRK�+VE½GE�/'�IIR�FIWXIPEYXS�HSSV�IIR�
I�FEO½IXW�� (I� I�FEO½IXW� [EW� TIVJIGX� ZSSV�
het promoten van het bedrijf, een ecologi-
sche printshop.
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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  
FIWXIPEYXS� �VSRH� ��	� PEKIV�� ,MIVFMN� [IVH�
rekening gehouden met brandstofkosten, 
onderhoud, verzekering en salaris van werk-
nemers. 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 ver-
vingen twee bestelauto’s (meer details over 
hun business model staan in paragraaf 3.2). 
Het bedrijf blijft e-bikes gebruiken voor leve-
ringen na hun ervaringen in het PRO-E-BIKE 
project. De effectiviteit van de geteste op-
lossing 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: 
/VSEXMt�IR�2IHIVPERH�� -R�2IHIVPERH�FPIOIR�
de volgende voordelen van de e-cargobike: 
emissiereductie, kostenbesparingen, ver-
FIXIVHI� IJ½GMtRXMI� IR� TVSHYGXMZMXIMX� MR� LIX�
logistieke 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 

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 uit-
dagingen aan te gaan door het gebruik van 
een vierwiel-e-bike en zien in de nabije toe-
komst testen met zwaardere goederen en 
LIX�VMNHIR�ZER�KVSXIVI�EJWXERHIR�� -R�/VSEXMt�
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 be-
treft gebruik en onderhoud. Ook de beperk-
XI�SRHIVLSYHWXMNH�ZER�HI�I�FMOIW� �QEEV�����
uur per maand), het belang van goed gebruik 
in relatie tot accuduur, de betere bereikbaar-
heid van diverse locaties (doordat geen ven-
stertijden aangehouden moeten worden) en 
het feit dat e-bikes in stadscentra in verge-
PMNOMRK� XSX� FIWXIPEYXS Ẃ� IJ½GMtRXIV� IR� WRIPPIV�
zijn, 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”

6WHYHQ�.RVWHU
3885ODQG�&(2
1HGHUODQG

4.2 WAAROM ZOUDEN 
BE DRIJ VEN E-BIKES EN 
E-SCOOTERS OMARMEN/
KOPEN?
(I�FIHVMNZIR�HMI�ZSSV�LYR�EGXMZMXIMXIR�I�½IX-
WIR�I�FEO½IXWIR�IR�SJ�I�WGSSXIVW�KIFVYMOXIR�
in het PRO-E-BIKE project hebben verschil-
lende economische, maatschappelijke en mi-
lieuvoordelen beschreven:
• Groen imago van het bedrijf. 
 Het gebruik van e-bikes verbetert het ima-

go van het bedrijf. Het is minder vervuilend 
en geeft minder geluidsoverlast, wat wordt 
gewaardeerd door klanten;

• E-bike’s gebruikt voor adverten-
ties. 

 Bedrijven zetten hun logo op het voertui-
gen samen met advertenties. Hierdoor kan 
de e-bike gebruikt worden als rijdend bill-
board;

• Minder ruimte nodig. 
 Het is veel eenvoudiger om een parkeer-

plaats voor een e-bike te vinden dan voor 
een auto. Dit bespaart tijd en parkeerkos-
ten;

• Goed voor de gezondheid. 
� 3RHEROW� HEX� IIR� I��FEO½IXW� IPIOXVMWGL�

ondersteund is, is het nog steeds veel be-
ter 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 snel-

ler dan een auto, waardoor tijd beschikbaar 
komt voor andere zaken;

• Goedkoper in aanschaf en gebruik. 
)IR�I��FEO½IXW�SJ�I�WGSSXIV�MW�KSIHOSTIV�
in aanschaf dan aan auto. Onderhoudskos-
XIR�^MNR�SSO�WMKRM½GERX�PEKIV�

• Goedkoper in verzekering en we-
genbelasting. Verzekeringskosten van 
IIR� I��FEO½IXW� ^MNR� WMKRM½GERX� PEKIV� IR�
er hoeft ook geen wegenbelasting voor  
betaald te worden;
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• Meer ruimte. 
� 1IX�IIR�I�FEO½IXW�MW�LIX�KI[MGLX�IR�ZSPY-

me dat kan worden verplaatst groter dan 
QIX�IIR�RSVQEPI�½IXW�

• Grotere actieradius. 
� 1IX� IIR� I��FEO½IXW� OYRRIR� KVSXIVI� EJ-

standen worden afgelegd dan met een nor-
QEPI�½IXW�

• Leuk om op te rijden. 
 In het algemeen vinden mensen op een 
½IXW� VMNHIR� PIYOIV� HER� MR� IIR� EYXS� VMNHIR��
terwijl het minder energie kost dan op een 
RSVQEPI�½IXW�VMNHIR�

• Geen problemen met venster-
tijden.

  In steeds meer gebieden kunnen auto’s en 
vrachtauto’s stadscentra alleen op speci-
½IOI� XMNHIR� FIVIMOIR�� (I^I� FITIVOMRKIR�
gelden niet voor e-bikes, wat resulteert in 
QIIV�¾I\MFMPMXIMX��IJ½GMtRXMI�IR�GSRGYVVIR-
tiekracht. Dit kan ook leiden tot een hoge-
re klanttevredenheid;

“Wij geloven, en veel studies 
hebben dat al aangetoond, dat 
een gezonder en leuker leven 
mogelijk is door een e-bike

3HGUR�9HQWXUD
&DPLVROD�$PDUHOD�&(2
3RUWXJDO

• Geen problemen met milieuzones. 
 Steeds vaker kunnen auto’s en vrachtauto’s 

een stadscentrum alleen in met een mo-
derne en schone motor. Deze beperking 
KIPHX� RMIX� ZSSV� I��FEO½IXWIR� IR� I�WGSS-
ters;

• Geen rijbewijs nodig. 
 Personeel heeft geen rijbewijs nodig om 
IPIOXVMWGLI� ½IXWIR� XI� OYRRIR� KIFVYMOIR��
,MIVHSSV�[SVHX�HI�¾I\MFMPMXIMX�ZER�TIVWS-
neel bij het toewijzen aan ritten vergroot. 
Ook gehandicapten en jongeren kunnen 
makkelijker worden ingezet.
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4.3 AANBEVELINGEN
Gebaseerd op de feedback van de bedrijven 
die deelnamen aan de PRO-E-BIKE pilots, zijn 
enkele algemene aanbevelingen weer gegeven 
in Tabel 1. Deze aanbevelingen kunnen mo-
gelijk helpen in de planning, uitvoering en 
monitoring tijdens de verschillende fasen van 

Tabel 1: $OJHPHQH�DDQEHYHOLQJHQ�YRRU�ZDJHQSDUNEHKHHUGHUV

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 op-
somming van de meest relevante aspecten 
die bij toekomstige implementaties te ver-
wachten zijn.

)$6( 3,/27�
6,78$7,(

$$1%(9(/,1*

Planning Hoge prijzen 
van e-scooters 
in verschillende 
landen

(I�MRMXMtPI�EERWGLEJOSWXIR�ZER�IIR�I�WGSSXIV�^MNR�MR�WSQQMKI�PERHIR�RSK�
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).

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 
KILSYHIR��^SEPW�LIX�EERXEP�½IXWIVW�HEX�RSHMK�MW��HI�VSYXIW�IR�SJ�Y�IIR�I\XVE�
distributiecentrum moet opzetten/huren.

Planning *MRERGMtPI�
incentives

:IIP�)YVSTIWI�PERHIR�VIKMS Ẃ�LIFFIR�LYR�IMKIR�½WGEPI�ZSSVHIPIR�IR�
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.

Planning 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.
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)$6( 3,/27�
6,78$7,(

$$1%(9(/,1*

Uitvoering Sommige 
bedrijven hebben 
ŵĞĞƌ�ƟũĚ�ŶŽĚŝŐ�
om personeel te 
reorganiseren

sſſƌ�ĚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ�ǀĂŶ�ĞͲďŝŬĞƐ�ǌŽƵ�Ăů�ĞĞŶ�ŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚ�ƉůĂŶ�ŵŽĞƚĞŶ�
ǁŽƌĚĞŶ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͘�>ŽƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞ�ĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�
ƉůĂŶŶŝŶŐƐĨĂƐĞ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŽŽŬ�ǀĂŶ�ďĞůĂŶŐ�ĞĞŶ�ƚĞƐƚͲ�ĞŶ�ƚƌĂŝŶŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞ�ǀŽŽƌ�
ƉĞƌƐŽŶĞĞů�ŝŶ�ƚĞ�ƉůĂŶŶĞŶ͘��ŝũ�ǌŝũŶ�ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌƚƌŽƵǁĚ�ŵĞƚ�ĞͲďŝŬĞƐ͘�
�ƌ�ǌŝũŶ�ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ĚŝĞ�ĞĐŽͲĚƌŝǀĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ�ĂĂŶďŝĞĚĞŶ͕�ŚĞƚ�
ŬĂŶ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ŽŽŬ�ǀŝĂ�ŚĞƚ�ďĞĚƌŝũĨ�ĚĂƚ�ĞͲďŝŬĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĞĞƌƚ�ŝŶ�Ƶǁ�ůĂŶĚ͘�sĞĞů�
ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ĚĞǌĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ŐĞĚĂĂŶ�ĞŶ�ŚƵŶ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ�ǁĂƌĞŶ�
ŵŝŶĚĞƌ�ďĞƌĞŝĚ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶ�ƚĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘��ŝƚ�ŚĞĞŌ�ŽŽŬ�ŝŶǀůŽĞĚ�
ŽƉ�ĚĞ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ŚŝĞƌŽŶĚĞƌ�ĚƵŝĚĞůŝũŬ�ǁŽƌĚƚ͘ 

Uitvoering ĞͲďŝŬĞ�ŝƐ�ǁĞůůŝĐŚƚ�
ŶŝĞƚ�ďƌƵŝŬďĂĂƌ�ŝŶ�
de winterperiode

>Ğƚ�ŽƉ�ĚĂƚ�ŝŶ�ƐŽŵŵŝŐĞ�ůĂŶĚĞŶ�ĚĞ�ĞͲďŝŬĞ�ŶŝĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
ǁŝŶƚĞƌƉĞƌŝŽĚĞ�ŽŵĚĂƚ�ĞǆƚƌĞŵĞ�ǁĞĞƌƐŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ�ĞĞŶ�ŶĞŐĂƟĞǀĞ�
ŝŶǀůŽĞĚ�ŬƵŶŶĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĂĐĐƵǀĞƌŵŽŐĞŶ͕�ŶĞƚ�ǌŽĂůƐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĐŽŵĨŽƌƚ�
ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌ͘ �/Ŷ�ůĂŶĚĞŶ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�ǁŝŶƚĞƌƉĞƌŝŽĚĞ�ŵŝŶĚĞƌ�ĞǆƚƌĞĞŵ�ŝƐ͕�
ŬĂŶ�Ğƌ�ƚŽĐŚ�ĞĞŶ�ƉƌŽďůĞĞŵ�ǌŝũŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ĐŽŵĨŽƌƚ͘�'ĞƐĐŚŝŬƚĞ�ŬůĞĚŝŶŐ�ŵŽĞƚ�
ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ǀŽŽƌ�ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ�ǁĞĞƌƐŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ�;ǌŽĂůƐ�ǁĂƌŵƚĞͲ�
ĞŶ�ǁĂƚĞƌĂĨƐƚŽƚĞŶĚĞ�ŬůĞĚŝŶŐͿ͘

Uitvoering Factoren die 
ďĂƩĞƌŝũŐĞďƌƵŝŬ�
beïnvloeden

>Ğƚ�ŽƉ�ĚĂƚ�Ğƌ�ĨĂĐƚŽƌĞŶ�ǀĂŶ�ŝŶǀůŽĞĚ�ǌŝũŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĂĐĐƵ͛Ɛ͘�
EĂĂƐƚ�ǀĞƌƉůĂĂƚƐƚ�ŐĞǁŝĐŚƚ�ĞŶ�ĚĞ�ƌŝũƐƟũů͕�ǌŽƌŐĞŶ�ŚĞƵǀĞůĂĐŚƟŐ�ƚĞƌƌĞŝŶ�ĞŶ�
ĞǆƚƌĞŵĞ�ǁĞĞƌƐŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ�ŽŽŬ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ĂĨŶĂŵĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟĞƌĂĚŝƵƐ�
ǀĂŶ�ĞͲďŝŬĞƐ�ĞŶ�ĞͲƐĐŽŽƚĞƌƐ͘

Uitvoering �ĂƩĞƌŝũŐĞďƌĞŬĞŶ >Ğƚ�ŽƉ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ŝƐ�ĞĞŶ�ďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞ�ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƚ�ŐŽĞĚĞ�
ĂŌĞƌ�ƐĂůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞŶ�ƌĞƉĂƌĂƟĞƐĞƌǀŝĐĞ�ƚĞ�ŚĞďďĞŶ͘��ŝƚ�ŝƐ�ĐƌƵĐŝĂĂů�ďŝũ�ŚĞƚ�
ŽƉƚƌĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ŐĞďƌĞŬĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ďĂƩĞƌŝũ͘

Monitoring 
van externe 
factoren

'ŽĞĚ�ŝŵĂŐŽ�
en voorbeeld 
voor andere 
;ůĞǀĞƌŝŶŐƐͲͿ
bedrijven

hǁ�ĞͲďŝŬĞ�ŬĂŶ�ĐŽŶĐƵƌƌĞƌĞŶĚĞƌ�ĞŶ�ĞĸĐŝģŶƚĞƌ�ǌŝũŶ�ŝŶ�ďŝŶŶĞŶƐƚĞĚĞŶ�ŽĨ�;ŵĞƚ�
ĚĞ�ĂƵƚŽͿ�ŵŽĞŝůŝũŬ�ďĞƌĞŝŬďĂƌĞ�ŐĞďŝĞĚĞŶ͘�hǁ�ďĞĚƌŝũĨ�ŝƐ�ĞĞŶ�ǀŽŽƌďĞĞůĚ�ǀŽŽƌ�
ĂŶĚĞƌĞŶ͕�ǁĞƌŬĞŶĚ�ŝŶ�ĚĞ�ĨƌŽŶƚůŝŶŝĞ�ĞŶ�ĚĞ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ǀŽŽƌ�ƐĐŚŽŶĞ�
ĞŶ�ĞŶĞƌŐŝĞ�ĞĸĐŝģŶƚĞ�ǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶ�ǀŽůŐĞŶĚ. Sommige bedrijven hebben 
SZIV[SKIR�SQ�I�GEVKSFMOIW�XI�KIFVYMOIR�SQHEX�^I�½RERGMIIP�HI�QSIMXI�
[EEVH�^MNR�HERO^MN�HI�¾I\MFMPMXIMX�HMI�HI^I�ZSIVXYMKIR�FMIHIR�MR�WXIHIPMNO�
KIFMIH��EPWSSO�HI�TYFPMGMXIMX�HMI�HI�½IXWIR�STPIZIVIR͘
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De ervaringen die tijdens de pilots met e-bi-
kes 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 hoofd-
stuk (hoofdstuk 4). Vanwege de vele voorde-
len heeft de meerderheid van de deelnemen-
de bedrijven besloten e-bikes en e-scooters 
ook de toekomst te blijven gebruiken, zelfs 
^SRHIV�½RERGMtPI�SRHIVWXIYRMRK�

Veel bedrijven, zoals DHL, hebben hun logis-
tieke 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 voertui-
gen niettemin bewezen dat ze economisch 
IJ½GMtRXIV�^MNR��(MX�OSQX�HSSV�HI�PEKIVI�EER-
schafprijs en lagere operationele kosten.

Na de pilotperiode is niettemin een aantal 
verbeteringen voorgesteld, zoals het feit dat 
TVSHYGIRXIR�½IXWIR�WXERHEEVH�^SYHIR�QSI-
ten leveren met een extra accu, zodat een ka-
potte accu (door een gebrek of einde levens-
duur) sneller vervangen kan worden. Eén van 
de deelnemende bedrijven gaf de aanbeveling 
om meer subsidies te geven voor de aanschaf 

5. Conclusies

van e-bikes, aangezien de aanschafkosten van 
e-bikes als hoog worden beschouwd ten op-
zichte van een scooter die op fossiele brand-
stoffen 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. Aan-
gezien e-bikes vrij zwaar zijn, kost het leren 
rijden aanpassingstijd voor bestuurders. Van-
uit de Spaanse ervaringen blijkt dat training 
vooral belangrijk is voor het besturen van de 
e-bikes en voor het onderhoud. Om proble-
men in de toekomst te voorkomen kunnen 
bedrijven het best een trainingsperiode inlas-
sen voor hun personeel.

Dit document is bedoeld om wagenparkbe-
heerders te informeren over de voor- en na-
delen van het vervangen van het conventio-
nele 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 oplos-
sing 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 opge-
dane ervaringen en we zijn ervan overtuigd 
dat deze toolkit van toegevoegde waarde kan 
zijn voor uw bedrijf.
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