
De kracht van LEV
Mobiliteit is in beweging: het toekomstperspectief is dat we met autonome 
vervoersmiddelen naar onze bestemming gaan. Maar wat kunnen we nu al anders 
doen voor betere doorstroming, minder CO2 en lawaai en meer plezier?

1. Stil staan -> Bewegen
We staan heel wat stil met z'n allen in de file. Op de snelweg, het continu 
optrekken, stoppen om de stad in of uit te gaan en in de binnenstad, op 
zoek naar een parkeerplek of wachtend achter de vrachtauto die aan het 
laden of lossen is. Wat kunnen LEV's (Light Electric Vehicles) hierin 
betekenen?

Meer spoor, asfalt en rekening rijden zijn oplossingen voor betere 
doorstroming. Als we straks op de hoofdroutes autonoom rijden, 
dan kunnen we het asfalt efficiënter gebruiken. Is meer asfalt op 
termijn nodig? Of kunnen we beter investeren in MaaS? Uiteindelijk 
staan we toch weer vast in en om de stad. Last mile is de bottle 
neck, LEV een aanvulling op OV en fiets. 

2. Snelweg delen + last mile

LEV is een verzamelnaam van zeer verschillende vervoersmiddelen, die 
twee dingen gemeen hebben; ze zijn vrij klein en rijden op elektriciteit. 
Ze vervoeren personen of goederen, zijn wel of niet opvouwbaar, hebben 
een rem of remmen door zelf te balanceren. Te veel 
toepassingsmogelijkheden en te divers om ze eenzijdig te beschouwen. 
We zien ze vooral voor last mile, als alternatief voor de benzine scooter 
en voor bezorging in de binnenstad.

3. Wat zijn LEV?

In de grote steden in Amerika, Azië en Europa zie je deelstepjes. Een 
uitkomst en soms ergernis. Het is snel, zorgeloos en fun. Reductie 
van overlast kan met een user-juicer systeem.

4. Users en Juicers

LEV is inmiddels groot in Azië en Amerika en snel groeiend in 
Europa. Welke regelgeving past bij zo'n diverse groep? Elke LEV 
heeft een specifieke veiligheidsimpact. Op basis daarvan kunnen 
technische eisen en plek op de weg worden bepaald.
De meeste LEV voor de last mile zijn qua snelheid, plek op de weg 
en gewicht vergelijkbaar met een (opvouwbare) (elektrische) fiets.

5. Regelgeving

Klein elektrisch vervoer kan een substantiële bijdrage leveren aan 
betere doorstroming, sociale inclusie en CO2 reductie. Omdat een 
nieuw vervoersmiddel vaak leuker is dan fietsen of lopen, is 
verleiden (i.p.v. verbod of belasting) een aanpak die daarbij past. 
Living Labs creëren een omgeving van gedragsverandering en geven 
de mogelijkheid om gecontroleerd te leren.

6. Living Labs



Van stil staan naar snelweg

Heeft u ook zo'n zin in het autonome rijden? Opgehaald worden 
vanuit uw huis en dan de krant lezen of werken in het vervoers-
middel, om vervolgens voor de deur van kantoor afgezet te worden? 
Het gaat komen, ongetwijfeld, maar wat te doen tot die tijd? 
Rekening rijden kan een oplossing zijn voor de files, maar ook als de 
economie blijft aantrekken? Extra rijbanen kunnen nodig zijn. Kan 
het daarnaast ook anders? 
 
Opvouwbare, (elektrische)vervoersmiddelen en deelvervoer maken 
het mogelijk om de stad uit te rijden, te carpoolen en 's middags met 
een (andere) deelauto of trein terug te reizen. Als 5-10% van de 
mensen deze flexibele concepten omarmt, geeft dat al CO2 reductie, 
betere doorstroming en hoeft groen misschien niet voor asfalt te 
wijken. 
 
Living labs geven inzicht in voorkeuren voor (deel)vervoer- en last 
mile-oplossingen. Het geeft politiek, beleidsmakers en 
consumenten de kans om te innoveren. Van de "oude" aanpak 
weten we dat het werkt en kennen we de neveneffecten: meer asfalt 
is meer auto's en meer opstopping in de binnenstad, meer CO2 en 
opoffering van groen. 
 
 
 



Wat zijn LEV

LEV betekent Light Electric Vehicles en is een verzamelterm van 
inmiddels veel verschillende kleine elektrische vervoersmiddelen. 
Het loopt uiteen van speelgoed, zoals balance boards, 
gehandicaptenvoertuigen, welbekende E-bikes, speed pedelecs, E-
scooters, micro auto's, Stint, cargobikes, Segways, opvouwbare 
scooters en elektrische stepjes. Ze worden gebruikt voor individueel 
vervoer of vrachttransport, ze zijn wel en niet opvouwbaar, met 
stuur en rem of self-balancing. Ze hebben twee dingen gemeen: ze 
zijn (relatief) klein en rijden elektrisch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezien de diversiteit is het logisch om ze qua toepassingsmogelijk-
heden, veiligheid en regelgeving genuanceerd te beschouwen. Een 
opvouwbaar E-stepje is bijvoorbeeld heel goed te gebruiken voor de 
last mile. Zo in en uit de (deel)auto of de trein, want klein, op-
vouwbaar, licht en snel in en uit te klappen. Een cargo (E)-bike is 
goed te gebruiken voor logistiek in de binnenstad. Ze blokkeren de 
weg niet en zijn stil. In Amsterdam en Delft is dit al een vertrouwd 
beeld. Een mini-segway of een mini-scooter is handzamer en lichter 
dan een scootmobiel voor mensen die slecht ter been zijn. En 
vergeet niet, moderne senioren houden van hippe gadgets. 
 
 
 
 
 

LEV, zowel de nieuwe modellen als de E-scooter, kunnen een 
substantiële bijdrage leveren aan het verminderen van kool-
waterstoffen en geluid.  TNO becijferde in 2017 dat nog zo'n 1 
miljoen "gewone" scooters op de weg rijden die gemiddeld 4000 km 
per jaar rijden. Zij zijn verantwoordelijk voor 27% van de emissie van 
koolwaterstoffen.
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User-Juicer

Inmiddels hebben veel mensen op vakantie in het buitenland kennis 
gemaakt met een deelstep. Ideaal, want met een handige app leen 
je een step die je vervolgens op je bestemming kan achterlaten voor 
een ander. Super flexibel! Snel 's ochtends naar een museum op de 
step en slenterend door de stad terug. Voordelig voor het 
verdienmodel en het milieu, omdat zo'n step verschillende keren per 
dag gebruikt kan worden. Ook in Amsterdam en Rotterdam worden 
plannen gemaakt voor deelstepjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sommige steden wordt wel gemopperd over het achtergelaten 
van stepjes. We zien dat steden, waar de (gemeentelijke) overheid 
samen met het bedrijfsleven afspraken maakt, minder overlast 
hebben.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
User-juicer zorgen voor optimaal gebruik van de E-step. Je huurt via 
een app een E-step. Als gebruiker word je gestimuleerd om de step 
netjes achter te laten. Je krijgt gratis minuten rijtijd als je de E-step 
op een oplaadpunt achterlaat. De stepjes zijn het meest rendabel en 
leveren het minste overlast als ze veel worden gebruikt. Hierbij is 
een opgeladen accu natuurlijk essentieel. Juicers -veelal studenten 
en scholieren- verdienen bij met stepjes verplaatsen en opladen. 
Met data-analyse worden de stepjes bij populaire trajecten 
neergezet.
 



Wetgeving en verzekering

Wetgeving reguleert om binnen de veiligheidseisen te innoveren, 
maar loopt daarmee vaak ook achter op ontwikkelingen. Voor LEV 
is er binnen Europa (nog) geen eenduidige regelgeving. Tot voor 
kort was dat geen probleem, omdat het aandeel LEV op de weg nog 
klein was. In Nederland is tien jaar geleden met de komst van 
Segway de bijzondere bromfietsrichtlijn opgesteld; een uitgeklede 
versie van de Europese brommerrichtlijn, waarmee innovatieve 
vervoersmiddelen konden worden toegelaten. Nu LEV een vlucht 
nemen: met name (1) deelstepjes, (2) cargobikes en (3) diverse 
vervoersmiddelen voor de last mile is er meer behoefte aan nieuwe 
regelgeving. 
 
 
 

Voor consumenten is het onlogisch dat elektrische stepjes die 
online of in Nederlandse winkels te koop zijn niet de weg op mogen. 
Een step met elektrische stepondersteuning mag weer wel op het 
fietspad; een gewone step mag ook op de stoep.  
 
 
 
                                                       Voor deze <- gelden andere 
                                               verkeersregels dan voor die ->
 
 
 
 
 
 
 

                   In Amsterdam moet hij 
 <- op de weg 

                  en hij -> op het fietspad
 
 
  
 
                                    
 
                                                       Ziet u het al voor u dat deze tussen 
vc                                    de vrachtwagens moet rijden? 
 
 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
                                                                                                 Deze <- hoort op het fietspad
                                                                                     en -> op de weg
 
                                                              
                                                            
 
 
 
 

De verzekeringsmaatschappijen maken het niet makkelijker om te 
verduurzamen. Zo is voor de zakelijke markt de verzekering van een 
E-scooter duurder dan voor een benzine scooter. 
 

Aan gehandicaptenvoertuigen worden weinig eisen gesteld, omdat 
men de mobiliteit wil stimuleren. Verzekeringsmaatschappijen zijn 
juist erg terughoudend om een WAM-verzekering te verlenen voor 
een nieuw vervoersmiddel dat mobiliteit vergroot en er anders 
uitziet dan een scootmobiel. 
 
 
 
 
 

 
 



Meaning of LEV

Gezondheid, CO2 reductie, minder lawaai, mensen langer 
zelfstandig deel laten nemen aan het verkeer en een goede 
doorstroming zijn belangrijk voor de leefbaarheid. 
 
Daarnaast is het nodig dat we op de openbare weg duidelijke regels 
hebben. (Veiligheids)eisen waaraan voertuigen moeten voldoen en 
verkeersregels over hoe we de openbare weg met elkaar gebruiken 
(plek op de weg).
 
Het is nu tijd om in Nederland aandacht te hebben voor deze 
transitie die in het buitenland al langer gaande is. Nederland hoeft 
het wiel niet meer zelf uit te vinden. 
 
Het uitbreiden van Living Labs op lokale en landelijke schaal helpt 
om de transitie naar diversiteit aan vervoersmiddelen te stimuleren 
en tijdig in te kunnen grijpen op negatieve consequenties. 
 
Een integrale aanpak van nieuwe regelgeving waarbij (1) 
gezondheid, (2) duurzaamheid, (3) sociale inclusie, (4) 
verkeersveiligheid, (5) plek op de weg en (6) diversiteit van de 
vervoersmiddelen in samenhang wordt beschouwd biedt ruimte 
voor een schone en fijne toekomst, met meer fun, veiligheid en 
diversiteit op straat. 
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