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et moge duidelijk zijn: de 
e-bike is niet meer weg 
te denken uit ons straat-
beeld. Hoe dit komt? De 
rijwielbranche produceert 
steeds snellere en hippere 

modellen. Fietsen waar je je allerminst 
voor hoeft te schamen en zelfs mee gezien 
wilt worden. Qua omzet is de elektrische 
fiets de aloude stadsfiets voorbijgestreefd. 
Uit cijfers van de RAI blijkt dat de e-bike 
inmiddels een verkoopaandeel van 16 
procent en een omzetaandeel van 42 pro-
cent heeft. Daarmee vormt de elektrische 
fiets voor de rijwielbranche inmiddels het 
belangrijkste segment.

De eerste e-bikes werden al aan het eind 
van de 19de eeuw ontwikkeld, maar de 
moderne versie ontstond pas eind jaren 

’90 van de vorige eeuw. Gidslanden waren 
Japan en China, daar kwamen dan ook de 
Yamaha PowerAssist System en de Pana-
sonicmotoren vandaan. Zowel Yamaha als 
andere fietsmerken, zoals Batavus, Sparta 
en Gazelle, gingen e-bikes produceren. In 
het begin was de toegestane ondersteu-
ning onduidelijk, maar inmiddels is in 

de Nederlandse wetgeving vastgelegd dat 
een e-bike een ondersteuning mag hebben 
tot 25 km/u. Ga je harder, dan slaat de 
motor af. (En wil je harder, dan heb je geen 
e-bike meer, maar wettelijk gezien een 
snorfiets. En dan moet je de fiets van een 
verzekeringsplaatje voorzien.) Doordat de 
wetgeving continu beweegt, kan het dus 

best zijn dat dit verandert. Want ook de 
e-bike zelf evolueert.  

Wat is er anno 2013 zoal op de e-bike-
markt te vinden? Allereerst zijn er de 
allroundmodellen, zoals Sparta DTS +. 
Sparta heeft de e-bike in ons land groot 
gemaakt. De fietsen van Sparta zijn voor-
zien van een in het achterwiel ingebouw-
de ION-aandrijving; een in Nederland 
ontwikkeld systeem. De eerste versies 
uit 1998 hadden slechts een versnelling 
en een in het frame verankerde accu. De 
DTS + heeft ondertussen 24 derailleur-
versnellingen en een verborgen accu, die 
uitneembaar is. Verder heeft hij een in de 
voorvork geïntegreerde led-koplamp, een 
HD-display met meer dan 15 functies en 
een ‘cruise control’. 

Naast fietsen met een motor in het 
achterwiel zijn er veel modellen met een 
motor in het vóórwiel. De reden: een mo-
tor in het achterwiel gaat niet samen met 
een versnellingsnaaf. En laat dat nu net 
de meest voorkomende ‘versnellingsbak’ 
zijn in Nederland. Een voorbeeld van een 
model met een voorwielmotor is de Giant 
Twist Go Double Power (¤ 2199,-), met 
een Shimano Nexus 8-speed naaf in het 
achterwiel, de accu’s (vandaar de naam 
Double Power) in de bij de fiets meegele-
verde fietstassen, en inderdaad een motor 
in het voorwiel. 

Allround
In opkomst is de e-bike met ‘middenmo-
tor’. De grootste aanbieder van midden-
motoren is Bosch. Dit Duitse bedrijf heeft 
een krachtig exemplaar ontwikkeld dat 
met gemak een e-bike tot 40 km/u zou 
kunnen stuwen. Wat, zoals al eerder 
gezegd, in Nederland verboden is. 

De Boschmotor bepaalt hoe een e-bike 

eruitziet. Met andere woorden: fabrikan-
ten moeten hun fiets om het systeem 
heen bouwen, iets wat voor een voorwiel-
motor minder geldt. De Boschmotor biedt 
echter veel voordelen, waaronder een 
betere gewichtsverdeling. 

Er zijn inmiddels tientallen merken 
die de middenmotor toepassen. Bijvoor-
beeld het Amerikaanse Trek met de tot 
E-bike van het Jaar 2013 gekozen Trek 
TM500+. Het frame bevat een door Trek 
zelf ontworpen bevestiging voor de 
Boschmotor. Dit resulteert in een frame 
dat 400 gram lichter is dan een fiets met 
de standaardbevestiging voor Boschmo-
toren. De kabels zijn weggewerkt in het 
stuur; de accu is onder de bagagedrager 
te vinden. De Trek TM500+ heeft hydrau-

lische velgremmen en vering en is te 
koop voor ¤ 2599,-.

Nog een Amerikaan met Boschmotor 
is de Cannondale E-bike Alfine 1, een 
doorontwikkeling van het model dat in 
2012 tot E-bike van het Jaar werd verko-
zen. Het ‘dikke’ aluminium frame heeft 
een eigen ‘Headshock’ voorvering, een 
in vergelijking met het model uit 2012 
nieuwe bagagedrager met geïntegreerde 
accu, tien versnellingen en ‘disc brakes’. 
Van ¤ 2699,- tot ¤ 2999,-.

Forenzenfiets
En zo belanden we bij e-bikes die afwij-
ken van het beeld dat iedereen van een 
e-bike heeft; de zogenaamde Urban-mo-
dellen die weer heel erg tegen de ‘Vin-
tage’-modellen aanleunen. Bijvoorbeeld 
de Miss Grace Innergy van Gazelle. Op 
het eerste gezicht een gewone transport-
fiets, maar kijk je goed dan zie je de in de 
voornaaf verwerkte motor (vanaf ¤ 1649,-). 
Ook merken als Puch, Montego, Sparta, 
Kalkhoff en Cortina hebben dit soort 
fietsen. Een nieuweling is de Smartbike, 
een opvallende ‘city bike’ van de Daimler 
Group. 

Aan de extra-sportieve kant van het e-
bikespectrum bevinden zich steeds meer 
‘dikke’ mountainbikes met ondersteu-
ning. Vooral merken die fietsen leveren 
in de Alpenlanden hebben zo’n fiets in 
hun collectie. Bijvoorbeeld Specialized, 
Cube, Rose en Ave met de XH9. Vering, 
mountainbikewielen en -banden, schijf-
remmen en een ‘getunede’ Boschmotor 
voor ¤ 3790,-. Hoe stoer wil je het hebben? 
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e-bike
De opmars van de

Onlangs ging de miljoenste ‘e-bike’ over de toonbank. 
Qua omzet is de elektrische fiets de aloude stadsfiets 

voorbijgestreefd. De e-bike wordt dan ook steeds 
sneller en hipper.  

• Bedenk goed waar u uw  
e-bike voor wilt gebruiken. 
Stadsverkeer vraagt een an-
der model dan een vakantie.
• Een e-bike verdient een 
warme en droge opslag-
plaats, liefst met een aan-
sluitpunt voor de accu.
•	 Veel vraag zorgt voor een 

steeds groter aanbod van 
steeds meer merken. Som-
mige hanteren superlage 
prijzen. Leuk, maar service en 
garantie kunnen bij derge-
lijke aanbieders weleens een 
probleem vormen.
• De bottleneck is het elek-
trische systeem, met name de 

accu. Er bestaat helaas nog 
niet zoiets als een Kwik-Fit 
voor goedkope accu’s, dus 
u bent afhankelijk van de 
dealers en de fabrikanten. Zij 
leveren de juiste accu voor 
uw fiets, en die is niet altijd 
even goedkoop. Er is helaas 
nog niet veel ‘marktwerking’, 

dus de prijzen blijven hoog.
• Koop een e-bike bij een 
vakkundige detaillist, die ook 
echt dealer is. Een e-bike 
heeft namelijk gespeciali-
seerde onderhoud en service 
nodig. Check de websites van 
de merken voor verkoop/dea-
leradressen bij u in de buurt.  

• Veel informatie over 
merken, modellen, dealers 
en prijzen is op internet te 
vinden. Hetzelfde geldt voor 
gebruikerservaringen, met 
name op forums. Filter de 
informatie, want merken 
voeren vaak een aantal jaren 
een modelnaam ook al is de 

desbetreffende fiets inmid-
dels van een ander e-systeem 
voorzien. Soms gaat het om 
een verbeterde versie omdat 
de eerdere versies te veel 
gebreken vertoonden. 
• Een tweedehands e-bike? 
Ook hier kan de accu een 
probleem opleveren. Staat 

een e-bike lang stil, dan ver-
oudert een accu in verhou-
ding sneller dan wanneer de 
fiets dagelijks gebruikt wordt. 
Een accu gaat drie tot vier 
jaar mee; een nieuwe kost 
zo’n ¤ 300,-. 
• Er zijn op internet bedrijven 
te vinden die oude accu’s 

weer van stroom kunnen 
voorzien.
• Tot slot: wilt u een e-bike 
meenemen op de fietsendra-
ger achter op uw auto, check 
dan of de drager geschikt is. 
Een e-bike weegt al snel 27 
kilo. Er zijn speciale dragers 
voor e-bikes. 
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