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ombouwen of nieuw? 
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Een goede elektrische fiets is een behoorlijke investering. Voor 
wie een goedkopere oplossing zoekt, zijn er ombouwpak-
ketten te koop. Maar welke voor- en nadelen zitten daaraan? 
Wij laten twee specialisten aan het woord, een voor- en een 
tegenstander: Marcel Foederer van FHM Motor ombouwsets en 
Marco Kalden van Sparta.

“Door de populariteit van 
elektrische fietsen wordt de markt over-
spoeld door goedkope tweedehands fiet-
sen van topmerken als Koga en Sparta. 
De inruilwaarde is laag met als gevolg 
dat veel mensen overwegen hun fiets 
om te bouwen tot een volwaardige elek-
trische fiets. Dat is veel goedkoper en je 
gebruikt gewoon je eigen fiets die juist zo 
lekker zit en waar je aan gewend bent”, 
verkondigt Marcel Foederer, fabrikant en 
leverancier van FHM Motor ombouw-
pakketten. 

Daar denkt Marco Kalden, woordvoer-
der van Sparta, totaal anders over. “Wie 
zijn fiets voorziet van een ombouwset 
is gevaarlijk bezig. Een gewone fiets is 
niet als concept ontwikkeld, niet als één 
geheel. Zijn het frame en de voorvork wel 
sterk genoeg? Wie garandeert of de rem-
men voldoen? Een gewone fiets is niet 
getest op het rijden met een elektrische 
motor. Breuk kan leiden tot levensge-
vaarlijke situaties!” 

overcapaciteit als het om piek- of duur-
belasting gaat. Als iemand van 150 kg op 
een gewone fiets een helling afrolt en vol 
in de remmen moet, dan is de belasting 
op de voorvork vele malen groter dan 
bij iemand van 75 kg op een elektrisch 
aangedreven fiets op een vlak fietspad 
in Nederland. Een merkfiets is op deze 
extreme verschillen berekend. Trouwens, 
als je dat argument van honderd pro-
cent op elkaar afgestemde onderdelen 
doortrekt, zou je zelfs geen remblokjes 
van een ander merk op je fiets kunnen 
zetten.” 

Kalden: “Het gaat niet om de belasting, 
maar om bijvoorbeeld trillingen en vibra-
ties die vrijkomen bij  een elektrische 
fiets. Deze kunnen leiden tot metaalmoe-

Kalden voegt daar aan toe dat je bij het 
ombouwen bent gebonden aan simpele 
e-bike systemen die louter naar trapbe-
weging kijken om die te ondersteunen. 
Meer comfortabele en geavanceerde sys-
temen meten het trapkoppel en passen 
de ondersteuning daarop aan. Dit is een 
belangrijk verschil, omdat het trapkop-
pelsysteem het natuurlijke rijgedrag eve-
naart. Dat merkt de koper direct aan het 
rijcomfort. De verwerking van trapkop-
pel vereist aangepaste frames en is dus bij 
op- en ombouw niet mogelijk.”

ProtEctionismE

Foederer doet dit af als puur protectio-
nisme. “Ik begrijp best dat bedrijven hun 
eigen producten moeten afschermen 
maar het klopt niet wat Kalden zegt. 
Als ik een voorvork bestel voor een 
elektrische fiets of een gewone fiets, 
dan hebben die voorvorken hetzelfde 
bestelnummer. Vergelijk zelf maar eens 
twee frames van één merk met elkaar in 
de winkel. Dan zie je geen of heel weinig 
verschil.” 

“Dit is niet juist”, zegt Kalden. “Voorvor-
ken met een motor hebben bijvoorbeeld 
een andere inbouwbreedte en kunnen 
dus niet voor een gewone fiets gebruikt 
worden. Daarbij wordt er bij voorvorken 
wel degelijk rekening gehouden met de 
sterkte. Het is erg belangrijk te weten of 
de onderdelen van de fiets geschikt zijn 
voor extra belastingen die vrijkomen 
zodra een motor wordt gemonteerd.”

niEt gEschikt

Kalden voert nog meer tegenargumenten 
aan. “Elektrische fietsen worden uitvoe-
rig getest op veiligheid, piekbelasting, 
duurbelasting en ga zo maar door. Daar-
mee zijn jaren van onderzoek en ontwik-
keling gemoeid. Het resultaat is een goed 
en veilig product waarvan de onderdelen 
honderd procent op elkaar zijn afge-
stemd. Dat kun je niet garanderen bij 
fietsen met een ombouwset.”

De zelfbouwspecialist uit Geldrop brengt 
daar tegenin dat merkfietsen hoe dan 
ook zijn berekend op extreme belastin-
gen. “Fabrikanten houden rekening met 
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heid of onverwachte reacties op andere 
fietsdelen doordat vibraties elkaar ver-
sterken. Het gaat om het samenspel van 
alle delen. Een componentleverancier 
kan deze niet testen en dus de gevolgen 
niet inschatten, omdat het afhangt van 
de totaalconfiguratie. De enige oplossing 
is integrale ontwikkeling. Een elektri-
sche fiets moet als totaalconcept worden 
ontwikkeld. Belasting is een heel ander 
vraagstuk waarin de configuratie gelijk 
blijft, maar het gewicht simpelweg toe-
neemt. Dat is niet te vergelijken met de 
effecten van een elektrisch systeem.” 

WEttElijk EisEn

De woordvoerder van Sparta vraagt zich 
ook af of al die ombouwpakketten wel 
aan de wettelijk eisen voldoen.  

Ombouwen is 
veel goedkoper
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Kalden: “Er worden heel wat verschil-
lende ombouwpakketten te koop aange-
boden voor een prijs die varieert van  
€ 350 tot € 1.000. Daar zit natuurlijk ook 
een hoop rommel bij. Wie garandeert dat 
een accu plotselinge stroomwisselingen 
aan kan bij het opladen? Of hoe staat 
het met de magnetische straling van de 
motor? Is die niet schadelijk voor andere 
apparaten?” 
Foederer riposteert: “Wie dat garandeert? 
Wij! Onze producten voldoen aan alle 
wettelijk eisen en keurmerken. Onze 
accu’s zijn bijvoorbeeld van Panasonic en 
de producten van dit gerenommeerde 
merk voldoen aan alle veiligheidseisen 
die in de EU voor accu’s gelden. En ook 
op productniveau voldoet alles aan de 
wet- en regelgeving. Zo heeft de elektro-
motor van FHM een maximumvermogen 
van 250 watt en is de maximumsnelheid 
afgesteld op de wettelijk toegestane  
25 kilometer per uur. Overigens, ook 
accu’s van merkfietsen vertonen tekort-

komingen. Zo hebben accu’s van Phylion, 
gebruikt door een aantal grote merken, 
een uitvalpercentage van boven de 35%. 
Dat hebben we zelf uit betrouwbare bron 
vernomen.”

garantiE

Kalden komt met een laatste contra-
argument op de proppen: de garantie. 
“Een topmerk biedt vaak lange garantie 
op een fiets. Die garantie vervalt als je 
iets aan de fiets verandert. Zodra je een 
elektrische motor monteert, is de fabri-
kant niet meer aansprakelijk. Mocht je 
een framebreuk krijgen met je omge-
bouwde fiets, dan kun je dat dus niet 
meer reclameren.”

Foederer: “Het argument van Kalden 
tekent de houding van merken als Sparta. 
Garantie, of productaansprakelijkheid, 
kan nooit of te nimmer worden afge-
nomen. Overigens zijn wij ook gewoon 
gebonden aan productaansprakelijkheid 

Meer vermogen elektrische fiets
Het Europees Parlement beslist nog deze zomer over het vrijgeven van het 
motorvermogen voor elektrische fietsen. De Europese Commissie hield tot 
dusver vast aan een begrenzing van maximaal 250 watt. Met vrijstelling 
van het motorvermogen kunnen straks ook transportfietsen, postfietsen en 
fietsen voor kindervervoer uitgerust worden met een hulpmotor. Dit maakt 
het ook mogelijk om deze fietsen in heuvelachtig terrein te gebruiken en 
massaal in te zetten als alternatief voor lichte transporten in dichtbevolkte, 
stedelijke gebieden. De voorwaarde van de EU en branche-organisaties is 
wel dat de maximumsnelheid begrensd blijft op 25 kilometer per uur in ver-
band met de verkeersveiligheid. 

Steeds meer dealers 
monteren een 
ombouwpakket

en zijn daarvoor tot tweeënhalf miljoen 
euro per geval verzekerd. Als er een 
probleem ontstaat, dan neemt in eerste 
instantie de verzekeringsmaatschappij 
van de verkopende partij de garantie op 
zich en die gaat het vervolgens ‘uitvech-
ten’ met de verzekeraars van de verschil-
lende leveranciers. De consument komt 
wat dat betreft in Nederland nooit in de 
kou te staan.”

Wie heeft er gelijk? De pro’s en contra’s 
wegen tegen elkaar op. Al is het een 
teken aan de wand dat het aantal fietsen 
dat wordt omgebouwd, flink stijgt. Het 
aantal dealers dat ombouwpakketten 
verkoopt en inbouwt, groeit razendsnel. 
Ombouwen wint aan populariteit. “Het 
duurt niet lang of de grote fabrikanten 
komen met een antwoord hierop”, is Foe-
derers verwachting. •
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