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Inleiding | opdracht 

De opdracht:
Ontwerp een zo mileuvriendelijk/duurzame voertuig, afgeleid van 
de gegeven skelter, voor de binnenstad van Den Haag. Hierbij wordt 
gevraagd rekening te houden met: gebruiksvriendelijkheid, produ-
ceerbaarheid, design, duurzaamheid en ergonomie. Ga uit van twee 
stuks. Maak hierbij gebruik van de twee gegeven skelters. De skelter 
moet in een autovrije binnenstad de funtie voor goederen- en per-
sonen vervoer op zijn rekening kunnen nemen. 

Deliverables:
Van ons wordt verwacht dat we een aanbeveling doen aan Solar 
Skelter met hierin een duurzame cargo skelter, waarbij op ergono-
mie, gebruiksvriendelijkheid en design is gelet. Deze aanbeveling 
wordt aangeleverd als technische tekeningen, renders en een ver-
slag met hierin een onderbouwde aanbeveling en een berekening 
van de uiteindelijke kosten. Hierin wordt verteld hoe het bedrijf 
eventueel verder kan gaan met het realiseren van hun product in de 
toekomst.

Wij gaan ervoor zorgen dat wij een concept aanleveren met een 
budget van 1200 euro, waarbij gebruik wordt gemaakt van du-
urzame/gerecyclede materialen. De twee gegeven skelters zullen als 
basis gebruikt worden. De skelter moet zo licht mogelijk worden, om 
een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Het product dat wij 
gaan afleveren zal voldoen aan de wetgeving voor electrische fiet-
sen, welke vastgesteld zijn door het RDW. Wij zullen aan het begin 
van ons project een programma van eisen en wensen opstellen, 
waaraan ons product zou moeten voldoen. Het prototype wordt 
gebouwd door de studenten van het ROC mondriaan, afdeling fiets-
techniek. Wij hoeven dus geen prototype of fysiek model te leveren. 
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Inleiding | plan van aanpak

Opstartfase(week 1 en 2)
• Project voorstel deel A
• Project voorstel deel B
• Meeting met opdrachtgever
• Testfase skelter

Analyse Fase (week 2)
• Gebruiksonderzoek
• Ophalen van de skelter
• Ananlyseren op welke punten we de skelter kunnen aanpassen
• Duidelijke visie opstellen
• Het vinden van verbeterings punten
• Het definitief vaststellen van de probemen
• Vormonderzoeken doen
• Onderzoek doen naar Materialen enz. 
• Het maken van een PVE en PVW

Ideefase(week 3 en 4)
• Ideeen voor de vormgeving genereren (schetsen/collage)
• Oplossingen bedenken voor de in de analysefase gevonden 

problemen 
• Schetsen van ideeoplossingen
• Beslismoment (concepten en oplossingsrichting bepalen)

Conceptfase(week4 tot 6)
• Ideeen uitwerken tot concepten
• Kostprijs inschatting maken
• Eerste 3D CAD-modellen
• Presenteerbare concepten
• Beslismoment (een integraal concept kiezen)

Materialisatiefase (week 7 tot 9)
• Uitwerken van het 3D Cad model
• Kostprijsberekening
• Vaststellen van materialen en productie methodes
• Beslismoment
• Technische tekeningen maken

Afrond/presentatiefase (week 9 en 10)
• Renders
• Het verwerken van behaalde resultaten in het verslag
• Verslaglegging
• Presentatie voorbereiden
• Aanbeveling
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Probleemstelling | situatie

Huidige situatie
Vanwege een nieuw plan van de gemeente is de binnenstad van 
Den Haag al enkele jaren niet meer openbaar toegankelijk voor 
andere voertuigen dan (snor)fietsers. Dit vormt een probleem voor 
o.a. het vrachtvervoer, welke van de ene kant van de stad naar de 
andere zou moeten. Hierdoor moet er onnodig worden omgereden 
en is er meer CO2 uitstoot.
Er zijn al een aantal soortgelijke producten maar deze verschillen 
in maximaal laadvermogen of vallen niet meer binnen de categorie 
van elektrische fietsen waardoor ze niet door de stad mogen. 

Gewenste situatie
Solar Skelter is een initiatief van verschillende ondernemers met een 
visie om de stad schoner te maken doormiddel van een groene en 
duurzame skelter. Deze skelter zal worden ingezet om het vracht-
vervoer in- en rondom de binnenstad van Den Haag te vervangen. 
Met behulp van de gemeente Den Haag willen zij naast een scho-
nere stad ook extra werkgelegenheid te creëren en mensen aan te 
sporen om soortgelijke initiatieven te starten.
Met deze skelters kunnen kleine ondernemers in de binnenstad 
sneller en makkelijker hun goederen verplaatsten. Door de elec-
trische aandrijving en de zonnepanelen, zullen de skelters ook mind-
er CO2 uitstoten, waardoor wordt gewerkt aan een schoner mileu in 
de toekomst.

Problemen zullen liggen bij de kosten omdat we rekening moet-
en houden met een laag budget en hoge materiaalkosten. Ook 
het gewicht van de skelter zal een probleem vormen voor de ge-
bruiksvriendelijkheid. 
De beperkingen voor het maken van een elektrische fiets, welke 
vastgesteld zijn door het RDW, kunnen een probleem vormen voor 
o.a. de mogelijkheid om zware dingen te vervoeren.
Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van gerecyclede 
materialen, wat kan resulteren in problemen tijdens de productie. 
De afmetingen van de Skelter kunnen problemen vormen met het 
rijden op drukke of nauwe plaatsen. 

Er zal veel aandacht uit moeten gaan naar het optimaliseren van het 
gewicht zodat de elektromotor zo rendabel mogelijk ingezet kan 
worden.
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Probleemstelling | hoofd- en 
deelproblemen

Boodschap van het initiatief Solar Skelter goed overbrengen.

Andere instanties inspireren tot een soortgelijk concept

Integratie zonnepanelen
• Minimaal ruimte voor twee zonnepanelen op het dak van de 

skelter. 

Voldoen aan de eis voor de hoeveelheid te vervoeren cargo.
• Minimaal 10 europallets.
• Minimaal 20 eurocollies. 
• Maximaal 250 kg

Geschikt voor in de binnenstad, afmetingen en draaicirkel zijn daarin 
belangrijk.
• De skelter is niet breder dan 130 cm.
• De skelter is niet hoger dan 220 cm.
• De skelter heeft een draaicirkel van 10 m of kleiner

Geschikt voor een bestuurder.
• Een bestuurder moet in staat zijn de skelter te besturen wanneer 

de skelter volledig is beladen. 
• Er is plek voor twee bestuurders.

Skelter moet gerealiseerd kunnen worden binnen een budget van 
€1200,-.
• Binnen dit budget laten we alles voor de aandrijving buiten bes-

chouwing.
• De skelter moet zoveel mogelijk opgebouwd worden uit licht, 

gerecycled en reused materiaal.
• De skelter mag een netto gewicht hebben van 500 kg. Uitgaand 

van een persoon van 80 kg, mag de complete skelter met al zijn 
onderdelen 170 kg wegen. Gebruikt van licht materiaal als alu-
minium is daarom vereist.

Probleemstelling
Om te voldoen aan de visie om een energieneutraal Den Haag te 
creëren, zal er een autovrije binnenstad ontstaan waarin het vervoer 
ook energieneutraal is. Voertuigen die gebruikt zullen worden voor 
de bevoorrading en bezorging van goederen zijn dan van belang 
aangezien deze in de huidige situatie een dagelijks probleem vor-
men in de binnenstad. Solar Skelter is een initiatief om andere or-
ganisaties te inspireren een dergelijk voertuig te realiseren. De Solar 
Skelter die wij gaan ontwikkelen, is een energieneutraal voertuig wat 
binnen de wetgeving van fietsers valt, en door middel van zon-
nepanelen en trapondersteuning geschikt gemaakt zal worden voor 
zijn toepassing.
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Analyse | visie

Markt analyse
Solar skelter wilt in de toekomst in een energieneutraal Den Haag de 
bevoorading en bezorging van goederen en diensten op zich ne-
men. Hierbij is er sprake van een monopolie. Er zijn op dit moment 
concurenten die een gedeelte van het concept realiseren, maar niet 
volledig voldoen aan dit concept omdat ze niet helemaal energie 
neutraal zijn en een wistoogmerk hebben. 
De organisatie waar wij mee werken (solarskelter) is een non-profit 
organisatie en wil andere organisaties inspireren om hetzelfde, een 
energieneutrale bevooradingsdienst, te starten. 
Deelconcurenten voor dit concept zijn bijvoorbeeld: DHL, TNT, DPD 
en andere bezorgdiensten. Echter hebben deze bedrijven een winst 
gerichte visie en verschillen daarom van dit concept. 
Cases aangeleverd door de opdrachtgever geven mogelijk klanten 
voor het concept weer die gebruik zouden kunnen maken van een 
dergelijke dienst.
(zie bijlagen voor cases)

Concurentie analyse
Aan de hand van de concurentie analyse zijn we tot de conclusie 
gekomen dat er redelijke veel verschillende concurenten zijn van de 
cargo skelter, alleen voldoen deze niet aan het maximaal laadvermo-
gen. (zie bijlagen voor concurentie analyse)

Ontwerpvisie
Door middel van de visie, het PvE, het werktuigbouwkundig verslag 
en de ontwikkeling van Solar Skelter gaan wij het concept uitwerken. 
De skelter moet voldoen aan een aantal eisen, zie programma van 
eisen op de volgende pagina, en passen binnen het beeld van een 
modern, energieneutraal voertuig in de Haagse binnenstad. Het vo-
ertuig zal het gat opvullen tussen vraag en aanbod in een autovrije 
binnenstad. De bevoorrading van winkels, bezorging van pakketjes 
en personenvervoer zijn voorbeelden van problemen die door de 
Solar Skelter kunnen worden opgelost. Een voertuig wat alle logis-
tieke problemen in de binnenstad tot zijn rekening neemt. De skelt-
er is energieneutraal, te besturen zonder rijbewijs en goedkoop in 
ontwikkeling.

Tweede probleemstelling
Het vervoeren van goederen en de bevoorrading van winkels in de 
Haagse binnenstad gaat moeizaam, is milieu onvriendelijk en tijdrov-
end. Voor dit probleem moet een oplossing bedacht worden die 
door SolarSkelter in samenwerking met een aantal bedrijven, waar-
onder de gemeente Den Haag, gerealiseerd moet gaan worden. 
Om het vervoer van goederen in de binnenstad te optimaliseren, 
is het idee voor een elektrisch ondersteunde skelter ontstaan. De 
traditionele skelter is energieneutraal en zal door middel van zon-
nepanelen en trapondersteuning geschikt worden gemaakt om 
het vervoeren van goederen mogelijk te maken. De skelter zal in de 
binnenstad van Den Haag ingezet worden en en kan eventueel ook 
gebruikt worden om personen te vervoeren. 
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Analyse | programma van eisen 
en wensen
Eisen van de Opdrachtgever:
• De toekomstige cargo skelter kan 250 kg vervoeren
• De skelter moet zoveel mogelijk soorten transport kunnen 

bieden, maar er wordt uitgegaan van in ieder geval tien Europal-
lets (1200x1600x1200 mm).

• De skelter heeft minimaal twee (of meer) zonnepanelen.
• De skelter voorziet in een overkapping.
• De skelter is geschikt voor twee personen die trappen, maar het 

moet mogelijk zijn om met een persoon op de Cargo Skelter te 
rijden.

• De accu moet demontabel zijn en ook in een oplader kunnen 
indien nodig.

• De skelter moet opgebouwd kunnen worden in de werkplaats 
van ROC Mondriaan, afdeling fietstechniek.

• Toegevoegde framedelen en vervangen delen in het frame zijn 
van lichtere materialen, bijvoorbeeld alluminium.

• De materiaal kosten bedragen maximaal 1200 euro.
• Het uiteindelijke ontwerp wordt aangeleverd in technische teke-

ningen en renderingen.
• Door een futuristiche uitstraling van de skelter, past deze beter 

bij het straatbeeld van het ‘Nieuwe Den Haag’.
• Er moet minimaal twee vierkante meter beschikbaar zijn voor 

branding en sponsoring

Wensen van de opdrachtgever
• Het is wenselijk om de skelter modulair op te bouwen, zodat 

zowel persoonsvervoer als cargovervoer mogelijk is achter de 
bestuurder.

• Het is eventueel mogelijk om twee telefoons op te laden als de 
skelter niet rijdt. 

Eisen door gemeente Den Haag
• De skelter is wettelijk een fiets op vier wielen en is maximaal 1,5m 

breed. (Het liefst max. 1.3m in verband met de vele paaltjes in de 
stad)

• De skelter biedt trapondersteuning tot 25 km/u en mag dus op 
het fietspad en op de openbare weg rijden.

Eisen door Wytze van Mansum
• Op de cargo skelter moet gebruik worden gemaakt van versnel-

lingen, minimaal drie.
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Analyse | zitpositie

1100 mm

450 mm

Het basisframe is afkomstig van een skelter waarin de trappers en 
stuurinrichting zijn afgesteld op een voorwaartse trapbeweging. 
Het is de bedoeling om de skelter straks in het verkeer te gebruik-
en en daarbij is een laag zittende positie minder veilig. Een hogere 
zitpositie zorgt voor meer overzicht in het verkeer in verband met 
obstakels welke het zicht kunnen belemmeren. De skelter is bedoelt 
om cargo te vervoeren waarvan de massa kan oplopen tot wel 250 
kg, daarom zal de bestuurder zich extra moeten inspannen. In de 
zittende positie kan er minder kracht worden uitgeoefend, omdat je 
naar voren moet trappen. In staande positie is het mogelijk om meer 
trapvermogen te leveren, omdat je hierdoor je lichaamsgewicht kan 
gebruiken in een situatie waar meer vermogen wordt gevraagd. 
Door de positie van horizontaal naar verticaal te veranderen, kan er 
meer ruimte worden bespaard. Deze verandering heeft het mogelijk 
gemaakt meer laadruimte te creeeren door de laadbak dichter op 
de bestuurder te plaatsen. (zie figuur 1) 
Deze positie is meer ergonomisch verantwoord, omdat de 
bestuurder een actievere houding aanneemt. 

Het gebruik van een fietsstuur met de daarbij horende remhendels 
bieden een goede oplossing voor de stuurinrichting van de skelter. 
Het fietsstuur is ruimtebesparend en past binnen de oplossing voor 
de zitpositie. De schijfremmen van de skelter worden aangesloten 
op de traditonele remhendels van het fietsstuur. 

Figuur 1. Zitpositie
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Ideefase | hoofdproblemen

Hoofdproblemen
Voor het genereren van ideeen werd ons gevraagd rekening te 
houden met de volgende onderwerpen: constructie, materiaalkeuze, 
ergonomie, modulariteit en vormgeving. Hierbij hebben de constuc-
tie en de vormgeving een grote invloed op het design/uiterlijk van 
de skelter. In de ontwikkeling van het schetsen gaan we in eerste 
instantie kijken naar de vormgeving van de skelter, en proberen we 
het frame mee te nemen in het design. 

Het is erg lastig om vanuit schetsen een totaalbeeld van de skelter 
te krijgen, aangezien het een groot product is met veel details die 
bepalend zijn voor het geheel. Daarom hebben we ervoor gekozen 
om verder te gaan modeleren in Solidworks en vanuit daar de per-
spectief tekeningen  te maken. Het is ook handig om de perspectief 
tekeningen te gebruiken als onderlegger voor het schetsen. 

   



Concept 1

Voordelen
• Goed op te bouwen uit re-used/gerecy-

clede materialen
• Lage kostenschatting
• Ergonomisch verantwoord
• Compact
• Laag gewicht
• Modulair

Deelproblemen
• Estetisch minder aantrekkelijk
• Niet geschikt in alle weersomstan-

digheden

Conceptfase | de concepten
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Conceptfase | de concepten

Concept 2

Voordelen
• Estetisch aantrekkelijk
• Laag gewicht
• Groot laadvermogen
• Past goed in het nieuwe Haagse straat-

beeld
• Veiliger

Deelproblemen
• Hogere kostenschatting
• Veel materiaal
• Ergonomisch niet ideaal

12



Conceptfase | de concepten

Concept 3

Voordelen
• Estetisch aantrekkelijk
• Groot laadvermogen
• Comfortabele zitvhouding
• Past goed in het nieuwe Haagse straat-

beeld
• Veiliger
• (Eventueel) Modulair

Deelproblemen
• Hogere kostenschatting
• Veel materiaal
• Slechte produceerbaarheid
• Groot en zwaar

13
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Conceptfase | conceptkeuze

Door het programma van eisen en wensen te toetsen aan de drie 
gekozen concepten met behulp van een keuzematrix (zie bijlagen, 
keuzematrix), zijn we tot de conclusie gekomen dat concept 1 hier 
het best mee overeenkomt. 

Deze concepten hebben we vervolgens aan het bedrijf gepresen-
teerd zodat we hun mening konden meenemen in de keuze die we 
zouden maken. Uiteindelijk ging hun vookeur ook naar concept 1, 
omdat deze het best bij de visie van Solar skelter past, en de toe-
passing van het trapaspect een grotere rol speelt. Het is immers nog 
steeds een reused skelter, omgebouwd tot vervoersmiddel. 
Vanuit hier zijn we de problemen van concept 1 gaan verbeteren, 
zodat we een optimaal resultaat kunnen behalen. 

De plaatsting van de wielen vormde een probleem waarneer de 
bestuurder zicht voor de voorwielen bevond. De skelter kantelde 
dan voorover. Ook voldeed de skelter niet aan alle weeromstan-
digheden, zoals regen en wind. 

Door wielen naar de voorkant te plaatsen hebben we het grootste 
probleem opgelost, maar hierdoor werd wel de plaatsing van de 
bestuurder gewijzigd. 

We zijn uiteindelijk op zes verschillende ideeen gekomen, waarbij 
vooral gefocust is op de voorkant. (zie volgende pagina’s)

Figuur 2. Aanzichten

Figuur 3. Blueprint
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Conceptfase | conceptkeuze

Concept 1.1 Concept 1.3

Concept 1.2 Concept 1.4
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Nadat we de zes concepten hadden ontworpen, hebben we een af-
spraak met de opdrachtgever gemaakt om de nieuwe concepten te 
pitchen. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat concept 
1,5 het beste bij de uitgangspunten van Solar Skelter past. Tijdens 
de pitch hebben we ook veel goede ideeen gekregen die we mee 
konden nemen in de materialisatie fase, zoals een inklapbaar wind-
scherm, telefoonopladers, enz. 

Conceptfase | conceptkeuze

Concept 1.5

Concept 1.6
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Conceptfase | conceptkeuze

Hierbij lichten we toe waarom wij sommige keuzes en besluiten heb-
ben gemaakt, die een aantoonbaar effect hebben op de skelter. 

De wielbasis van de skelter is veranderd en dat heeft een groot 
effect op het esthetische en functionele aspect van de skelter. Door 
de wielen naar voren te plaatsen heeft de skelter veel meer de uit-
straling van een auto of busje. Echter was het niet mogelijk om de 
bestuurder van de skelter naar voor te plaatsen en de wielen op de 
originele positie te houden. De skelter zal dan voorover kantelen. 

De stuurinrichting van de skelter is ook ingrijpend veranderd zo-
dat er meer ruimte bespaard kan worden. Door de bestuurder re-
chtop te positioneren, zoals een fietser, heeft de bestuurder een 
beter zichtveld en er kan een hoop ruimte bespaard worden. Een 
fietsstuur is ook een makkelijk te vervangen onderdeel mocht het 
ooit vervangen moeten worden. De remmen en versnellingen kun-
nen dan ook eenvoudig aan het stuur gemonteerd worden. 

De trap positie is ook aangepast in combinatie met de stuurinricht-
ing. Door de bestuurder rechtop te positioneren kan er meer kracht 
geleverd worden door de bestuurder, heeft de bestuurder een beter 
zichtveld en er kan een hoop ruimte bespaard worden. Deze veran-
dering is te realiseren door de huidige trappers en aandrijving op de 
gewenste positie op het frame te monteren. 

Materialen en de constructie van het frame zijn op een aantal pl-
ekken ook aanzienlijk veranderd. Door het hoge gewicht van de 
skelter te verkleinen moet er een hoop onnodig materiaal verwij-
derd worden van de skelter. Denk aan de extra buizen die dienen als 
bumpers of handgrepen voor de bestuurders, de extra set trappers, 
de buizen voor het stellen van de stoel en de stoelen zelf. Extra ma-
teriaal wat nodig zal zijn om het nieuwe concept te construeren zal 
licht metaal zijn en geen staal. Denk dan aan aluminium. 

Figuur 4. Conceptkeuze model
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Materialisatie | detailproblemen 
& oplossingen 
De start van de volgende fase is in gang gezet door een analyse te 
maken van het laatst gekozen concept, en daarin punten voor opti-
malisatie te formuleren. 

Frame aanpassing 
Na het opmeten van de afstand tussen de trappers en de voor-
wielen, kwamen we erachter dat de positie van de trappers in het 
Solidworksmodel niet klopte. Het bleek dat de afstand tussen het 
achterstuk van het frame en de trappers te kort was, en dat het dus 
niet mogelijk was voor de bestuurder om te trappen. Als oplossing 
hebben we het frame een stukje naar achter verplaatst zodat dit 
niet meer gebeurde. Om nu nog te voldoen aan de minimale laad-
ruimte, hebben we de laadbak aan de achterkant ook verlengd met 
ongeveer 25 cm. 

Stuur aanpassing
Wegens de keuze voor het gebruik van een fietsstuur voor de 
bestuurder leek het ons logisch om een soortgelijk stuur te install-
eren voor de bijrijder. Echter bleek dat 2 fietssturen naast elkaar 
te breed zou uitvallen en we niet meer aan de eis van maximale 
breedte konden voldoen. 

Dak verhoging
Door het plaatsen van een windscherm, had de bestuurder niet 
meer genoeg ruimte om comfortabel in te stappen. Om dit op te 
lossen hebben we het dak een stuk verhoogd.

Draaicirkel
Een van de problemen die zich voordeden door het aanpassen van 
de wielbasis was het groter worden van de al te grote draaicirkel. Na 
het grondig onderzoeken van de skelter bleek dat er nog genoeg 
ruimte was voor de wielen om te draaien. Om uit te zoeken hoeveel 
deze beschikbare ruimte de draaicirkel zou verkleinen, hebben we 
de oude, de aangepaste en de geoptimaliseerde draaicirkel berek-
ent. (zie bijlagen voor draaicirkel)
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Materialisatie | frame

Het frame dat gebruikt wordt in ons concept is een hergebruikt 
frame van een oude vier-persoons skelter. Wij hebben dit frame 
geoptimaliseerd door zoveel mogelijk non functioneel materiaal te 
verwijderen. Met name het gewicht van het frame moest verminderd 
worden om onder de eis van het totaalgewicht te blijven. De skelter 
woog 140kg en wij hebben door onze aanpassingen een aanbev-
eling gedaan wat het gewicht met 40kg zal verlagen. Het stalen 
frame heeft genoeg sterkte en kan met een aantal kleine aanpassin-
gen geschikt gemaakt worden voor ons concept. De stuurinrichting, 
zithouding, aandrijving en wielbasis zijn de grootste veranderingen 
aan het frame. Voor de realisatie van de componenten op de skelter 
hebben wij aluminium subframe delen toegevoegd. De laadbak, met 
de modulaire zitmodule, is opgebouwd uit een aluminium subframe 
met houten platen en een zijl.

Figuur 5. Frame
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Materialisatie | accu

Een van de belangrijkste aspecten van de skelter zijn de zonnepan-
elen en de elektrische trapondersteuning. Beide hebben een accu 
nodig om hun functie te kunnen vervullen. De door de zonnepanel-
en opgewekte energie voor de motor dient door de accu te worden 
opgeslagen.
Het electrisch systeem valt buiten onze expertise en beschouwen 
wij daarom als een ‘black-box’. Door de fysieke eigenschappen van 
de accu’s moeten wij er toch rekeninng mee houden. Daarom heb-
ben wij gekozen om in ons ontwerp rekening te houden met loodv-
liesaccu’s , omdat deze ook gebruikt worden in auto’s. De voordelen 
van deze accu’s zijn:  standaard afmetingen, eenvoudige verkrijg-
baarheid, een hoog vermogen en weinig kosten. 

Figuur 6. Loodvliesaccu
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Figuur 7. Links het orginele wiel en rechts een Tomos wiel

Materialisatie | wielen

Om gewicht te besparen hebben we ook gekeken naar alternatieve 
wielen. Wij hadden twee opties bedacht voor nader onderzoek.
Één van die opties was het gebruik van lichtere Tomos wielen en 
de andere optie het behouden van de huidige wielen. Om uit deze 
twee opties een keuze te kunnen maken moesten we de eigen-
schappen en voor-
en nadelen opsommen zodat we een doorgronde beslissing konden 
maken.

Tomos wielen:
• Gewicht: 6 kg
• Diameter: 550 mm
• Breedte: 80 mm

Voordelen:
• De Tomos wielen hebben een grotere diameter en daardoor dus 

een grotere actie/radius.
• De wielen hebben een ingebouwde trommelrem.
• Gemakkelijk (tweedehands) te verkrijgen.
• Licht gewicht.

Nadelen:
• Grotere diameter dus een grote wielkas en draaicirkel. 
• Lagere maximale belasting.
• Meer last van hobbels en slecht wegdek.
• Aanpassing aan het frame vereist.
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Materialisatie | wielen

Mammoet skelter wielen:
• Gewicht: 7,5 Kg
• Diameter: 490 mm
• Breedte: 110 mm

Voordelen:
• Hogere maximale belasting.
• Minder last van hobbels en slecht wegdek.
• Frame hoeft niet aangepast te worden.

Nadelen:
• Estetisch niet aantrekkelijk. 
• Zwaar in gewicht.
• Kleinere radius dus last van hoogte verschillen in het wegdek.
• Geen ingebouwde rem.
• Kans op roest.

Door te kijken naar de voor en nadelen van de twee wielen, en daar-
bij rekening te houden met het beperkte budget en tijd, is er ge-
kozen voor de mammoet skelter wielen. De voordelen van de Tomos 
wielen wegen niet op tegen het werk wat verzet moet worden om 
de aanpassing door te voeren. Ook zorgt de aangepaste diameter 
van de wielen ervoor dat er te weinig ruimte in de wielkassen is, 
waardoor de draaicirkel weer verkleint wordt. In dit geval wegen de 
voordelen van de tomos wielen niet op tegen de nadelen en is het 
daarom dus verstandiger om de huidige wielen te behouden.
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Materialisatie | aandrijving

De functie van de skelter kan onder andere vervuld worden doordat 
de elektromotor trapondersteuning bied. We hebben ervoor ge-
kozen om enkel de achterwielen aan te drijven, omdat de voorwielen 
hier geen ruimte voor bieden en de complexiteit hiervan de kostprijs 
onnodig veel verhoogt.
Om te zorgen dat het maximale rendement uit de elektromotor ge-
haald kan worden en de skelter zonder te hoge inspanning bestuurd 
kan worden, is het vereist dat de skelter voorzien wordt van een 
transmissie. Om de kleine draaicirkel te garanderen, is het vereist dat 
de starre achteras wordt voorzien van een differentieel waardoor de 
wielen onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.
Er moet door twee personen getrapt kunnen worden, moet er ook 
gekeken worden naar een oplossing voor het verschil in trapsnel-
heden van de beide bestuurders.
Om een zo goed mogelijke aanbeveling te doen moeten de volgen-
de transmissie opties vergeleken worden en kan de beste oplossing 
voor de skelter gekozen worden.

Transmissie:
• Derailleur
• Naafversnelling
• Versnellingsbak

Een derailleur is een veelvoorkomende transmissie op fietsen. Echter 
is dit systeem in het algemeen niet goed bestand tegen hoge be-
lastingen. Een naafversnelling werd ons aangeraden door Wytze van 
Mansum (Urban arrow). 

Active line
Cruise 25 Km/h

Active line Plus
Cruise 25 Km/h

Performance line
Speed 25 Km/h

Performance line CX
25 Km/h

Derailleur

250 Watt

Derailleur

250 Watt

Derailleur

250 W

Derailleur

250 Watt

Naafversnelling

250 Watt

Naafversnelling

250 Watt

Naafversnelling

250 Watt

Figuur 8. Bosch motoren
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Materialisatie | aandrijving

Er zou dan een Rohloff 14 versnellingen naaf benodigd zijn om 
onder deze belastingen een degelijke acceleratie en prestatie op 
hellingen te garanderen. Echter is voor een naafversnelling een naaf 
vereist in het wiel. Wij hebben echter gekozen voor de originele 
Mammoet skelter wielen en deze bevatten geen naaf, hierdoor ver-
valt deze optie dus. Wat een groot nadeel is van deze versnellingen 
is de prijs, een naafversnelling van Rohloff kost meer dan 1000, -.
Een versnellingsbak is, in tegenstelling tot de twee bovenstaande 
opties, een systeem dat wordt toegepast bij motorvoertuigen. Toch 
zijn er ook varianten voor o.a. skelters, welke een betere toepassing 
heeft op ons product. Het voordeel is dat deze bestand is tegen 
hoge belastingen en dat deze ingebouwd kan worden in de skelter. 
Een voordeel van een dergelijke versnellingsbak is dat hierdoor de 
skelter ook achteruit kan rijden. Nadelen zijn dat een versnellingsbak 
meer wrijving heeft, veel kost en een andere aandrijflijn vraagt.

Ongeacht een aantal nadelen blijft een versnellingsbak toch de 
beste optie voor de skelter, omdat deze de belasting aan kan en 
beschikbaar is in varianten voor skelters. Ook is de functie om ach-
teruit te rijden, is erg gewenst aangezien een skelter niet erg wend-
baar is en dit een probleem kan vormen in de binnenstad.
Om te zorgen dat twee inzittenden ongehinderd kunnen trappen, 
moeten de trappers de mogelijkheid hebben om op verschillende 
snelheden te kunnen draaien. Om dit op te lossen wordt er gekozen 
voor een veelvoorkomende oplossing namelijk; een vrijloop. Om dit 
voor beide inzittenden te laten werken moet er aan beide zet trap-
pers een vrijloop geïnstalleerd worden.

Figuur 9. Versnellingsbak
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Materialisatie | remmen

Het originele frame van de skelter was uitgerust met een bandrem 
systeem welke remt doormiddel van een plaat, die op het wiel wordt 
gedrukt. Dit remsysteem wordt bediend doormiddel van een lever 
die fungeert als handrem. Echter kwamen wij er tijdens de eerste rit 
al achter dat dit systeem bij lange na niet genoeg remkracht kan lev-
eren om de skelter binnen een reële remwegafstand tot stilstand te 
brengen. Als dit systeem al faalt bij een onbeladen kaal frame, kun-
nen we al voorspellen dat bij een flinke belading het systeem kan 
zorgen voor erg gevaarlijke situaties. Vandaar dat wij ervoor kiezen 
om het huidige systeem te vervangen.
Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van de verschillende 
soorten remsystemen, die het huidige systeem kunnen vervangen. 
Deze zijn:

• Trommelremmen (simplex of duplex)
• Hydraulische of kabelbediende schijfrem
• Hydraulische of kabelbediende Cantilever (velg)rem
• Terugtraprem
• Blokkenrem

Het voordeel van trommelremmen is dat deze vaak al zijn verwerkt 
in het wiel, zoals bij de Tomos velg. Echter is de optie om de Tomos 
velg te kiezen al verworpen (Lees kopje wielen!). Schijfremmen zijn 
een goede optie omdat de schijf eenvoudig op de huidige achter-
as bevestigd kan worden. De velgrem is een veelvoorkomende rem 
bij fietsen en werkt door de velg tussen twee blokken te klemmen. 
Dit is echter geen optie omdat onze velg geen plek biedt voor de 
blokken en zal in dit geval ook de remkracht niet hoog genoeg 
zijn voor de verwachte belasting. De terugtraprem is ook een veel-
voorkomende rem op fietsen, maar ook deze is niet bestand tegen 
de hoge verwachte belastingen. Een blokkenrem daarentegen is wel 
bestand tegen hoge belasting maar vergt een groot extern mon-
tageframe welke de kostprijs erg opdrijft.

Uit de bovenstaande opsomming en beoordeling kunnen we con-
cluderen dat in dit geval een schijfrem de beste optie is. Dit vanwe-
ge zijn eenvoudige monteerbaarheid en betrouwbaarheid. De schi-
jfrem kan worden bediend door zowel een kabel of een hydraulisch 
systeem. Wegens het hoge gewicht van de skelter verwachten we 
dat de remkabel van een hendel zal kunnen breken. Een hydraulisch 
systeem zal in zo’n geval veel meer kracht kunnen zetten op de rem-
men en hierdoor dus een veiligere optie zijn. 

Figuur 10. Remsysteem
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Materialisatie | windscherm 

windscherm
De skelter moet in zowel nat als droog weer gebruikt kunnen 
worden en daarom is een windscherm geen overbodige luxe. Dit 
windscherm is een vlakke plaat waarvan het materiaal bepaald dient 
te worden. In eerste instantie lijkt de keuze om het windscherm van 
PMMA (Plexiglas) te maken vrij logisch. Redenen voor deze mate-
riaal keuze kunnen zijn dat het materiaal meer licht doorlaat dan 
gewoon glas, maar ook dat het lichter is en niet versplinterd. Na-
delen van het materiaal zijn de lagere hardheid en daardoor hogere 
krasgevoeligheid, en brandgevaar. 
De doorslag voor de keuze tussen deze materialen komt echter uit 
een andere hoek dan verwacht. Door het toevoegen van een ruiten-
wisser valt de optie voor plexiglas af. Een van de gevolgen van het 
gebruiken van een ruitenwisser is het ontstaan van krassen op het te 
wissen oppervlak. Doordat de hardheid van plexiglas dusdanig lager 
is dan die van glas vormen zich aanzienlijk sneller krassen op het 
oppervlak. Vandaar dat in geval van een ruitenwisser de optie voor 
PMMA komt te vervallen. 
Hierna moet er een keuze gemaakt worden voor het soort glas dat 
gebruikt zal worden voor het windscherm. Een aantal opties voor de 
voorruit zijn:

• Float glas / enkelglas
• Draadglas
• Gelaagd glas
• Dehard glas
• Isolatieglas
• Geluidswerend glas
• Brandwerend glas
• Veiligheidsglas
• Zonwerend glas
• Zelfreinigend glas

Figuur 11. Ruit met wisser

Figuur 12. Ingeklapte ruit
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Materialisatie | windscherm  

Om hieruit een onderbouwde keuze te kunnen maken worden de ei-
sen die aan het windscherm gesteld dienen te worden erbij gepakt. 
Enkele aspecten die belangrijk zijn voor het windscherm zijn:

• Het glas mag niet breken bij schokken (door o.a. drempels of 
lichte botsingen). 

• Mocht het glas toch breken bij een ongeval, dan mag het ver-
splinterde glas geen extra gevaar opleveren voor de bestuurders. 

• Het glas moet het zicht van de bestuurders niet belemmeren. 
• Het glas moet bewerkbaar zijn. 

Door de bovenstaande punten in acht te nemen, kan al snel gecon-
cludeerd worden dat veiligheidsglas de beste optie is. Dit omdat dit 
soort glas een letsel werende eigenschap heeft. Dit houdt in dat bij 
breuk het glas niet versplinterd in scherpe scherven. De drie meest 
voorkomende soorten veiligheidsglas zijn; gehard glas, gelaagd 
veiligheidsglas en draadglas. Draadglas is hierbij de minst gepaste 
oplossing vanwege de draden die door het glas lopen en daardoor 
het zicht kan belemmeren.

• Het voordeel van gehard glas is dat bij een breuk het glas in al-
lerlei kleine stukken minder scherp glas uiteenvalt. Ook is door-
dat het glas thermaal behandelt is, is het glas bestand tegen 
hogere temperaturen. 

• Gelaagd glas bestaat uit twee glasplaten met daartussenin een 
kunststof (PVB) laag die bij breuk het glas bij elkaar houdt. Het 
voordeel hiervan is dat er geen glasscherven vrij kunnen komen.
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Plaatsing ruitenwissers
Om deplaatsing van de ruitenwissen op het windscherm duideli-
jk te maken, moeten er met een aantal factoren rekening worden 
gehouden. Zoals de positie van de bestuurder en de uitslag van de 
ruitenwisser zelf. In figuur 1 is te zien wat de plaatsing in het midden 
of aan de buitenkant voor effect heeft op de effectieve te wissen 
oppervlak. 

Door de wisser in het midden te plaatsen (zie figuur 1) wordt zow-
el links als rechts ervan evenveel oppervlakte drooggemaakt. In dit 
geval is echter de breedte van het windscherm nadelig omdat deze 
ervoor zorgt dat het droge oppervlak erg klein is. In dit geval is er 
eenmotor nodig welke een uitslag heeft van 180°.

Het plaatsen van de wisser aan de kant van de bestuurder (zie 
figuur 2) heeft als voordeel dat het gedeelte voor de bestuurder ge-
heel droog kan worden gemaakt. Het nadeel is echter dat de wisser 
niet goed bij het gedeelte voor de bijrijder kan komen waardoor 
daar het zicht minder goed kan zijn. Voor deze positie is een motor 
vereist met een uitslag van 90°. 

Figuur 13. 
Ruitenwisser in 
het midden

Figuur 14. 
Ruitenwiss-
er aan de 
kant van de 
bestuurder

Materialisatie | ruitenwissers  
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Materialisatie | zeil

Volgens het programma van eisen en wensen dat we hebben op-
gesteld, moet onze skelter voldoen aan de volgende eis: ‘Er moet 
minimaal twee vierkante meter beschikbaar zijn voor branding en 
sponsoring’. De beste plek voor deze sponsoring was volgens ons 
de zijkanten van de skelter, waar het meeste oppervlak beschikbaar 
is. 

Voor de zeilen hebben we gebruik gemaakt van PVC, omdat dit 
makkelijk te bedrukken is en ook in transparant wordt geleverd. 
Deze zeilen zijn afneembaar en kunnen worden vastgezet met 
behulp van elastieken. De elastieken worden om het frame heenge-
draaid en vast gehaakt aan het zeil, waar een bevestigingsring zit. 
Door de zeilen afneembaar te maken, kan dus ook gebruik worden 
gemaakt van andere zeilen, waaronder die van eventuele sponsor-
en. Zo kan je dus gebruik maken van verschillende soorten zeilen 
zonder grote aanpassingen te maken aan het model. 

Figuur 15. Zeil transparant

Figuur 16. Zeil



30

Materialisatie | modulaire zit-
module
De visie van Solar Skelter om een voertuig te realiseren wat een to-
taal van logistieke problemen in een autovrije binnenstad kan oplos-
sen, heeft een inventieve oplossing nodig om dat te doen. De twee 
grootste logistieke problemen zijn: het vervoeren van goederen en 
het vervoeren van personen. De originele laadbak is het onderste 
gedeelte van de hier naast getoonde afbeelding. Deze bak is opti-
maal gedimensioneerd op het frame van de skelter. 

Op deze bak zijn er twee modulaire onderdelen ontworpen. 
De eerste is een plank die ervoor zorgt dat de gehele laadbak van 
gelijk hoogte is. De plank maakt het vervoeren van kleinere goeder-
en mogelijk die anders in de inkeping in de bak terrecht zouden 
komen. De plank sluit naadloos aan op de laadbak en kan doormid-
del van een handvat makkelijk in- en uit de bak gehaald worden. De 
geladen goederen kunnen worden vastgezet doormiddel van span-
banden en dwarsliggers. Beide kunnen bevestigd worden aan het 
buizenframe. De canvas zeilen bieden niet genoeg ondersteuning 
om te beladen. 
Op de volgende pagina is een voorbeeld te zien van deze oplossing.
(Zie figuur 19)

De tweede oplossing, voor het vervoeren van personen, is een grote 
u-bank opgebouwd uit hout, een rugleuning en een zitting. De bank 
sluit naadloos aan op de originele laadbak en kan in zijn geheel, 
in de skelter worden geplaatst. De zitmodule bied plaats voor vier 
personen, ondanks dit voor het totale laadgewicht nadelig is. Met 
minder personen neemt het comfort achterin logischerwijs toe. (Zie 
figuur 25)

Figuur 17. Modulaire laadbak
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Materialisatie | modulaire zit-
module

Figuur 19.  Configuratie voor goederen vervoerFiguur 18. Configuratie voor personen vervoer



32

Materialisatie | beenschild

Figuur 20. Beenschild

De voorkant van de Solarskelter krijgt zijn vorm door het grote 
opvallende ‘beenschild’. Dit beenschild heeft niet alleen een visuele 
functie maar genereerd ook andere mogelijkheden. In de naast gel-
egen afbeelding is duidelijk te zien dat er een zonnepaneel midden 
in het beenschild is verwerkt. Hierdoor krijgt de naam ´Solar Skelt-
er´ meer betekenis en kan de skelter extra energie genereren voor 
bijvoorbeeld de verlichting. Daarnaast zorgt het beenschild voor een 
ondergrond waar de lampen en knipperlichten op een goede manier 
geplaatst en verwerkt kunnen worden.

Aan de achterzijde van het beenschild is door middel van 18mm 
underlayment platen een opbergvak gerealiseerd. Hier kunnen even-
tueel tassen of jassen van de bestuurder of passagiers opgeborgen 
worden. Het kleine vakje daarachter kan gebruikt worden om tele-
foons of dergelijke spullen in op te bergen. Hier kan uiteraard een 
oplaadpunt voor elektronische apparaten geïntegreerd worden. Om 
de opgeborgen spullen te beschermen tegen slechte weersomstan-
digheden of andere nadelige factoren, is het mogelijk om een deksel 
of klep te plaatsen.
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Materialisatie | verlichting

Koplampen
Een door de wet verplicht onderdeel van het product is de verlicht-
ing. Deze luidt:

“Als fietser moet u in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en 
achterlicht aan hebben. U mag hiervoor ook losse lampjes gebruik-
en. Daarnaast moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, 
trappers en wielen of banden.”
(Rijksoverheid)

Hier wordt gesproken over minimaal één voor- en één achterlicht. 
Omdat de skelter aanzienlijk breder is dan een fiets, lijkt het ons 
verstandig om een deel van de regelgeving voor auto’s mee te ne-
men in het omtwerp van de skelter. Hierbij wordt gesproken over de 
regel dat de verlichting de breedte van het voertuig moet aangeven 
zodat deze zichtbaar is voor het andere verkeer. Vandaar dat wij in 
plaats van één voor- en één achterlicht kiezen om zowel voor als 
achter, twee lampen te plaatsen die zo dicht mogelijk aan de buiten-
kant zitten. 
Behalve het verplichte rode achter- en wit of gele voorlicht, kiezen 
wij ervoor om vanwege de veiligheid ook knipperlichten (zowel voor 
als achter) en reflectoren (zijkanten) toe te voegen. 

Figuur 21. Voorlicht



34

Materialisatie | verlichting

Achterlichten
De achterlichten die wij op de skelter hebben geplaatst zijn afkom-
stig van de skelter toen wij deze ophaalde. Zo hebben wij de visie 
van het Solar Skelter concept geïntegreerd in ons concept. Herge-
bruikte materialen en producten zullen een groot gedeelte van de 
skelter vormen en bepalen. 

De lichten zijn afkomstig van een achterkant van een aanhanger en 
daarom geschikt als achterlichten voor de skelter. De lichten kunnen 
fungeren als remlicht, achterlicht en knipperlicht. 

De verlichting aan de voorkant wordt verzorgd door smalle ledlamp-
en welke origineel als werkverlichting worden gebruikt. Deze zijn 
goedkoop, makkelijk te monteren en zijn in staat om de weg goed 
te verlichten. 

Er wordt voor de zijkanten gebruik gemaakt van een rol reflector 
tape, omdat deze gemakkelijk over de lengte van het voertuig op de 
buizen geplakt kan worden. 

Figuur 22. Achterlicht
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Materialisatie | fietscomputer

De skelter kan zich onder andere voortbewegen doormiddel van 
de trapondersteuning. Het is daarom van belang dat de bestuurder 
interactieve feedback ontvangt van dit systeem. Informatie als: snel-
heid, accuniveau en tijd, zijn voorbeelden van nuttige feedback. Wij 
hebben twee systemen gevonden die een dergelijke functie zouden 
kunnen vervullen.

• Een fietscomputer welke standaard is op e-bikes.
• Zelf met 7-segmenten displays een display maken welke de snel-

heid, batterij en de tijd kan weergeven. 

De fietcomputer die gemaakt is voor het elektrische systeem van 
de fiets heeft als voordeel dat het display enkel aangesloten hoeft 
te worden op de motor. Dit systeem bestaat bijvoorbeeld voor het 
Bosch systeem, dat wij aanbevelen. Nadelig is echter de prijs, die 
voor het goedkoopste model al boven de 100,- ligt. Het 7- segment-
en display is daarentegen qua onderdelen een stuk goedkoper, 
echter moet deze zelf geprogrammeerd worden. Als hiervoor een 
externe partij ingeschakeld moet worden, lopen de kosten op.

Om deze redenen is ervoor gekozen om het Bosch Purion of Intuvia 
systeem te gebruiken. Beiden horen bij de elektrische midden mo-
tor systemen van Bosch. De computers zijn vergelijkbaar in prijs en 
tonen beide o.a. WWde snelheid, batterijduur en tijd. De bedoeling is 
dat de computers gemonteerd worden midden op het fietsstuur van 
de bestuurder, net zoals bij een standaard e-bike.

Figuur 23. Bosch Purion

FIguur 24. Bosch Intuvia
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Resultaat | gewicht

Gewicht doel:

Startsituatie, mammoet skelter voor vier personen met een gewicht 
van 140 kg.
Verwijderd materiaal:
• Twee zitplaatsen + bijbehorende aandrijving
• Zitplaats verstelling
• Bumpers
• Handgrepen
• Stuurmechanisme
• Handrem
• Versteviging materiaal 

Totale gewichtsbesparing van: 74 kg

Toegevoegd materiaal:
• Stalen versteviging materiaal voor frame
• Aluminium subframe
• Houten laadbak
• Modulaire modules voor personenvervoer en laadvermogen
• Subframe voor zonnepanelen
• Zonnepanelen
• Complete zitpositie bestuurders
• Complete stuurinrichting
• Beenschild
• Complete voorruit
• Spiegels
• Complete middenmotor
• Accu’s
• Spatborden
• Zeilen
• Elastieken
• Bevestigingsmateriaal
• 
Totaal gewicht toegevoegd materiaal: 203 kg

Dit brengt het totale gewicht van de skelter op 277 kg. Dit is een 
schatting maar we kunnen met zekerheid concluderen dat we de 
eis voor het totaal gewicht hebben overschreden. De toevoeging 
van vooral het hout heeft ervoor gezorgd dat het gewicht te hoog is 
uitgevallen. 
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Resultaat
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Resultaat
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Figuur 25. Skelter geconfigureerd in de optie om 4 personen te 

vervoeren. 
Figuur 26. Skelter geconfigureerd in de optie om 10 pallets te vervo-

eren
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Resultaat

40
Figuur 27. Skelter met uitgeklapt raam Figuur 28. Skelter met ingeklapt raam
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Resultaat

Deze afbeelding is ingevoegd 
zodat u een beeld kan vormen 
van het gezichtsveld wanneer 
de skelter wordt bestuurd. 

De smalle straat geeft goed 
een situatie weer waarvoor de 
skelter uitermate geschikt is.

Figuur 29. Point of view 
bestuurder
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Aanbeveling

Aandrijving
Zoals eerder genoemd is een versnellingsbak de beste optie om te 
monteren op de skelter, daarom bevelen wij de ‘Mammoet 2x5 vers-
nellingsbak’ aan. Deze versnellingsbak is bestand tegen belastingen 
en beschikt over de mogelijkheid om achteruit te rijden. Ook raden 
wij aan een differentieel te gebruiken op de achteras. Wegens ge-
brek aan kennis op dit gebied is het beter om in samenwerking met 
het ROC: opleiding fietstechniek, tot een oplossing voor dit prob-
leem te komen. Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar 
differentiëlen van karts of quads. Om het verschil in trapsnelheden 
op te vangen raden wij een eenvoudige vrijloop aan op beide trap-
per assen zodat beide fietsers hiervan profiteren.

Frame
De aangeleverde skelter beschikt over een degelijk frame wat ge-
bruikt kan worden als basis voor de Solar Skelter. Hierbij wordt al het 
non-functioneel materiaal verwijderd en worden stukken subframe 
toegevoegd, dit zal  van aluminium zijn, aangezien dit een lichter 
metaal is. 
De laadbak, met de modulaire zitmodule, is opgebouwd uit een alu-
minium subframe met houten platen. 

Accu
Wij raden aan om twee 12V-12Ah loodvliesaccu’s te gebruiken in de 
skelter, omdat deze betrouwbaar, oplaadbaar, goedkoop en makkeli-
jk te  verkrijgen zijn.

Fietscomputer
Wij raden aan om een Bosch Purion of Intuvia fietscomputer te ge-
bruiken, omdat deze makkelijk is aan te sluiten aan de motor en de 
functies vervullen die gewenst zijn. 

Windscherm & ruitenwissers
Voor het windscherm raden wij aan om gebruik te maken van gelaa-
gd veiligheidsglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met daartus-
sen een kunststofplaat, wat er voor zorgt dat het glas bij elkaar blijft 
als het breekt en dus veiliger is voor de bestuurder.
Voor de plaatsting van de ruitenwissers hebben wij gekozen voor 
linksboven. Deze keus is gemaakt zodat de bestuurder van de skelt-
er altijd een helder zichtveld heeft in slechte weersomstandigheden. 

Wielen
Wij raden aan om de huidige Mammut skelter wielen te gebruiken. 
Deze wielen zijn bestand tegen horgere belastingen, wat nodig is 
om het totaal gewicht van de skelter plus cargo te kunnen onders-
teunen. Ook is dit een stuk goedkoper omdat je het frame niet hoeft 
aan te passen naar een ander wiel, wat anders hoge kosten met zich 
mee zou brengen. 

Motor
Fietstechnicus Wytze van Mansum raadde ons aan een middenmo-
tor te gebruiken uit de Bosch e-bike systemen lijn. Volgens Wytze 
kunnen sommige van deze modellen een piekvermogen leveren van 
900 Watt, in combinatie met een geschikte transmissie. 
Dit maakt het mogelijk om bij hogere belastingen meer vermogen te 
leveren zonder de 250 Watt vermogen te overschrijden, wat door de 
wet is vasgesteld. 

Echter is het niet mogelijk om aan de hand van de specificaties van 
bosch te achterhalen, welke van de modellen deze piekvermogens 
kunnen leveren waardoor wij voorlopig zullen open laten welk model 
het best geschikt is voor de skelter. 
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Aanbeveling

Zitpositie
De algehele zitpositie van de bestuurders is zodanig veranderd dat 
er een aantal grote voordelen uit zijn voortgekomen. Deze verander-
ing was noodzakelijk om als voornaamste reden, ruimte te besparen. 
Verder zijn door de bestuurders rechtop te positioneren, zoals op 
een fiets, de zithouding verbeterd waardoor de bestuurder een 
beter overzicht heeft over het verkeer. Dus de voordelen en moti-
vatie van deze verandering zijn de ruimtebesparing die het met zich 
meebrengt, en de algehele verbetering van de ergonomische houd-
ing en het overzicht op het verkeer. 

Verlichting
De oude skelter had een achterzeide van een oude aanhanger op 
de carosserie bevestigd zitten. Wij hebben hiervan de achterlichten 
hergebruikt op onze skelter, omdat deze voldoen aan onze visie en 
deze oplossing goed past binnen het concept. Voor de voorlichten 
hebben wij gekozen voor een estetisch neutraal model wat makkeli-
jk vegrijgbaar is. De voorlichten zijn rechthoekig en hetzelfde model 
voor de knipperlichten aan de voorzeide, enkel de kleur verschilt.

Remmen
Wij raden aan om de hydraulische remsysteem van een scooter of 
motor te gebruiken omdat deze beter presteren onder hoge belast-
ingen, dan die van een fiets.
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Evaluatiefase

Naarmate we langer bezig waren met het project, hebben we steeds 
meer informatie gekregen over de opdracht. We vinden dat we de 
uiteindelijke opdracht zo goed mogelijk hebben geformuleerd. Va-
nuit de opdracht en de probleemstelling, zijn we gaan kijken hoe we 
dit product zo gebruiksvriendelijk, produceerbaar, ergonomisch en 
duurzaam mogelijk konden opbouwen. Door het model gedurende 
het hele ontwerpproces te blijven toetsen aan het programma van 
eisen en wensen zijn we tot een resultaat gekomen wat voldoet aan 
de opdracht. 

Terugkijkend op de opdracht, het PvE en de probleemstelling, kun-
nen wij concluderen dat wij een goed resultaat hebben geleverd. 
Naarmate we vorderden in het project konden we steeds sneller 
de fases doorlopen en verliep de samenwerking steeds beter. De 
taakverdeling was snel in balans waardoor de door ons opgestel-
de planning redelijk gevolgd kon blijven worden tot in de laatste 
fase. Door het chronisch doorlopen van elke fase waren we in staat 
om met goed onderbouwde resultaten te komen en deze terug te 
communiceren naar de opdrachtgever. Tijdens het proces hebben 
we vier contactmomenten gehad met de opdrachtgever waarin we 
gezamenlijk keuzes hebben kunnen maken, en zo tot resultaat zijn 
gekomen waar beide partijen achter staan.
De opstartfase van het project verliep enigszins moeizaam door 
geringe communicatie tussen ons en de opdrachtgever. Wij hadden 
te weinig informatie om een goede opdracht te formuleren en miste 
cruciale informatie, waardoor de opdracht weinig dimensie had. 
Onze visie en eerste indruk van de opdracht lagen ook ver van de 
daadwerkelijke opdracht. Het Solar Skelter concept sluit in sommige 
aspecten slecht aan bij aangeleerde werkwijze van een IPO’er. 

Ons is geleerd te werken vanuit een leeg canvas die wij zelf vorm 
en kleur mogen geven. In dit concept wordt veel de andere kant op 
gewerkt omdat je heel erg afhankelijk bent van gegeven budget, 
productiemethodes en materialen. Toch zijn wij allemaal erg te-
vreden over het resultaat en blij met de ervaring die een dergelijk 
project met zich meebrengt. De persoonlijke ontwikkeling die we 
hebben doorgemaakt tijdens dit project heeft ons laten groeien als 
ontwerpers
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Bijlagen
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Bijlage 1 | concurentie analyse

Foto Name Speed Weight

Cargo Cruiser 25 Km/h 300KG

Fed-ex Urban
cab

20 Km/h

Rhoades car

Sint Segway 300 Kg

The city hub
By DHL

20 Km/h 125 Kg

Foto Name Speed Weight

Ecopastele 20 Km/h

Ikea transport
fiets
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Bijlage 2 | vormcollage
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Bijlage 3 | stijlcollage
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Bijlage 4 | keuze matrix concepten

Eisen Weging Concept 1 Concept 2 Concept 3

De toekomstige skelter kan 250 kg vervoeren 3 5 5 5

De skelter moet in iedergeval 10 europallets kunne vervoeren 3 5 5 5

De cargo skelter heeft minimaal twee zonnepanelen 3 5 5 5

De skelter is geschikt voor alle weersomstandighedendoormiddel van 
overkapping en voorruit

2 3 5 4

De skelter is geschikt voor twee personen die trappen 1 5 5 5

de skelter moet door minimaal een trappend persoon bestuurd kunnen 
worden

3 5 5 5

De skelter is maximaal 1,3 meter breedt 3 5 4 4

De skelter biedt trapondersteuning tot maximaal 25km/h 2 5 5 5

De totale materiaalkosten bedragen maximaal 1200 euro 3 5 3 2

De skelter maakt gebruik van minimaal drie versnellingen 3 5 5 5

De skelter heeft een futuristische uitstraling zodat deze beter bij het 
Den Haag straatbeeld past

3 3 5 4

Er is minimaal twee m^2 voor branding en sponsoring 2 5 5 5

Wensen

Het is wenselijk de skelter modulair op te bouwen, zodat verschillende 
soorten vervoer mogelijk zijn

1 5 1 1

Het is mogelijk eventueel twee telefoon op te laden als de skelter niet 
rijdt

1 1 1 1

Totaal 151 148 140



50

Bijlage 5 | casus

1. Haagse Zwam
Haagse Zwam kweekt oesterzammen op koffiedik en heeft meer-
dere logistieke diensten die wij willen gaan vervullen:
Bezorgdienst Groeibakkies: 1-5 stuks elke Zaterdagmiddag.
Groeibakkies zijn thuisgroeibakken, plastic ronde 30cm bakken, en 
zijn erg licht. Ophaaldiensten Koffiedik: Maandag, woensdag en vri-
jdag (max. 50kg). Koffiedik ophalen in Substraatzakken, wordt gauw 
veel en zwaar.
Diverse Bezorgdiensten Oesterzwammen:
Op dinsdag t/m zaterdag brengen we oesterzwammen rond naar 
diverse restaurants en markten. Oesterzwammen zijn minder zwaar, 
maar moeten subtiel vervoerd worden. Worden momenteel vervoerd 
in Oesterzwambakken geplaatst in EURO kratten. Door het vervoer 
op de fiets of in de aanhanger achter de fiets, kunnen de oester-
zwammen scheuren en door het geschuur tegen de wand van de 
oesterzwambak stuk gaan. Dat gebeurt vooral als de zwammen 
vervoerd worden op
de fiets in de kar of in het krat voorop de fiets.
Eurokrat 40x30x12, kunnen we nu 18 van vervoeren op de Aanjager, 
12 voor en 6 achter)

2. BeeBOX
BBOX verkoopt biologische boxen en heeft meerdere logistieke 
diensten die wij willen gaan vervullen:
Bezorgdienst BeeBOX:
De dagen dat ik bezorg zijn maandag en donderdag tussen 1700 en 
2100. Op dit moment heb ik een aantal bezorgers die meehelpen 
maar het zal mooi zijn als een deel door jullie gedaan kan worden. 
Het aantal boxen voor jullie bedraagt dan naar schatting een stuk of 
15 per keer. Vooral de maandag zou erg praktisch zijn!
Eurocolli 60x40x18, (kunnen we nu 6 van vervoeren op de Aanjager, 
4 voor en 2 achter)

3. Urban Farmers
Urban Farmers verkoopt groente vanuit The New Farm en heeft 
meerdere logistieke diensten die wij willen gaan vervullen
Bezorgdienst Urban Farmers:
Het gaat om bezorgdiensten van sla en tomaat aan vaste afnemers 
van de Urban Farmers. De afmetingen van een Urban Farmers krat is 
600*400*175mm. Gemiddeld 1x per week maximaal 30 kratten, van 
maximaal 15kg per krat (tomaten).
Eurocolli 60x40x18, (kunnen we nu 6 van vervoeren op de Aanjager, 
4 voor en 2 achter.

4. Gemeente Den Haag, Circulair Den Haag
De Gemeente wil via het programma Circulair Den Haag inventa-
riseren voor de mogelijkheid van het ophalen van zwerfpallets. De 
ophaaldiensten mbt zwerfpallets willen wij gaan vervullen.
Ophaaldienst Zwerfpallets:
Het gaat om 10-20 zwerfpallets per week, formaat 80x120, aantal 
vaste locaties maar ook verschillend. Eventueel zou er gekeken kun-
nen worden naar een vaste route. Inventarisatie is
benodigd, inlichtingen via Ger Kwakkel (Gemeente Den Haag).
Europallet 120x80x12 en 23-25kg
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Bijlage 5 | casus

5. Lekkernassûh
Elke woensdagmiddag is er de Versmarkt ‘Lekkernassuh’, een markt 
met lokaal biologische groente en fruit. Lekkernassuh heeft meer-
dere logistieke diensten die wij willen gaan vervullen
Ophaaldienst Lekkernassuh:
Woensdag ophaaldienst van de biologische markt, lokale groente 
variend aantal van 4 tot 40 eurocolli’s 60x40, maximaal 200kg.
Bezorgdienst Lekkernassuh:
Donderdag bezorgdienst 5-25 voedselpakketten.
Aangelverd in eurocolli 60x40 maximaal 10kg per colli.

OVERIGE CASES
De overige afnemers met bijbehorende diensten zijn wij mee in 
overleg. Deze mogelijke diensten zijn momenteel niet opgenomen in
• TrashUre Hunt // gebruik en vervoer bij activiteiten. Gemid  

 deld 1x per maand een evenement in Den Haag
• De CompostBakkers // vervoer van compost en matriaal.    

Gemiddeld 1x per week vervoer van compost vanuit diverse   
 stadstuinen.

• Stichting Het Circus // vervoer van goederen op festival   
terrein. Gemiddeld 1x per kwartaal een evenement in Den Haag

• Conscious Kitchen // vervoer gebruikte groente in de    
 stad. Gemiddeld 1x per week van de Haagse Markt naar de   
 Witte de Withstraat

• Volkskeuken // vervoer catering services. Gemiddeld 1x per   
 maand een evenement in Den Haag

• Debatmobiel // gebruik en vervoer bij activiteiten. Gemid   
deld 1x per maand een evenement in Den Haag

• Duurzaam Den Haag // gebruik en vervoer bij activiteiten.   
 Gemiddeld 1x per maand een evenement in Den Haag

• MicroGreens // vervoer micro groente. Gemiddeld 1x per    
maand bezorgdienst voor microgroente.

• Lusthof XL // vervoer van groente en goederen. Gemiddeld   
 1x per maand een evenement in Den Haag

• De Haagse Schil // vervoer van compost. Gemiddeld 1x per   
 week een vaste route in Den Haag 
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Bijlage 6 | berekening draaicirkel

Draaicirkel origineel frame:
Wielafstand (W) = 1350 mm 
Wielhoek ( ) = 22° (1)
sin  = W/R
R = W/sin
R = (1350 mm)/sin(22°) =3603.78 mm
4911.82 mm∙0.002=Ø 7.21 m 

Draaicirkel vergrote wielafstand:
Wielafstand (W) = 1840 mm 
Wielhoek ( ) = 22° 
sin  = W/R
R = W/sin
R = (1840 mm)/sin (22°) =4911.82 mm
4911.82 mm∙0.002=Ø 9.82 m 

Draaicirkel vergrote wielafstand + vergrote stuurvrijheid:
Wielafstand (W) = 1840 mm 
Wielhoek ( ) = 34.5° (2)
sin  = W/R
R = W/sin
R = (1840 mm)/sin(34.5°) =3248.55 mm
3248.55 mm∙0.002=Ø 6.50 m 

W

R

21

r
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Bijlage 7 | kostprijsberekening

Inkooponderdelen Lengte/stuks Prijs per stuk Prijs totaal

Voorlichten 2 stuks € 24.14 € 48.28

Zijspiegels 2 stuks € 38.32 € 76.64

Ruitenwissers + motor 1 stuk € 49.41 € 49.41

Fietsstuur 1 stuk € 11.08 € 11.08

Fietszadel 2 stuks € 13.00 € 26.00

Accu 2 stuk € 41.99 € 83.98

Elastieken 50 stuks € 0.47 € 23.50

Fietscomputer 1 stuk € 159.00 € 159.00

Motor 1 stuk € 850.00 € 850.00

Reflectoren 3 meter € 3.00 € 3.00

Versnellingsbak 1 stuk € 199.00 € 199.00

Remmen 1 stuk € 74.95 € 74.95

Solar charge controller 1 stuk € 25.78 € 25.78

Aluminium buizen

       - Aluminium buizen 50x47mm 26000 mm € 108,33 € 87.50

       - Underlaymentplaat 2440x1220x18mm 6 stuks € 46.80 € 280,80

       - Spaanplaatschroeven 4x40 200 stuks € 0.015 € 3.00

       - Ijzer profielen € 20.00 € 20.00

       - Overhead € 20.00 € 20.00

Zeilen

       - PVC 410 gram, ful colour, 1500x1300mm 2 stuks € 16.40 € 32.80

Totaal € 2095,55
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Bijlage 8 | literatuurlijst

Informatie
Glasdiscount (2017) Gehard veiligheidsglas, doi https://www.glasdis-
count.nl/gehard-veiligheidsglas

Uniglas bv (2017), Soorten glas, doi: https://www.uniglas.nl/infor-
matie/soorten-glas/100544/100247/veiligheidsglas

Dirkse, D. E. (6-10-2017) www.davdata.nl, Turning radius calculations

Zonnepanelen.net, Zonnepanelen voor een plat dak.

Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl, Welke regels gelden voor mijn 
electrische fiets (e-bike)?,

Bloemers, P. ,https://www.economielokaal.nl/nmarktvormen/,
Marktvormen

Pandra VOF (2017), Soorten accu’s E-bike en Pedelec, https://defi-
etssite.nl/soorten-accus-e-bike-en-pedelec/

https://ncharger.com/products/wincong-30a-12-24v-battery-solar-
charge-controller-sl-02
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Koplampen
https://www.aanhangeronderdelenshop.nl/webshop/1336/verli-
chting-aanhangwagen/led-werklampen-mistlampen-achteruitri-
jlamp-zwaailamp/led-werklamp-rechthoekig-klein-universeel-18-
watt-1800-lumen-12-30-volt

https://www.aliexpress.com/item/10pcs-6LED-Red-White-Green-
Blue-Yellow-Amber-Clearence-Truck-Bus-Trailer-Side-Marker-Indica-
tors-Light/32645986647.html?ws_ab_test=searchwe

Accu
https://www.conrad.nl/nl/loodaccu-12-v-12-ah-xcell-xcexp1212-loodv-
lies-agm-1390582.html

Fietscomputer
http://www.deltabikes.nl/producten/bosch-e-bike/

Fietsstuur
https://www.rosebikes.nl/artikel/ergotec-trekkingstuur---licht-om-
hoog-gebogen--/aid:26744?channable=e8537.MjY3NDQ&gclid=EAI-
aIQobChMI5_uSyOKY1wIVIyjTCh2mrw1oEAQYASABEgKXU_D_
BwE#anchor_products

Zijspiegels
https://nl.aliexpress.com/store/product/F1-CARBON-LOOK-rac-
ing-side-mirror-Rav4-miata-mx5-mazda3-RX7-sxe10-Fit-G35-
city/2391044_32822472891.html

Elastieken
https://www.budgetdisplay.nl/span-elastiek

Reflectoren
http://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/reflectie-tape.html

Aluminium frame
https://metaalcenter.nl/
https://shop.kloeckner.nl/Aluminium-U-profiel-EN-AW-6060-
%28AlMgSi0%2C5%29-T66/p/1000017

Versnellingsbak
https://www.skelters.nl/mammoet/versnellingsbak-2x5-bak-p-166.
html#relatedproducts

Fietszadel
https://hollandbikeshop.com/fietszadels-zadelpennen/stads-fietsza-
del/

Zeilen
https://nettenverkoop.nl/zeildoek_op_maat

Remmen
https://www.brinkmotoren.nl/remmen/chinese_atv_quad/3592

Solar charge controller
https://ncharger.com/products/wincong-30a-12-24v-battery-solar-
charge-controller-sl-02

Motor
https://www.bosch-ebike.com/nl/producten/active-line/


