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W ie zag ooit de
Hilversumse stas-
cooter qugo in het

wild, of een trikke (ook een
sta-driewieler), de paukool
(soort mini-segway), of step-
jes met zadel zoals de stigo
of veeley?

De 51-jarige Jacoba van
Gastel oefent alleen als het
rustig is met haar elektrische
eenwieler. Wie haar toch een
keer betrapt, kijkt ongetwij-
feld zijn ogen uit. „Oefen ik
sinds een paar maanden
mee, ’s avonds in een parkje,
als er niemand meer is. Om-
dat de monowheel één heel
groot wiel heeft, is hij erg
stabiel. Putdeksels en stoe-
pranden zijn geen enkel
probleem. Het is vooral een
kwestie van leren op- en
afstappen en remmen.”

Wekelijks verschijnen er
nieuwe vervoermiddelen,
constateert het Verbond van
Verzekeraars. Dat zit behoor-
lijk met de handen in het
haar. Woordvoerder Oscar
van Elferen: „Geweldige
innovaties, maar iedereen
moet wel weten waar hij of
zij aan toe is bij de aanschaf.

De wetgever is genoodzaakt
achter al die ontwikkelingen
aan te rennen, wat vaak
resulteert in ad hoc beleid.”

„Het ene voertuig mag wel
op de openbare weg, het
andere niet. Op deze moet
een kenteken, op die weer
niet. Het ene valt onder de
WA-verzekering (verplicht
via Wet aansprakelijkheids-
verzekering motorrijtuigen,
red.), de andere onder de
aansprakelijkheidsverzeke-
ring (niet verplicht, red.) en
voor de derde is helemaal
niets geregeld.”

Risicofactor
Volgens de verzekeraars
vormen al die nieuwe voer-
tuigen een extra risicofactor
in het verkeer. „Wij maken
ons zorgen over de toene-
mende diversiteit aan ver-
voersmiddelen op de open-
bare weg. Andere wegge-
bruikers moeten wennen
aan deze nieuwe verkeers-
deelnemers aan het verkeer
en kunnen daar nog niet
altijd goed op anticiperen”,
zegt Van Elferen.

Als voorbeeld noemt het

verbond de elektrische fiets.
„We zien dat e-bikes, ook al
zijn dat allang niet meer de
nieuwste toetreders tot de
Nederlandse weg, vaker van
de zijkant worden aangere-
den. Voor ons een indicatie
dat medeweggebruikers de
snelheid van e-bikes niet
goed kunnen inschatten.
Oplettendheid is dus gebo-
den.”

Ook de liefhebber zelf zit
te springen om duidelijk-
heid, zegt oprichter Jacoba
van Gastel van ’We all
wheel’. Ze is sinds 2016 actief
pleitbezorger van ’Iwheels’,
individuele elektrische ver-
voersmiddelen in Neder-
land. Die zijn wereldwijd
begonnen aan een niet te
stuiten opmars, denkt ze.
Zeker in drukke steden,
waar de opvouwbare elektri-
sche step een alternatief is
voor volle metro’s, trams én
fietsenstallingen. Tenminste,
als zo’n step legaal is.

Daar wringt de schoen,
althans in Nederland. Van
Gastel: „Deze trend had
eerder opgepakt moeten
worden door de overheid.”

Kan alsnog en relatief een-
voudig, benadrukt ze. „Mijn
oproep aan de politiek: kijk
naar de aanpak in België.
Daar is al ruim tien jaar een
aparte categorie voor voer-
tuigen met een kleine im-
pact, een klein volume en
een snelheid van maximaal
25 kilometer per uur. Die
worden daar net zo behan-
deld als de elektrische fiets
en kunnen gewoon worden
verzekerd via de persoonlij-
ke aansprakelijkheidsverze-
kering.” Een verplichte
WA-verzekering inclusief
verzekeringsplaatje is dus

niet nodig.
België loopt hiermee voor-

op in Europa, weet Van
Gastel. Dat het bij de zuider-
buren niet zwart ziet van de
hippe individuele vervoer-
middelen, is wat anders.
„Heeft ook te maken met de
kwaliteit van de wegen en
fietspaden daar. Maar het
kan daar dus wel.”

Popelen
In Nederland staan fabrikan-
ten en importeurs te pope-
len, maar is het gebrek aan
een duidelijke indeling voor
licht gemotoriseerde voer-

tuigen het probleem. Simpel
gezegd wordt elke nieuwko-
mer op dit gebied ingedeeld
in twee categorieën: verbo-
den op de openbare weg of
’bijzondere bromfiets’.

De categorie ’bijzondere
bromfiets’ werd ruim tien
jaar geleden in het leven
geroepen bij de komst van de
segway. Toenmalige minister
van Verkeer en Waterstaat
Camiel Eurlings wilde geen
rijbewijsplicht invoeren voor
segwaygebruikers ’om niet te
veel belemmeringen op te
werpen voor de introductie
van innovatieve vervoersmid-

delen’. Dat schrijft Cora van
Nieuwenhuizen, de huidige
minister van Infrastructuur
en Waterstaat, aan de Twee-
de Kamer, naar aanleiding
van het ernstige ongeval met
een stint (elektrische bolder-
kar) in Oss.

Van Nieuwenhuizen lijkt te
beseffen dat de segway-
regeling (zie kader) zijn
beste tijd gehad heeft. Ze
heeft de SWOV en de RDW
opdracht gegeven ’met voor-
rang’ advies uit te brengen
over het al dan niet aanpas-
sen van de regels ’voor toela-
ting en veilig gebruik op de

weg van licht gemotoriseer-
de voertuigen, voor zover
deze niet al onder Europese
regelgeving vallen’.

„Scheer elektrische exoten
in elk geval niet over een
kam”, zegt Van Gastel. „Een
stint is qua gewicht, omvang
en plek op de weg niet te
vergelijken met een hover-
board.”

Minister
Welke voertuigen en onder-
delen van voertuigen wor-
den toegelaten tot de Neder-
landse markt, bepaalt de
minister van Infrastructuur

en Waterstaat, voor zover
Europa dat niet al heeft
bepaald. De Rijksdienst voor
het Wegverkeer (RDW)
toetst of een voertuig aan de
wettelijke regels voldoet.
Voor een veiligheidsrappor-
tage over een nieuw voertuig
doet het ministerie vaak een
beroep op de Stichting We-
tenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV).
Die kijkt vooral naar hoe een
nieuw voertuig zich beweegt
ten opzichte van andere
deelnemers aan het verkeer,
zegt woordvoerder Patrick
Rugebregt. „De snelheid, de

plaats op de weg, de leeftijd
van de bestuurder, de breed-
te, bediening, wendbaar-
heid, dat soort zaken.”

Weten waar je aan toe bent
is hard nodig, merkt een-
wielrijdster Jacoba van Gas-
tel. „Met maar een wiel is
mijn monowheel formeel
niet eens een voertuig en er
is geen typegoedkeuring
nodig. Toch krijg ik hem tot
nog toe niet verzekerd en ik
ga er dus absoluut de open-
bare weg niet mee op. Echt
nog een grijs gebied.”

Henk Runhaar

Het drama in Oss zet innovatieve voertuigen zoals de
elektrische bolderkar in de hoek ’dus toch gevaarlijk’.
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’Exotische’
voertuigen
onstuitbaar

Het wemelt op onze straten, fietspaden en trottoirs van de
elektrische voertuigjes. In alle soorten en maten, legaal en
illegaal. Van de algemeen geaccepteerde hoverboards, toch
meer kinderspeelgoed, en de elektrische fiets tot steppen en
skateboards op accupower. Na het vreselijke treinongeluk in
Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen die in een
stint werden vervoerd, laait de discussie op over zulke voer-
tuigen.

’Als parkje leeg
is, oefen ik met
de monowheel’

Boodschappenstint. FOTO STINT
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Zelfrijdende of zelfs
vliegende auto’s, dat
duurt nog wel even.
Eerst breekt de elektri-
sche deelstep door
verwacht Deborah Nas,
hoogleraar strategisch
ontwerpen voor nieuwe
technologieën aan de
TU Delft.
„Iedereen kan ermee
rijden. En zo’n step is
altijd mee te nemen.
Met een hoverboard of
onewheel loop je nog
best te zeulen in de
trein.” Nas spreekt uit
ervaring. „Ik had al
heel snel een hover-
board om van de trein
naar de universiteit te
rijden. Na vier maan-
den bleek dat je er niet
mee op straat mag. Nu
zit zo’n board in de
gadgethoek. Ze zijn
ook echt niet zo veilig
in de praktijk. Je maakt
vaart door de tenen van
beide voeten tegelijk
naar beneden te duwen,
sturen doe je met één
voet. Rijd je over een
hobbel, dan maak je
ongewild een cirkel. De
opvolger, van Ninebot/
Segway, is minder ge-
voelig. Die bestuur je
met je knieën.”
De hoogleraar rijdt ook
elektrische eenwieler.
„Die vergt een leercur-

ve. Blijft ook een niche
verwacht ik.” Anders
ligt het bij de stepjes
met elektromotor.
„Amerikaanse steden
worden er nu mee
overspoeld. Voor een
deelproject moet je nu
eenmaal veel voertui-
gen hebben. De steppen
vervullen in elk geval
een duidelijke behoef-
te, die van vervoer voor
de first en last mile.”
Nederland volgt, denkt
Nas. „Er zal in het
begin heus wel eerst
worden geklaagd. Dat
zie je nu al bij deelfiets-
projecten. Zo’n fiets die
van niemand is, maar
die wel in de stalling
voor jouw deur staat.
Dat wekt ergernis.”
Mensen houden sowie-
so niet van verande-
ring, zegt de hoogle-
raar. Elektrische voer-
tuigen liggen extra
onder een vergrootglas.
„Negatieve gebeurte-
nissen worden enorm
opgeblazen, lijken
erger door de media-
aandacht. Terwijl er
procentueel wellicht
veel meer veilige kilo-
meters mee zijn gere-
den. Zo’n ongeluk
voedt de angst, maar
met paniekzaaierij
schieten we niks op.”

’Met paniekzaaierij
schieten we niks op’

Vooral de elektrische fiets
en de hoverboard staan
bekend als brokkenma-
kers. Het aantal ongeval-
len met e-bikes stijgt snel.
Slachtoffers krijgen rela-
tief vaak te maken met
ernstig letsel. Door onge-
vallen met elektrische
fietsen neemt het aantal
Nederlanders met een
dwarslaesie toe, meldt
Dwarslaesie Organisatie

Nederland (DON).
De hoverboard, verboden
op de openbare weg,
maakt vooral slachtoffers
onder kinderen. Per
maand belandden vorig
jaar 100 tot 150 kinderen
op de spoedeisende hulp,
vaak met gebroken armen
of polsen. 
Veilig Verkeer Nederland
(VVN) stelt dat er ’niet
heel veel’ ongelukken met

kleine elektrische voertui-
gen gebeuren. ,,Daarom
krijgt dit bij ons nu niet
de hoogste prioriteit’’,
zegt woordvoerster José
de Jong. Bij de stint is de
verkeersvereniging nauw
betrokken. „Dit voorjaar
hebben we op verzoek van
de leverancier geholpen
de rijtraining voor stint-
bestuurders te professio-
naliseren. We geven ook

scootmobiel- en e-bike-
trainingen.”
Het Openbaar Ministerie
meldt dat de politie ’enke-
le tientallen keren per
jaar’ illegale elektrische
voertuigjes in beslag
neemt. Boetes beginnen
bij negentig euro voor het
niet tonen van het verze-
keringsbewijs tot 360 euro
voor onverzekerd rondrij-
den. 

Vooral e-bike en hoverboard zijn berucht
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