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Door Jorg Leijten

L
inks en rechts scheren auto’s langs fiet-
sers, vechtend voor elk stukje asfalt in de
binnenstad van Keulen. Automobilisten

vervloeken de talrijke fietsers die opdoemen
als ze hun weg zoeken door het drukke cen-
trum.

Tot voor kort was een fietstocht in Keulen
iets voor waaghalzen: trottoirs golden als een
beter alternatief. Maar geleidelijk aan is er iets
aan het veranderen in de Duitse fietscultuur:
op steeds meer plekken verrijzen vrijliggende
fietspaden. Nederland dient daarbij als lich-
tend voorbeeld.

„Hoe krijgen jullie het toch voor elkaar om
je verkeersstroom van fietsers zo geordend te
laten verlopen”, verbaast Thomas Reinold, ei-
genaar van rijwielhandel Cosmos Bikes & More,
gelegen in hartje Keulen, zich over de Neder-
landse situatie. „Naar het werk, de familie, de
supermarkt: die fiets wordt overal voor ge-
bruikt. Daar zijn Duitsers wel jaloers op. Wij
zijn vooral recreatierijders. Maar daarin komt
langzaamaan verandering.”

Grote motor achter die omslag is de elektri-
sche fiets, ook wel e-bike genoemd. De elektri-
sche fiets lijkt op een gewone fiets, maar heeft
een accu die gebruikers trapondersteuning
verleent, met name bij tegenwind en op hellin-
gen. Fietsers kunnen zelf bepalen welk onder-
steuningsniveau ze aanzetten, oplopend van
weinig tot veel hulp.

„Mensen die de auto gebruikten voor afstan-
den tot twintig, dertig kilometer kiezen tegen-
woordig vaak voor de e-bike. Die is weliswaar
duurder dan een gewone fiets, maar milieu-
vriendelijker dan een auto”, stelt Reinold.

De populariteit van de elektrische tweewie-
ler is een welkome meevaller voor de fietsen-
branche. De Nederlandse markt is al jaren ver-
zadigd. Het fietsenpark heeft met 18 miljoen
exemplaren nagenoeg zijn plafond bereikt.
Nederland is daarmee qua ‘fietspenetratie’
koploper in de wereld, zo blijkt uit cijfers van
Rai, de branchevereniging voor fabrikanten
van wegvervoersmiddelen: per inwoner is er
1,1 fiets.

Met 0,8 fiets per inwoner is Duitsland, na
Denemarken, een goede derde. In absolute
aantallen is Duitsland met 66 miljoen fietsen
al de grootste markt van Europa. De vooruit-
zichten op groei zijn bovendien gunstig.

„2011 is het jaar van de grote ommezwaai
voor de Duitse fietsenmarkt. Na jaren van
krimp is er weer sprake van groei”, stelt Gert
Steens, analist bij SNS Securities. „Zelfs de ver-
koop van niet-elektrische fietsen liep goed in
2011. Daarnaast zijn de vooruitzichten voor
2012, gelet op de voororders, gunstig te noe-
men”, meent Steens.

Goede vooruitzichten op de markt van elek-
trische fietsen lijken voor het Nederlandse
Pon, auto-importeur en eigenaar van fiets-
merk Gazelle, dan ook de belangrijkste reden
een overnamebod voor te bereiden op het
Duitse Derby Cycle [zie: Pon wint slag om Der-
by Cycle].

Het Duitse bedrijf is met name door zijn
kennis op het gebied van e-biketechnologie
een interessante optie voor Gazelle. De Neder-
landse marktleider in het stadsfietsensegment

had de afgelopen tijd problemen met de accu’s
van haar elektrische fiets. Voor retailorganisa-
tie Biretco was het reden om de e-bike van Ga-
zelle uit haar collectie voor 2012 te halen, ten
faveure van Sparta en Batavus.

„Derby Cycle is het grote succesverhaal van
de elektrische fiets. Gazelle had wat proble-
men: één en één is twee, zou je kunnen stel-
len”, verklaart Steens. „De kennis uit Duits-
land zou Gazelle kunnen inzetten ter verbete-
ring van haar eigen e-bike, terwijl Derby met
de Nederlandse markt haar ontwikkelingskos-
ten over een groter gebied kan uitsmeren.”

Het wordt de komende jaren steeds belang-
rijker om een lijn betrouwbare elektrische
fietsmodellen te hebben, voorspelt SNS Securi-
ties in een brancherapport. E-bikes v e r va n g e n
op grote schaal de stadsfietsen in het duurdere
segment. Nu is het aandeel elektrische fietsen
in Duitsland nog 4 procent, tegenover 10 pro-
cent in Nederland. De verwachting is dat dit in
2020 gegroeid zal zijn tot 30 procent. De Ne-
derlandse markt bereikt dit aandeel twee jaar
eerder, is de voorspelling.

Dealers zullen die ontwikkeling vooral te-
rugzien in een groeiende omzet. De prijzen
van elektrische fietsen liggen gemiddeld zo’n
800 tot 1.200 euro hoger dan die van de gebrui-
kelijke stadsfietsen. Volumegroei realiseren
wordt echter een veel grotere opgave: een
stadsfiets wordt vervangen door een e-bike,
waarmee in absolute aantallen geen groter
fietsenpark wordt gecreëerd, stelt het rapport.

Toch valt de opleving van de Duitse fiets-
markt niet in zijn geheel toe te schrijven aan
het succes van de elektrische fiets. Anders dan
in Nederland, waar de fietsverkoop meebe-
weegt met de economische conjunctuur, blij-
ken gunstige weersvooruitzichten een drijf-
veer voor de Duitse consument.

„Daar komt dat recreatieve karakter van de
Duitser weer om de hoek kijken. Bij gunstige
weersvoorspellingen willen de Duitsers fiet-
sen. De belangstelling was vorige week bij-
voorbeeld groot, gewoonweg omdat het een
week mooi weer zou zijn. Een week! Zo impul-
sief is de Duitse consument”, meent Reinold.

Het aantal zonne-uren in het voorjaar, een
economie die draait, de invloed van elektrische
fietsen: allen droegen bij aan een goed seizoen
voor de Duitse dealers. Ook de Nederlandse
fietsmarkt kende een goed eerste kwartaal.
„Met name de verkoop van de e-bikes gaat
goed”, meldt een woordvoerder van Rai. „Het
tweede kwartaal was door de vele neerslag wat
minder goed.”

Ondanks een slechte zomer is de Keulse
fietshandelaar Reinold bijna door zijn collectie
heen. Hij kende toch een goed jaar, getuige ver-
schillende lege plekken in zijn zaak. „Vo o r a l
Derby’s Raleighfiets doet het prima.”

Dat betekent echter niet dat het assortiment
van Cosmos Bikes & More compleet is. „Ik pro-
beer al jaren om Gazelle in mijn winkel te krij-
gen, maar het is me nooit gelukt. Wel Batavus
ja, maar dat werkt hier niet. Gazelle is wat Nu-
tella is voor chocoladepasta: hét merk dat voor
consumenten staat voor het product. Gazelle
betekent: Hollandse degelijkheid in fietsvorm.
En juist die degelijkheid is wat Nederland op
fietsgebied tot voorbeeld voor Duitsers
maakt.”

Elektrische fiets is impuls voor 
De elektrische fiets is een bestseller. Eén op de tien nieuwe

fietsen in Nederland is een e-bike. Hij is weliswaar een stuk

duurder dan een gewone fiets, maar wie de auto vaker laat

staan, beweegt meer en verdient ook wat terug.

Pon wint slag om Derby Cycle, Accell verkoopt belang

Nederland kent twee grote fabrikanten van
fietsen: Acell Group en Pon Holdings. Sa-
men hebben ze ongeveer 70 procent van de
Nederlandse markt in handen hebben. Ze
zijn beiden ook actief op de Duitse markt.
Acell maakt een groot aantal merkfietsen,
waaronder Sparta en Batavus. Dit laatste
merk brengt Acell ook in Duitsland op de
markt. Daarnaast heeft Acell een belang van
22 procent in het Duitse bedrijf Derby Cycle,
dat met merken als Raleigh en Kalkhoff
marktleider in Duitsland is.
Auto-importeur Pon is sinds juni dit jaar ei-
genaar van Gazelle. Pon wil Derby Cycle
overnemen. Eind september bracht Pon een
bod uit op Derby Cycle van 28 euro per aan-
deel.
„Derby Cycle en Acell hebben samen onge-
veer 25 procent van de Duitse markt in han-

den”, stelt analist Gert Steens.
Bestuursvoorzitter René Takens van Accell
zegt dat zijn bedrijf het belang in Derby Cy-
cle nu zal aanbieden aan concurrent Pon.
Daarmee zou Acell een boekwinst van onge-
veer 17 miljoen euro behalen. Takens: „Der-
by was een interessante optie geweest,
maar als wij zelf een hoger bod willen doen
dan Pon, dan zou dat onze balans te veel be-
lasten. We kijken verder naar andere inte-
ressante partners.”
Ook voor Duitse dealers zou zo’n overname
geen aantrekkelijke optie zijn, meent Tho-
mas Reinold, eigenaar van Cosmos Bikes &
More in Keulen. „We hebben fietsen van
Derby Cycle en Acell. Wanneer zij één be-
drijf worden, zouden ze praktisch eigenaar
zijn van mijn zaak. Je wordt afhankelijk van
één partner: geen wenselijke situatie.”

Wie : Ad de Leij (56) uit Breda
Merk: Gazelle Innergy
Elektrische fiets sinds: 2011

„Mijn eerste reactie was: wat moet ik met zo’n
ding? Ik voelde me er te jong voor; wilde nog
minstens vijf jaar wachten. Rugproblemen
dwongen me echter een alternatief te zoeken
voor mijn stadsfiets. Ik ben blij dat ik het ge-
daan heb, want rijden op een elektrische twee-
wieler blijkt zalig te zijn; het trapt zoveel ge-
m a k k e l ij k e r.

„Sinds de aanschaf in april staat er driedui-
zend kilometer op de teller. Drieduizend!
Goed: drie weken fietsen op de Veluwe hebben
daar een belangrijke bijdrage aan geleverd,

maar onderschat ook de dagelijkse tochtjes
niet. Boodschappen doen mijn vrouw Marij en
ik tegenwoordig met de elektrische fiets. Daar-
voor hebben we een extra kettingslot aange-
schaft, want zo’n fiets is toch iets te kostbaar
om gestolen te worden.

„Eigenlijk had ik mijn oog laten vallen op
een Sparta. Tijdens een proefritje vloog ik over
de weg, als in mijn jonge jaren. Zeven weken
wachten op die fiets waren mij echter te veel:
dan zou de zomer voorbij zijn.

„Had ik dat toch maar gedaan. De voorvering
van deze Gazelle heeft al eens vastgezeten en de
accu bleek niet zo sterk als beloofd. Nooit meer
een Gazelle dus voor mij, maar dat riep ik ook
over mijn oude Batavus.”

‘We doen er nu zelfs
de boodschappen mee’
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Wi e : Irene (67) en Johan Marijnissen (71) uit
Zundert
Merk: Sparta ION
Elektrische fiets sinds: 2010

„Over twee weken sta je hier weer, sprak de fiet-
senmaker tegen mij, nadat Johan een Sparta
kocht. Hij kreeg gelijk: ik wil niet meer anders.
„Daar waar de fiets vroeger bij neerslag in de
garage bleef staan, rijden we nu door weer en
wind. Drenthe, Utrecht, Limburg: heel Neder-
land zag inmiddels deze Sparta’s.

„Het is een misvatting te denken dat je niets
meer hoeft te doen wanneer de ondersteuning
aan staat. De fiets bevat een accu, geen mo-
tortje! Een middag lang fietsen is nog atijd be-

hoorlijk intensief hoor, alleen trap je veel lich-
ter en ben je minder moe. De tochten die we
maken zijn bovendien langer dan de routes die
we reden met onze stadsfietsen. We kunnen ne-
gentig kilometer afleggen met deze accu, maar
meestal houden we het bij vijftig kilometer.

„De mooiste herinneringen hebben we aan
een tocht die we deze zomer maakten op de Ve-
luwezoom, zonder twijfel het mooiste stukje
natuur van Nederland. Op en af: dat was prach-
tig. We sturen onze e-bikes ook weleens de grens
over, naar Meersel-Dreef, een abdijbiertje drin-
ken op het terras. Daar zie je nog maar weinig
elektrische fietsen. Het lijkt er op dat Neder-
land weer trendsetter is, zoals zo vaak op fiets-
gebied.”

‘Nooit meer zonder
een elektrische fiets’

Wie : Riet de Bruijn (78) uit Breda
Merk: Batavus Padova
Elektrische fiets sinds: 2009

„Na ons huwelijk wisselden mijn man en ik on-
ze auto in voor de fiets. Het enige stuur dat we
daarna zagen, was een fietsstuur. Twintig jaar
geleden overleed mijn man; de tochten die ik
sindsdien maak, zijn steeds korter geworden,
mede vanwege mijn fysieke gesteldheid. Na
een hartoperatie ben ik daarom overgestapt op
de elektrische fiets.

„Ik wist niet welk model ik moest nemen,
dus volgde ik het advies van een fietsenmaker.
Uiteindelijk heb ik voor 2.100 euro deze e-bike

aangeschaft. Het is een verstandige keuze ge-

bleken: drie zomers heb ik er nu op gereden en
elke gereden kilometer is tot nu toe een plezie-
rige geweest.

„Voor korte tochten door de binnenstad ge-
bruik ik nog steeds een stadsfiets van Gazelle.
Grotere afstanden worden echter steevast afge-
legd met de e-bike. Bijvoorbeeld naar mijn kin-
deren, die in de omgeving van Breda wonen. Ze
vragen me geregeld bij hen te komen eten. Daar
zag ik vroeger tegenop, nu niet meer.

„Toen mijn man nog leefde, gingen we altijd
naar het Franse Arles. Prachtige tochten heb-
ben we daar gemaakt.

„Als ik ergens nog eens naartoe wil, is het Ar-
les. Dit keer met een elektrische fiets, dat moet
haast wel een bijzondere ervaring zijn.”

‘Nog eenmaal naar Arles,
met de elektrische fiets’

Fo t o ’s Joyce van Belkom


