
Veilige inzet van bakfietsen in de logistiek

Weinig wetgeving en richtlijnen
Momenteel is er in de meeste landen 

zeer weinig wetgeving over het

ontwerp van bakfietsen, laat staan voor 

cargobikes. Het ontbreekt aan normen 

(Herlufsen, 2017) (Moore & Cawley, 2017) 

dus ontwikkelen fabrikanten cargobikes 

naar hun beste eigen inzicht en volgens 

eigen specificaties. De ontwikkelingen 

zijn zo snel gegaan dat elektrisch 

ondersteunde cargobikes plus vracht 

samen meer dan 500 kg kunnen wegen. 

Dat roept de vraag op hoe de stabiliteit 

en controleerbaarheid zich houden, 

bijvoorbeeld bij hogere snelheden of 

als een scherpe bocht genomen moet 

worden. De vraag was welke aspecten

nu in de praktijk van belang zijn, en hoe 

die te testen zijn in de praktijk.

Onderzoek naar aspecten 
van veiligheid en stabiliteit 
bij praktisch gebruik van 
cargobikes
Als eerste aanzet is HAN ARL-A in 

opdracht van de Topsector Logistiek 

een onafhankelijk experimenteel 

onderzoek gestart naar diverse aspecten

m.b.t. veiligheid en gebruik van dit type 

voertuigen: elektrisch ondersteunde 

cargobikes met belading op de openbare 

weg.  Voor het onderzoek omtrent de 

stabiliteit en remvertraging, is de DIN 

79010:2019 norm als referentie gebruikt. 

Deze norm kan zowel voor eensporige 

als meersporige elektrisch ondersteunde 

cargobikes gebruikt worden. Om een 

realistisch beeld m.b.t. het veilig gebruik 

te kunnen schetsen, is het onderzoek 

uitgevoerd met zo wel beladen als 

onbeladen cargobikes. 

Bakfietsen zijn verkrijgbaar in verschil-

lende vormen en uitvoeringen zoals 

• single track 

• multi-track

• alleen elektrisch aangedreven of 

• gedeeltelijk elektrisch ondersteund 

  met verschillende laadvermogens. 

In dit onderzoek zijn acht verschillende 

cargobikes van zeven verschillende 

leveranciers/fabrikanten onderzocht. 

Alle onderzochte cargobikes worden 

elektrisch ondersteund met een 

maximaal continu vermogen van 250 W, 

en hebben een laadvermogen tussen de 

100 en 300 kg.

Remgedrag bij noodstop
Uit het onderzoek naar het veilig rem-

gedrag tijdens een eventuele noodstop 

in beladen/onbeladen conditie en onder 

droge en natte omstandigheden, bleek 

dat soms met meer dan één as geremd 

moet worden om op tijd te kunnen 

stoppen. Dit laat zien dat bestuurders 

van cargobikes met slechts een rem op 

één as moeten oppassen bij een zwaar-

dere belading: d.w.z. snelheid verminde-

ren of minder lading meenemen.

Met toenemende regelmaat zie je ze in de binnensteden: de elektrische 
(vracht)bakfietsen, ook wel ‘cargobikes’ genoemd. Dit zijn bedrijfsmatig
in te zetten bakfietsen voor het vervoer van goederen in binnensteden. 
Een duurzaam en efficiënt alternatief voor de traditionele vrachtwagen
of bestelbus, zonder uitstoot en vaak sneller van A naar B in een drukke 
stad. De toenemende vraag naar deze cargobikes heeft in het afgelopen 
decennium geresulteerd in een groeiend aanbod. In opdracht van 
Topsector Logistiek is HAN Applied Research Laboratory Automotive 
(ARL-A) een onderzoek gestart naar de aspecten die een veilige inzet 
van cargobikes in de praktijk bepalen. Op basis van deze verkenning zijn
12 aandachtspunten opgesteld die bijdragen aan een veilig gebruik. 
Deze deels experimenteel bepaalde kennis wordt ingebracht bij de in 
2019 opgerichte Europese normalisatiewerkgroep voor bakfietsen.

Tijdens het onderzoek zijn de volgende

aspecten onderzocht:

•  Remvertraging;

•  Voertuigstabiliteit, zowel in statische

 als in dynamische toestand;

•  Beoordeling constructie, met nadruk

 op veilig gebruik van het voertuig;

• Actieradius.



Voertuigstabiliteit
Op het gebied van voertuigstabiliteit is 

gebleken dat sommige bakfietsen tijdens 

het sturen/manoeuvreren met hogere 

snelheden en meer belading onstabiel 

kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de 

bestuurder verrast kan worden tijdens 

een manoeuvre met als mogelijk gevolg 

dat het voertuig oncontroleerbaar 

wordt.  Het advies is om de snelheid bij 

manoeuvres te beperken als de lading 

relatief zwaar is. 

Het onderzoek naar de statische 

stabiliteit van de cargobikes test of een 

voertuig stabiel blijft tijdens parkeren 

op een helling onder beladen omstan-

digheden. Uit het onderzoek bleek dat 

in dat geval het kan voorkomen dat een 

cargobike voorover gaat hellen als de 

bestuurder afstapt. Wederom hangt het 

af van het type cargobike en de mate van 

belading, en de hellingshoek. Het advies 

is daar op te letten als bestuurder.

Constructie
In het deelonderzoek ‘beoordeling 

constructie’, is onder andere gekeken 

naar de ligging van de bedrading. Is 

deze goed opgeborgen en afgeschermd,

of kan de constructie voor eventuele 

problemen zorgen tijdens het gebruik.

 Er is ook gekeken of de verlichting 

effectief veilig genoeg is voor de 

bestuurder alsook voor de andere 

medeweggebruikers. Met regelmatig 

onderhoud zouden hier geen 

problemen door hoeven te ontstaan.

Verbruik
Hoewel actieradius geen relatie met 

veiligheid heeft is dat toch in de praktijk-

testen meegenomen. Uit het onderzoek 

naar de daadwerkelijke actieradius op de 

openbare weg, bleek dat sommige 

cargobikes in vergelijking met andere 

cargobikes ongeveer de dubbele accu-

capaciteit nodig hadden om dezelfde 

afstand af te leggen. Er zijn waarschijnlijk 

optimalisatiemogelijkheden om het 

verbruik te reduceren. 

Onderzoek als input voor
normalisatie en verbeteren 
verkeersveiligheid
Uit dit onderzoek blijkt dat er praktische 

testen te ontwerpen zijn waaruit normen 

af te leiden zijn voor het ontwerp van 

cargobikes. De resultaten van dit 

onderzoek worden ingebracht bij de 

Europese normalisatiewerkgroep voor 

bakfietsen. Met ingang van 2019 voert 

NEN het secretariaat van CEN/TC 333/

WG 9  Cargo Bikes, waar wordt gewerkt 

aan een Europese norm waarin de 

veiligheidseisen en beproevings-

methoden voor cargobikes worden 

beschreven.

Dit geeft mogelijkheden voor fabri-

kanten van onderdelen om verbeterde

producten (bijvoorbeeld remmen) 

voor cargobikes ontwikkelen, of cargo-

bikes met nog meer laadvermogen. 

Het ontwikkelen van een Europese 

norm duurt minimaal drie jaar aangezien 

het proces in de werkgroep gebaseerd 

is op consensus. Dit vraagt tijd, maar 

waarborgt tegelijktijdig kwaliteit en 

draagvlak. In de tussentijd is door de 

Topsector Logistiek een aantal adviezen 

opgesteld (zie volgende pagina), die nu 

al bijdragen aan de praktijk.

Kantelinstructies stabiliteitstest voor zowel enkelsporige als meervoudige bakfietsen

Joost Witsenburg NEN: 

“Het is goed als er meer inbreng vanuit 

Nederland komt voor de Europese norm voor 

bakfietsen Dit kan door deel te nemen aan 

de Nederlandse normcommissie Fietsen.”

https://vimeo.com/371091762
https://www.nen.nl/normcommissie-fietsen


Elektrische (vracht)bakfietsen 

12 punten die bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit van de (vracht)bakfietsen

Rem altijd via twee assen. Hou rekening met een langere
remweg bij nat wegdek.

Parkeer een beladen
cargofiets op een vlakke

ondergrond vanwege de kiepstabiliteit.

Zorg voor afgeschermde
bedrading en juiste belichting

voor goede zichtbaarheid.

Maximaliseer het totale
voertuiggewicht op 300 kg.

Geef de bestuurder een
duidelijke handleiding.

Wees bewust van de
actieradius onder verschillende

omstandigheden.

Check periodiek de remmen
en de gerelateerde

onderdelen op slijtage en werking.

 Zet de lading altijd vast om
schuiven tijdens manoeuvreren

en parkeren te voorkomen.

Verlaag het niveau van de
elektrische ondersteuning bij

volle belading ivm stabiliteit en botsimpuls.

Probeer uniform te beladen
ivm zwaartepunt.

Controleer bandenspanning
ivm invloed op remgedrag

en stabiliteit.
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