E-Bike actie Ga 3.0 2015
Van 1 juli tot en met 1 november werd de Ga3.0 E-bike actie gehouden. Op 9 locaties in
Haaglanden, Alphen aan den Rijn en Leiden werd de mogelijkheid geboden een E-bike te lenen.
Zo kon worden ervaren hoe het is om met de E-bike naar het werk te gaan. Hieronder een korte
terugblik.

In totaal is er 199 keer een E-bike uitgeleend. 121 personen hebben achteraf de enquête ingevuld.
Onze dank gaat uit naar de negen fietshandelaren die met elkaar 16 E-bikes gratis hebben uitgeleend.
Deze fietshandelaren zijn:
 Bike Experts - a bike experience
 Bike Totaal van Hulst
 Gek van Fietsen.nl
 Hans Struijk Fietsen Nootdorp
 Hans Struijk Fietsen Pijnacker
 Hans Struijk Fietsen The Globe
 Hans Struijk Fietsen Voorburg
 Hans Struijk Fietsen Zoetermeer
 Juizz Den Haag

Er is gemiddeld 4,5 dagen gebruik gemaakt van de E-bike. De actie is goed bevallen. 22,5% zegt
de actie leuk te vinden en 76,7% vindt de actie erg leuk. Op de vraag ”overweegt u een E-bike
aan te schaffen?” antwoordt 73% “Ja”. Maar velen melden dat ze aanhikken tegen het hoge
aanschaf bedrag. Andere opmerkingen:
 Heb overwogen, maar voorlopig nog niet aan de orde. Mijn werkschema houdt in dat ik ook
met E-bike niet (veel) vaker met fiets naar werk zou gaan. En voor 1x p.w. is de gewone fiets
toch gezonder. Maar op termijn.... wie weet.
 Deze heb ik inmiddels aangeschaft met het fietsplan en ga nu 3x per week met de E-bike.
 Erg duur, kosten aspect tegenover auto is marginaal mede door afschrijving en storingen, -ebike is erg storingsgevoelig (heb zelf storing gehad in periode waardoor ik terug moest).
 Geprobeerd: vind het te koud in de winter en net iets te ver.
 Niet binnen een paar jaar, maar daarna zeker wel.
 Het is een goed alternatief voor de auto, maar dan alleen als het niet regent.
 Als mijn gewone fiets op is en vervangen moet worden.
 Ik vind de auto ook fijn.
 Met de eigen fiets ik rond de 23km/uur. Als ik met de e-bike boven de 25km/h fiets is het een
stuk zwaarder trappen dan met mijn hybride fiets. De winst vind ik minimaal. Ik zie wel een
voordeel in verband met harde wind tegen. Je reistijd wordt een stuk constanter.

Als de respondenten een E-bike zouden aanschaffen, gebruiken ze die vooral voor het woonwerkverkeer (94%). Maar ook recreatief verkeer wordt vaak genoemd (61%). Net iets meer dan 20%
zou de E-bike gebruiken voor woon-winkelvervoer.
Aanbevolen door collega’s
Beveelt u deze actie aan anderen aan? “Ja” zegt 98%. En uit de antwoorden blijkt dat men de actie
vooral aan collega’s heeft gemeld. Dit is in lijn met het feit dat veel deelnemers zeggen van de actie
gehoord te hebben via hun werkgever (intranet, website), via een collega of het hebben gezien op de
website van Ga3.0!
Overige opmerkingen en tips
 Ontwikkel meer mama fietsen inclusief goede accu die langer mee gaat op hoge
ondersteuning.
 Het zou fijn zijn als er diverse merken e-bikes te leen zijn bij de fietsenwinkel. Een Koga fietst
super maar is ook erg duur in aanschaf. Tip wat betreft de site: deze zou aangepast kunnen
worden met een overzicht van de te lenen fietsen dames/ heren/merk en hoogtes en waar te
leen. Nu kan je niet in een oogopslag zien waar welke fiets te leen is en moet je erg zoeken.
Dan zou je gericht een bepaalde fiets kunnen lenen.
 Een dergelijke actie zou ik ook zeer waarderen voor de speed-pedelec.




















Ophalen verplaatsen van donderdag naar maandag.
Jammer dat de e-bike niet meer ondersteunt wanneer je harder dan 27 gaat/wilt.
Het zou leuk zijn als er een actie aan vast zou zitten. Fiets kopen tegen 0% lening
bijvoorbeeld.
Graag volgend jaar weer een actie.
Aantal dagen was te kort.
Ik heb genoten van de e-bike. Prima actie.
Weinig keus in herenfietsen. Bijna alle fietsen waren damesfietsen.
Doe Van Hemert de groeten.
Geweldig makkelijk en snel op werk en thuis kunnen komen. Recreatief wat verder kunnen
fietsen zonder erg vermoeid thuiskomen.
Ik vond het erg leuk dat ik 6 dagen op een e-bike mocht fietsen. Was erg relaxed. een beetje
te :-). Bedankt in ieder geval dat jullie mij de mogelijkheid gaven om het uit te proberen. Weet
zeker dat ik er over een paar jaar een ga nemen. Daar ik nog goed te been ben hou ik het nog
een paar jaar op een gewone fiets. Vond trouwens wel dat de ondersteuning wel iets stug
was. Mag wel wat vloeiender overgaan. Maar verder had ik een mooie e-bike te leen
gekregen. Complimenten. Nogmaals bedankt en veel succes met jullie actie.
De 5 dagen zijn net te kort om definitief het gevoel te krijgen of het iets is. In mijn geval heb ik
5 dagen regen gehad, waardoor het fietsen een beetje dampig werd (dus een ietwat minder
positieve indruk). Bij een iets langere periode is de kans groter op spreiding van het weer.
Prima actie om mensen te bewegen de auto te laten staan!
Ik wilde de fiets graag voor mijn woon-werkverkeer gebruiken. Als je hem donderdag ophaalt,
ben je die dag al te laat voor je werk. En dinsdag lever je hem weer in (voor vier uur), dan ga
je weer te vroeg van je werk. Uiteindelijk kon ik hem alleen de vrijdag en de maandag voor
mijn werk gebruiken. Ik had liever gehad dat je hem op zaterdag kon ophalen en dan vrijdag
weer inleveren. Omdat ik helemaal enthousiast was, had ik verwacht dat de fietsenmaker er
misschien wel een leuke actie aan had gekoppeld. Maar die leek bijna niet geïnteresseerd om
een fiets te verkopen. Ik denk dat het wel een goed moment is om er een voordeelactie aan te
koppelen. Je hebt al mogen proeven en daardoor helemaal enthousiast geworden. Was een
kleine drempel voor me om er één te kopen. Nu stel ik het weer uit.
Ik wil graag er nog een keer gebruik van maken. Is dit mogelijk?
Leuke actie, had de fiets graag nog een paar dagen gehad.
Ik zou de testfiets best willen hebben...wordt die verloot??

