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Ten eerste

De slalomnogmaar evenniet
De elektrische fiets stijgt in populariteit, vooral bij senioren.Maar daarmee gaan ze vaak
harder dan ze aankunnen. Het aantal fietsslachtoffers onder ouderen is ook gestegen.
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

ZEEWOLDE ‘Ik ben bang’, geeft Neel-
tje Jansen vanDoorn (75) toe. Ze staat
aan de start van een oefenparcours
voor e-bikes, fietsen met elektrische
trapondersteuning. Een paar flauwe
bochtjes, een slalom en een nood-
stop – het lijkt beginnersniveau.
Maar Jansen van Doorn botste twee
jaar geleden tegen een paaltje en
sindsdien staat haar logge, 7 jaar ou-
de e-bike werkloos in de garage. Na
wat aarzelingen overwint ze haar
angsten, en stapt na al die tijd weer
op de fiets. ‘Ik laat me toch niet ken-
nen?,’ zegt ze als de hulpmotor met
een schokje aanslaat. De slalom laat
ze vooralsnog links liggen.
De verkoop van e-bikes is de laatste

jaren behoorlijk gestegen. Meer dan
15 procent van de in 2011 verkochte
fietsen waren e-bikes, tegenover
3 procent in 2006. Vorig jaar werden
181.000 fietsen met elektrische hulp-
motor verkocht. Vooral senioren
schaffen de elektrische fietsen aan.
‘Het is een goed alternatief voor een
gewone fiets. Zo kunnen ouderen
toch actief blijven’, zegt Astrid Ko-
perberg van de Fietsersbond.
Dat heeft niet alleen voordelen.

Van de 200 dodelijke fietsslachtof-
fers inhet verkeerwaren er 128het af-
gelopen jaar ouder dan 64 jaar. Een
jaar eerder waren dat er 93.

Reactievermogen
‘Het vermoedenbestaat dat de toena-
me van het aantal slachtoffers in de-
ze groep te wijten is aan het gebruik
van de e-bike’, zegt Koperberg. ‘Het
gehoor, het zicht en het reactiever-
mogengaan allemaal achteruit naar-

mate iemandouderwordt.Maarmet
de e-bike fietsen senioren plotseling
sneller dan ooit, tot wel 25 kilometer
per uur.’
Sinds dit voorjaar organiseert de

Fietsersbond ‘fietsscholen’ voor e-bi-
kers. Na het succes van fietsklasjes
voor asielzoekers en kinderen, kon
ook deze groep wel wat hulp gebrui-
ken. Eerstwordt geoefendmet op- en
afstappen, daarna gaan de 25 aanwe-
zige senioren het ‘droogfietsen’ in de
praktijk brengen op het parkeerter-
rein van buurthuis de Sfinx aan de
Zuiderzeeweg.
En er zijn lessen over de verschil-

lende fietsmodellen. ‘Wie op de vijf-
de verdieping woont, kan het beste
een uitneembare accu nemen. An-
ders moet je de hele fiets de trap op-
tillen om de batterij op te kunnen la-
den,’ heeft Harry de Hoogen (76) er-
varen.
Dat het besturen van een e-bike

nog niet gemakkelijk is, ondervond
Rob Smit (80). Drie weken geleden
probeerde hij de elektrische fiets van
zijn zoon. Die lijdt aan MS, dus voor
hem is de e-bike een uitkomst. Smit
namde eerste de beste bocht in de al-
lerhoogste versnelling. Hij kwam er
zonder kleerscheuren van af, ‘maar
pakte wel een wegberm mee’. Van-

daag komt hij uit nieuwsgierigheid
nog eens kijken, maar hij ziet er ‘vrij-
wel zeker’ vanaf om een e-bike te ko-
pen. Te gevaarlijk. ‘En in een zomer
als deze heb je er toch niet veel aan.’

Onderzoek
De Stichting Wetenschappelijk On-
derzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
doet sinds kort onderzoek naar fiets-
ongelukken, mede op verzoek van
het ministerie van Infrastructuur en

Milieu. De SWOV onderzoekt de loca-
tie van het ongeval en het type fiets
waarop werd gereden. Bij een eenzij-
dig fietsongeluk wordt de politie
niet altijd ingeschakeld. Met het on-
derzoek wil de SWOV meer te weten
te komen over fietsongevallen dan
mogelijk is op basis van de politiere-
gistratie.
Suze van den Berg (67), met een

paars truitje en dito zonneklep, is
dolgelukkigmet haar e-bike. Ze hield
‘altijd al’ van lange fietstochten, tot-
dat artritis roet in het eten gooide.
Haar man Johan (68), met onder zijn
korte broek sandalenmet hagelwitte
sokken, heeft de ziekte van Parkin-
son. Vooral de dijken en bruggen op
werd het zwaarder en zwaarder.
‘Nu kunnenweweer lange tochten

op de fietsmaken,’ zegt Suze van den
Berg. Hoe gelukkig ze ook met haar
eigen e-bike is, ze kijkt toch met een
schuin oog naar de splinternieuwe
showroommodellen die door de
plaatselijke fietsenmaker zijn uitge-
stald.
‘Deze stuurt toch wel erg zwaar,’

zegt ze over haar eigen fiets. De nieu-
were modellen zijn lichter en boven-
dien van alle gemakken voorzien,
van een antiblokkeersysteem tot
elektrische parkeerhulp.

Suze van den Berg (67) met haar e-bike op les in Zeewolde. Zij hield altijd al van lange tochten maar door haar artritis werd het fietsen te zwaar. Nu kan ze weer flinke afstanden afleggen. Foto Bart Mühl
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