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Mankracht
Energie opgebracht door jezelf is welliswaar niet energie-vrij, 
maar omdat we toch moeten eten, en lichamelijke beweging 
wordt gezien als een gezonde handeling, is dit meer een 
bijproduct dan een brandstof. Daarom is zelf opgebrachte 
energie het meest duurzaam.

Elektrisch
Elektrische energie wordt vaak opgewekt uit fossiele brand-
stoffen. Vaak zijn elektromotoren echter efficienter dan 
verbrandingsmotoren, en de uitstoot van gistige gassen vind 
niet in de stad plaats, waardor elektrisch vervoer beter is 
voor onze gezondheid dan met fossiele energie. Ook wordt 
steeds meer elektriciteit duurzaam opgewerkt, als is daar 
nog een lange weg te gaan.

Brandstof
Verbrandingsmotoren stoten giftige stoffen uit voor mensen, 
dieren en de natuur. Ook zijn de meeste brandstoffen van 
fossiele aard, en deze zorgen voor broeikasgassen die 
invloed hebben op het klimaat. Ook bio-brandstoffen stoten 
giftige stoffen uit, en bio-brandstof is niet altijd afkomstig van 
een duurzame bron. Zo wordt vaak water en land omgezet 
in bio-diesel, terwijl water en land ook schaars zijn, al zorgen 
ze voor minder CO2, dat is niet duurzaam.

Baggagecapaciteit
Het is natuurlijk handig om wat mee te kunnen nemen. 

Weersbescherming
Het regent nogal eens in Nederland. Droog zitten is een pre!

Gewicht
Hoe lager het gewicht, hoe minder materiaal gebruikt in de 
productie van het voertuig, en hoe minder belastend voor de 
weg. Bij zelf aangedreven voertuigen is een hoger gewicht 
moeilijker om de berg op de krijgen.
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Een ligfiets bespaart energie 
door lagere lichtweerstand. 
Hierdoor kan je sneller fietsen 
met minder moeite. 

Nieuwe -geheel elektrische- 
auto’s zijn vele malen energie 
efficienter dan normale of 
hybride auto’s, maar gebruiken 
nog steeds veel meer energie 
dan een velomobiel of een licht 
voertuig zoals de Twike.

Een Hubride Auto heeft zowel een elektro als een 
verbrandingsmotor. Dit is in theorie veel zuiniger, 

maar in de praktijk lopen de resultaten uiteen.

Een velomobiel is een heel efficiente, comforta-
bele en overdekte fiets. Hierin kan je veel sneller 
dan een gewone fiets, soms wel meer dan 
60km/h, met minder moeite. 

Je kan ook meer spullen meenemen, en je zit 
droog. Ideaal voor woon-werkverkeer. Sommigen 
zijn ook met elektrische ondersteuning te verkrij-
gen, voor als je de heuvel op moet.

Race velomobielen zijn niet zo handig voor 
dagelijks gebruik. Maar hard gaan ze wel: het 
wereldrecord staat op meer dan 140 km/h!

Je kan geen spullen meenemen en vaak hebben 
ze maar twee wielen en zit je helemaal ingepakt. 
Bij een stoplicht zou je er mee omvallen, maar op 
de wedstrijdbaan gaat het (meestal) goed.

Een Twike heeft een elektromotor die je kan 
helpen met eigen kracht, er zitten namelijk 
ook trappers in. Er is plaats voor twee 
personen, en door zijn lage gewicht en lage 
luchtweerstand kan de Twike meer dan 
90km/h voor heel weinig energie. De twike is 
daarmee een van de zuinigste gemotori-
seerde voertuigen die te koop zijn.

Een treinen zijn groot en zwaar, en bestaan 
in veel maten en vormen. Daarom loopt het 
energieverbruik per persoon van een trein 
erg uiteen van minder dan lopen tot dat van 
een auto. De volgende keer dat je in een 
volle trein tegen een wand gedrukt staat, 
bedenk dan dat je het milieu een plezier 
doet.

Bakfietsen zijn over het algemeen wat 
minder snel dan een gewone fiets, omdat 
ze zwaarder zijn, en meer luchtweerstand 
hebben. Maar, je kan er een hond, 
kinderen en veel andere spullen in meene-
men. Zo hoef je niet met de auto.

Bussen zijn gemiddeld genomen de 
een van de meest energiezuinige 
vormen van gemotoriseerd vervoer. 

Een halte eerder uit de bus stappen 
bespaart nauwelijks energie. De bus 
rijdt toch, en een persoon extra kost 
de bus erg weinig moeite. Maar het 
stukje lopen kost jou wel calorieën.
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