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De bakfietsentest

25-10-2008
Zag je ze een paar jaar geleden vooral nog in Amsterdam rondpeddelen,
tegenwoordig kom je ze overal in Nederland tegen: de bakfiets, met twee- of
driewielen. Vooral onder moeders met kinderen zijn ze razend populair.
Inmiddels is er dan ook al een flink aantal fabrikanten, die een bakfiets in
het assortiment hebben. De prijzen lopen behoorlijk uiteen. Van 700,- euro
voor een bakfiets op twee wielen van de Bakfietsgigant tot 3.000,- euro
voor een bakfiets op drie wielen uit Denemarken.

Keuze: twee of drie wielen
Nadat je bepaald hebt hoeveel geld je voor een fiets wil uitgeven komt de belangrijkste keuze: koop je
een bakfiets met twee of met drie wielen. Het voordeel van een bakfiets met twee wielen is dat je
wendbaar bent en makkelijk snelheid maakt. Ook is deze fiets beter om langere afstanden af te leggen.
Verder is de bakfiets met twee wielen smaller waardoor je makkelijker langs stilstaande auto’s kan
manoeuvreren. Nadeel is de stabiliteit met kinderen of lading in de bak bij lage snelheden of stilstand.
Vooral als je stilstaat is dat een probleem, want hoe hou je de fiets recht? Er zit wel een goede standaard
op alle fietsen maar het is best lastig om die uit te klappen wanneer de bak is volgeladen. Daarmee kom
je gelijk bij het grote voordeel van een bakfiets met drie wielen: die blijft gewoon rechtop staan,
volgeladen of niet. Het enige waarvoor je moet oppassen is dat je niet met teveel snelheid door de bocht
gaat, dan hebben de driewielers de neiging om om te slaan.
Test
Voor de vergelijking kozen we veertien verschillende bakfietsen. Daarvan konden we er uiteindelijk
dertien testen, omdat er eentje op de dag van de test niet bleek te zijn geleverd. We vergeleken de fiets
op de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe wendbaar is de fiets?
Werking van de remmen
Hoe doen de fietsen het bergop?
Krijg je de fiets makkelijk de stoep op?
Hoe ziet de fiets eruit?
Is de fiets comfortabel?
Hoe is de constructie van de fiets?
Is de fiets stabiel?

De fietsen
Ons testpanel heeft de volgende tweewieler bakfietsen getest: De Fietsfabriek (€ 1.495,-), Bakfiets.nl (€
1.370,-), Bakfietsgigant (€ 699,-), Work Cycles (€ 1.629,-). Van de driewielers zijn de volgende bakfietsen
getest: De Fietsfabriek (€ 1.995,-), Christiania (€ 1.999,-), Johnny Loco (€ 1.599,-), Nihola (€ 2.195,-), T
mannetje (€ 1.895,-), Bakfiets.nl (€ 1.625,-), Babboe-big (€ 1.199,-), Deense Winther Kangaroo (€ 2.995,-)
en de Boxbike van Halfords (€ 899,-).
Testpanel
Ons testpanel bestond uit twee professionals en een aantal ervaringsdeskundigen: ouders met kinderen.
De professionals zijn Arend Schwab van de TU Delft en Jos Louwman, oprichter en eigenaar van MacBike.
Zij hebben ALLE fietsen uitgebreid bekeken en getest. De ervaringsdeskundigen kregen ieder twee
verschillende fietsen onder hun hoede. Daarbij bleek meteen dat het nog best een beetje wennen is zo’n
bakfiets op twee wielen, want één van de testers viel bij het testen van de eerste fiets met kind en al op
de grond. Ze hield er een pijnlijke arm aan over.
Laatste plaats
Omdat de professionals alle fietsen hebben getest, hebben we hun oordeel in de einduitslag zwaarder
laten wegen dan die van de ervaringsdeskundigen. Opvallend in de uitslag is dat vrijwel alle fietsen goed
scoorden als het gaat om remmen en ook over de wendbaarheid van de meeste bakfietsen was het gros
van de testers redelijk tot goed te spreken. De enige bakfiets die er negatief uitsprong was de bakfiets
van Halfords (Boxbike). Volgens deskundige Jos Louman stuurt die fiets slecht en zitten er te weinig
versnellingen op. Arend Schwab noemt de constructie van de Halfords Boxbike bakfiets zwabberig en
vindt het een zware bak. De Boxbike bakfiets van Halfords eindigt dan ook op de laatste plaats van de
test.
Winnaars
De fietsen die het best uit onze vergelijking komen zijn de tweewielers van Bakfiets.nl en de fiets van
Work Cycles. Daarbij moet opgemerkt worden dat de Work Cycles-fiets een gepimpte versie is van de
Bakfiets.nl-fiets en er dus heel erg op lijkt. De deskundigen waren laaiend enthousiast over deze twee
fietsen. De testers vonden ze minder, omdat het met kinderen aan boord best moeilijk manoeuvreren is.
Bij de driewielers springen twee fietsen eruit. Dat zijn de driewieler van Bakfiets.nl en de Winther
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Kangaroo. Voor deze laatste fiets moet wel diep in de buidel worden getast. Hij kost maar liefst 3.000,euro. Deskundige Jos Louman vond hem wel lekker licht, en noemde het een voordeel dat er een
permanente huif op de fiets zit.
Veel goede fietsen
Als een ding duidelijk is geworden in deze bakfietsentest is dat er veel goede bakfietsen zijn. Mensen die
er een willen kopen, doen er verstandig aan zelf een aantal fietsen te bekijken en te testen in de winkel.
Maak er een uitgebreide testrit op, met en zonder kinderen in de bak. Alleen op die manier kan je tot een
afgewogen oordeel komen en de bakfiets kopen die echt bij je past.
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