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Over ons
City Changer Cargo Bike (CCCB) is gegroeid uit 
de oneindige mogelijkheden van cargofietsen en 
promoot het gebruik ervan in de publieke, private 
en commerciële sector. Dankzij de steun van het 
Horizon2020 programma brengt CCCB een team van 
20 partners samen van Noorwegen tot Griekenland 
en van het Verenigd Koninkrijk tot Bulgarije. 

Door te leren van de beste voorbeelden in Europa zal 
CCCB niet enkel voor meer bewustwording zorgen, 
maar zal het ook de groei van cargofietsen en 
cargofiets-initiatieven ondersteunen. Zo stimuleren 
we verschillende interessante ontwikkelingen die 
onder andere meer duurzame logistiek bieden, 
publieke ruimtes verbeteren, inwoners engageren 
en file verminderen. Het initiatief wilt ook meer 
cargofietsen in Europese steden krijgen door nieuwe 
financiële schema’s uit te werken en de kans te 
geven om cargofietsen te testen.
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Samenvatting
Met deze gids zijn handelaars gewapend met nieuwe 
inspiratie en begrip van de groeiende cargofiets-
markt in Europese steden. Gezien de nieuwe 
ontwikkelingen van publieke fondsen, batterij-
innovaties, lifestyle trends en de verbeterende 
fietsinfrastructuur, is het moment aangebroken 
voor fietswinkels om zich te profileren als pioniers 
en voortrekkers van de verandering in hun lokale 
gemeenschap.
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Wat zijn 
cargofietsen?
Cargofietsen zijn fietsen (ook driewielers of 
vierwielers) speciaal ontworpen om goederen te 
vervoeren, zowel groot als klein, licht als zwaar. 
Ze komen in vele vormen voor, gaande van de 
traditionele Short John tot driewielers (ook wel 
cargo-trikes genoemd), tot op maat gemaakte 
vierwiel-frames met elektrisch trapmotoren 
voor specifieke commerciële doeleinden. Hoewel 
cargofietsen al langer dan een eeuw bestaan, zijn het 
vooral de recente ontwikkelingen op vlak van design 
en batterijverbetering die de hedendaagse modellen 
zo toegankelijk, efficiënt en gebruiksvriendelijk 
maken. 

Er bestaan zowel traditionele, manueel aangedreven 
cargofietsen als elektrisch aangedreven modellen. 
Hoewel beide goede opties zijn, hebben ze ook elk 
hun voor- en nadelen. De traditionele, manueel 
aangedreven cargofietsen zijn lichter, goedkoper en 
makkelijker in onderhoud. Elektrisch aangedreven 
cargofietsen kunnen daarentegen niet enkel de 
draagkracht verhogen, maar maken cargofietsen 
ook toegankelijker voor een breed publiek en 
verschillende geografische omstandigheden.
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De cargofietsmarkt
In de afgelopen tien jaar heeft de cargofietsindustrie 
en -gemeenschap een enorme groei gezien, 
grotendeels gedreven door de innovaties op vlak 
van elektrische batterij-aandrijving. Magazines, 
documentaires, internationale conferenties en 
professionele organisaties zijn allemaal een indicatie 
van de groeiende populariteit van de cargofiets.      
Die groeiende populariteit heeft ook voor een groei 
in de industrie gezorgd: nieuwe innovatieve designs 
komen uit landen als Denemarken, Frankrijk, 
Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Er zijn 
meer dan 40 verschillende cargofietsproducenten op 
de markt, gaande van gevestigde merken, startups 
en zelfs gevestigde autofabrikanten.

Wat de marktcijfers betreft werd de wereldwijde 
elektrische bakfietsmarkt geschat op €352 miljoen 
tegen eind 2018, met een jaarlijkse groei van 13,3% 
tot 2026. Tegen dan zou de markt naar schatting een 
wereldwijde waarde bedragen van €960 miljoen.     
Er wordt verwacht dat de Europese markt een grote 
drijfveer zal zijn voor deze groei, een groei die nu 
al zichtbaar is.1 Enkel en alleen in Duitsland werden 
er in 2016 al 15.000 e-cargofietsen verkocht. Hoewel 
de verkoopcijfers van 2018 nog niet beschikbaar zijn, 
worden ze geschat te hebben verdubbeld.2
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De Noorse publicatie, Cargobike Magazine, 
onderscheidt drie grote categorieën cargofietsen 
voor alledaagse gebruikers: korte cargofietsen, 
tweewielers en driewielers. 

Korte cargofietsen zijn geweldig voor klanten die 
iets grotere goederen willen vervoeren, maar zich 
niet comfortabel voelen bij een erg grote fiets of 
er gewoon geen willen. Dit soort cargofietsen is 
makkelijk wendbaar en kan moeiteloos op de trein. 
Producenten die dit soort Short John cargofietsen 
maakt, zijn onder andere: Omnium en Velorbis.

Tweewielers zijn de ideale oplossing voor klanten 
die op zoek zijn naar een snelle en wendbare manier 
om zowel passagiers als goederen te vervoeren. Er 
zijn uiteenlopende modellen te vinden, sommigen 
qua vormgeving meer toegespitst op snelheid 
en anderen meer op een ontspannen, zittende 
houding. Populaire tweewieler-producenten zijn 
onder andere: Bullitt, Omnium, Riese & Müller,           
Bakfiets.nl, en Urban Arrow.

Driewielers zijn de minibusjes van de 
cargofietswereld. Ze zijn relatief iets trager 
en stabieler, wat ze uitstekend maakt om veel 
goederen te vervoeren of verschillende passagiers 
op een comfortabele manier mee te nemen. 
Bekende driewieler-producenten zijn onder andere: 
Christiania Bikes, Butchers & Bicycles, Babboe en 
Nihola.
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Wie gebruikt 
cargofietsen?

Families
Cargofietsen zijn de perfecte oplossing voor veel 
dagdagelijkse logistieke noden van families in 
steden. Over heel Europaa is de cargofiets de auto 
meer en meer aan het vervangen en het concept 
van autoloos leven aan het promoten. Aangezien 
het mogelijk is om zowel kinderen, boodschappen, 
speelgoed en huisdieren (en soms alles tegelijk) 
te vervoeren, herdefinieert de  cargofiets het 
traditionele transport voor het moderne gezin in de 
stad.

Meer nog: studies tonen aan dat 80% van alle 
privévervoer (winkelen, ontspanning, etc.) gedaan 
kan worden met de cargofiets. Dit is zelfs nog 
zonder het dagelijks vervoer van kinderen bij te 
rekenen, waar de cargofiets een geweldig alternatief 
is voor een tweede familieauto. In Oslo hebben 
verschillende families een Baby Biking Meetup 
opgericht, waar ouders samenkomen voor sociale 
ritjes door de stad, langs recreatieve paden en via 
beschermde straatinfrastructuur. En dit alles met 
hun jonge kinderen als passagiers in de cargofiets 
uiteraard.
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Initiatieven vanuit de gemeenschap
Cargofietsen bezorgen, naast mensen en goederen, 
ook veel inspirerende ideeën aan ondernemers. 
Sociale ondernemingen, buurtgroepen en 
vrijwilligersorganisaties hebben het nut van 
cargofietsen al ervaren bij het engageren van 
inwoners, het bijeenbrengen van buurtbewoners en 
simpelweg de klus geklaard krijgen, groot of klein. 
Met meer dan 1200 lokale afdelingen in meer dan 
40 landen heeft Cycling Without Age zo riksja’s, 
een soort cargofiets, ingezet om de relatie tussen de 
verschillende generaties te vergemakkelijken en om 
mentale gezondheid bij ouderen aan te pakken. 

Bedrijven
Nu de e-commerce competitie steeds hoger wordt, 
zoeken veel lokale handelaars naar manieren om hun 
klanten beter te bedienen en een band met hen te 
creëren. Voor sommige handelaars was de cargofiets 
van groot belang bij het verleggen van die focus. 
Gaande van productlevering tot kleine pop-up-
straatwinkeltjes: met zijn flexibiliteit, PR-potentieel 
en lage inkoopkost wordt de cargofiets al snel een 
integraal deel van het bedrijf. Een voorbeeld daarvan 
is Bike and Bloom, een bloemenwinkel in Kopenhagen 
die levert én verkoopt met de cargofiets.
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Waarom nu?
De technologische vooruitgang en wereldwijde 
trends voor stedelijk leven zijn tot op het punt 
gekomen waar de cargofiets enorm veel noden 
van de stadsbewoners kan invullen. Betaalbare en 
herlaadbare batterijen hebben daarbij de markt van 
potentiële cargofietsgebruikers opengetrokken.

Daarnaast zetten steden zich meer en meer in om 
verkeersopstoppingen, uitstoot en de impact op de 
klimaatsverandering te verminderen. Dit doen ze 
onder andere door de fietsinfrastructuur te verbeteren 
voor alledaags gebruik: groeiende netwerken van 
fiets(snel)wegen zorgen ervoor dat de fiets als 
alledaags vervoersmiddel genormaliseerd wordt 
binnen de generaties, wat het leven zonder privé 
autobezit vergemakkelijkt. Deze combinatie heeft 
geleid tot een groeiend potentieel van de cargofietsen, 
vooral bij families met kleine kinderen, voor kleine 
bedrijven en voor gemeenschapsinitiatieven. 

Met deze twee bewegingen is het moment 
aangebroken voor fietswinkels om zich te profileren 
als pioniers, voortrekkers van de verandering in hun 
lokale gemeenschap.
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Voordelen
Betaalbaar
Van kinderen rondrijden in de stad tot meubels 
verhuizen, de cargofiets biedt een heel nieuwe waaier 
aan transportmogelijkheden die voordien enkel met 
de privé auto konden. Hoewel de kost in vergelijking 
met een gewone fiets duur lijkt, kunnen klanten 
enorm besparen op de start- en gebruikskost van 
een eigen wagen, zeker voor dagelijkse ritten in de 
stad. Daarbij komt ook dat kwaliteitscargofietsen hun 
waarde relatief lang behouden, wat herverkoop een 
betrouwbare optie maakt indien nodig.

Snel en betrouwbaar
Cargofietsen genieten van dezelfde betrouwbaarheid 
als gewone fietsen, in alle weersomstandigheden 
en verkeerssituaties. Maar dat is niet alles: 
cargofietsgebruikers kunnen ook makkelijk op 
moeilijk te bereiken plaatsen geraken in vergelijking 
met de wagen, bestelbusje of vrachtwagen. Daarbij 
komt ook dat cargofietsen off-road kunnen gaan 
wanneer conventionele bereikbaarheid een probleem 
is.

Comfortabel en gemakkelijk
De stabiliteit van driewieler-cargofietsen zorgt voor 
een verrassend comfortabele en stabiele rit, je moet 
je voeten zelfs niet van de pedalen halen bij een rood 
licht! Plus, de grootte van de cargofiets zorgt ervoor 
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dat je zichtbaarder bent in het verkeer. Een keer 
aangekomen op je bestemming is het parkeren van 
de cargofiets zo simpel dat je al gauw de problemen 
met wagenparkeren vergeet. Doordat je je vrienden, 
familie, meubels, boodschappen en/of werkmateriaal 
gemakkelijk kunt vervoeren, wordt de cargofiets al 
snel een onmisbare tool. Cargofietsen beginnen als 
een gemak, maar worden binnen de kortste keren een 
noodzaak.

Milieuvriendelijk
Het spreekt voor zich dat cargofietsen een zeer groen 
alternatief zijn voor de privéwagen, -bestelbus of 
-vrachtwagen. Voor jonge families die voor een 
autovrije levensstijl kiezen maar toch een evenwichtig 
ouderschap willen, is de cargofiets de perfecte 
oplossing. Voor business-to-business verkoop valt 
de cargofiets perfect binnen de MVO-vereisten 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen), waar 
groene certificaten een belangrijke aankoopfactor 
zijn.

Leuk
Of het nu de lachende gezichten van de kinderen 
vooraan in de driewiel-cargofiets zijn of vrienden 
die een ritje krijgen na een nachtje stappen, louter 
het zicht van mensen die een cargofiets met plezier 
gebruiken, zorgt ervoor dat de fietsen zichzelf 
verkopen. Ten opzichte van de traditionele fietskarren 
is er bij cargofietsen met laadruimte langs voren 
meer ruimte voor sociale interactie en plezier tussen 
de passagier en de bestuurder. Met cargofietsen 
wordt het oude cliché bevestigd: het gaat niet om de 
bestemming, het gaat om de reis. 
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Frankrijk. 
Regelmatig onderhoud
Zoals bij elke fiets (of voertuig in het algemeen), 
hebben cargofietsen regelmatig onderhoud 
nodig. Hoewel de fietsen er robuuster uitzien, 
zijn extra onderhoudskwalificaties van groot 
belang bij elektrisch aangedreven modellen. 
Cargofietsproducenten hameren er dan ook op het 
belang van een goede fietsverdeler met een certificaat 
in elektrisch aangedreven systemen (bv. het Shimano 
of Bosh eBike verdelerscertificaat) en met expertise 
in het afvloeien van hydraulische remsystemen.

Testritjes zijn van groot belang
Testritjes vormen een belangrijk aspect van de 
klantenervaring gezien de grote investering en de 
impact op de dagdagelijkse taken. Door ‘dummy’-
cargofietsen te kunnen aanbieden aan potentiële 
klanten, begrijpen ze al gauw hoe de fiets werkt 
in verschillende situaties. Voor meer uitgebreide 
testritten hebben verschillende steden met succes 
“fietsbibliotheken” opgestart. Hier kunnen inwoners 
alle soorten fietsen testen, inclusief cargofietsen. 
Door mee te werken aan dit soort project of door het 
te ondersteunen, kan je potentiële klanten van vroeg 
af aan meenemen in jouw verhaal als handelaar.

Kwaliteit is cruciaal
Zoals bij elke langdurige investering, is kwaliteit 
van cruciaal belang. Over het algemeen specialiseren 
producenten zich in de eerste plaats dan ook in 
cargofietsen die kwaliteitsvol zijn. Neem als indicator 
de merken die succes hebben in de grote cargofiets-
landen zoals Denemarken en Nederland, waar op 
de meer mature cargofietsmarkt veel waarde wordt 
gehecht aan kwaliteit en reputatie. 

Financiële ondersteuning is mogelijk
Meer en meer Europese Overheden voorzien 
subsidies voor de aankoop van een nieuwe cargofiets, 
zowel vanuit de privé- als commerciële wereld.                                 
Zo hebben het VK en Zweden de stimulerende 
maatregel genomen om respectievelijk 20% en 
25% van elke nieuwe aangekochte e-cargofiets te 
subsidiëren.3,4 Gelijkaardige initiatieven zijn ook 
al geïmplementeerd in Oostenrijk, Noorwegen en 

Goed om te weten
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ze maken deel uit van de beweging naar meer 
fietsvriendelijke steden door te tonen dat de fiets 
alledaagse taken zonder problemen volbrengt. 
Vele fietswinkeliers die cargofietsen in de toonzaal 
hebben staan, zeggen ook dat het de nodige aandacht 
trekt en een goede conversatiestarter is.  

Gebruik accessoires!
Met zijn flexibiliteit kan de cargofiets op eindeloos 
veel verschillende manieren gepersonaliseerd 
worden naar de wensen van de klant. Meer zelfs, 
de markt voor cargofiets-accessoires is enorm 
gegroeid. Je vindt alles bij derde partijen: van 
handvaten tot regenkledij en van koelelementen tot 
trackingsystemen.

Bedreigingen en diefstal
Cargofietsen behouden hun waarde voor de 
rest van hun leven en hebben dus ook een hoge 
doorverkoopwaarde. Langs de ene kant is dit goed 
nieuws voor potentiële kopers die geen of weinig 
waardeverlies zullen hebben op hun investering. 
Langs de andere kant maakt dit cargofietsen een erg 
aantrekkelijk doelwit voor dieven. Om die redenen 
zijn kopers ook vaak geïnteresseerd om een extra 
verzekering af te sluiten naast een veiligheidsslot. 
Enkele cargofietsproducenten zijn al aan het 
testen van GPS-tracking, maar dit staat nog in de 
kinderschoenen. 

De extra ruimte is het waard
Het spreekt voor zich dat cargofietsen, voornamelijk 
de drie- en vierwielers, extra plaats innemen in 
de showroom. Maar laat dit je niet ontmoedigen! 
Cargofietsen zijn meer dan gewoon een fiets, 
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Neem contact op met verdelers en producenten
Meer en meer cargofietsbedrijven vinden 
zowel binnen Europa als daarbuiten nieuwe 
markten. Sommigen drijven rechtstreeks handel 
met de verkopers en sommigen hebben een 
overeenkomst met gecentraliseerde verdelers. 
Als je de distributiemogelijkheden in jouw regio 
hebt bekeken, neem dan contact op met mogelijke 
leveranciers om van start te kunnen gaan. Zowel de 
European Cycle Logistics Federation (ECLF) als de 
Cycling Industries Europe (CIE) hebben een groot 
netwerk en veel informatie ter beschikking.

Neem deel aan het gesprek
Het gesprek rond cargofietsen trekt internationaal 
steeds meer aandacht, voornamelijk in online 
forums. Deel uitmaken van zo een bestaand forum 
kan je als handelaar helpen om de lokale noden en 
voorkeuren te begrijpen op vlak van cargofietsen. Is 
er geen forum? Start er zelf een!

Neem deel aan evenementen
Evenementen gericht op cargofietsen winnen aan 
populariteit, zeker in Europa. Cargofietsfestivals in 
Polen, het Verenigd Koninkrijk en België trekken 
een brede waaier aan voorstanders, producenten, 
consumenten en soortgelijke bedrijven. Op lokaal 
niveau organiseren cargofietsgemeenschappen 
races met de cargofiets voor alle niveaus. Deze 
svajerløb-evenementen (een Deense traditie uit de 
jaren ’30) zijn een leuke manier om het potentieel 
van de cargofiets te tonen.Wat nu?
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