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HOE IS HET NU MET

Lutske Bonsma zoekt elke week mensen op die in het
nieuws waren. Tips? Mail naar ac.redactie@ad.nl

RENIER MEUWISSEN
Op 19 oktober 2017 vertelde Renier Meuwissen dat hij een revolutionaire
fiets had ontworpen, die hij ging presenteren op de Dutch Design Week. De
byAr Bicycle heeft een geïntegreerde verlichting, geen ketting, en bij de
e-bike-uitvoering laadt de accu op als je remt.

Revolutionaire
fiets van Renier
Hoe ging het verder?

,,Na de presentatie op de Design
Week bleek dat de kwaliteit van het
frame beter moest. Het heeft nog
twee jaar geduurd om dat goed te
krijgen. In 2019 hebben we een kleine
serie fietsen gemaakt, waarbij kinderziektes aan het licht kwamen. Die
hebben we verholpen en sinds eind
vorig jaar voldoet de fiets aan onze
kwaliteitseisen. Al met al heeft het
opzetten van de productie vier à vijf
jaar geduurd. Vanwege corona hebben we ook vertraging opgelopen
met de uitrol, maar nu pakken we
flink door.”
Vertel!

,,Volgend jaar brengen we twee
nieuwe modellen op de markt. Ook
openen we in 2022 een bedrijfsruimte in de parkeergarage Asch van
Wijck in het centrum van Amersfoort. Dat wordt ons kantoor waar we
ook onze fietsen kunnen laten zien
en waar mensen welkom zijn voor
een proefrit. Aan het einde van het
decennium zullen we tienduizend
fietsen per jaar produceren.”
Hoe financiert u dat?

,,Wij zijn, zoals elk groeiend bedrijf,
constant op zoek naar financiering.
Tot nu toe gebeurde dat door de drie
F’s: ‘family, friends and fools’. Maar
we hebben een grote, sterke partner
nodig. Momenteel zijn we in gesprek
met grote internationale partijen.
Om dit in goede banen te leiden,
werk ik samen met een investeringsbankier uit de London City. Sinds begin dit jaar is de dagelijkse leiding
van byAr in handen van een oudCFO van een Nederlandse multinational. Ik vind het niet interessant om
de baas te zijn, en het geeft mij de
ruimte om na dit interview weer de
schuur in te gaan om nieuwe dingen
te bedenken en te ontwikkelen. Je
moet doen waar je goed in bent, en ik
word gelukkig van creëren.”
Hoe is het ook alweer begonnen?

,,Het idee is ontstaan toen ik betrokken was bij de dagbesteding van een
groep jongeren. Ik zag dat zij zich de
hele dag verveelden en zocht een
nuttige en werkgerelateerde dagbesteding voor hen. Ik heb een schetsje
van een zo simpel mogelijke fiets ge-

e Renier Meuwissen
met zijn zelf ontworpen fiets.

,,Nee. De frames komen uit China, de
assemblage gebeurt in een fietsfabriek in Overijssel. Daar werken wel
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de productie van de
nieuwe modellen zal er weer meer
plaats zijn voor mensen van die doelgroep.”
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We hebben
een grote,
sterke partner
nodig
– Renier Meuwissen

e De fiets wordt inelkaar gezet bij
een fietsfabriek in Overijssel.

maakt, zodat ze iets hadden om in elkaar te zetten en te verkopen.”
De fietsen worden nu niet door hen
gemonteerd?

Verkoopt u ook fietsen in het buitenland?

,,We hebben dealers in Duitsland;
daar begint de fietscultuur zich te
ontwikkelen. Verder leveren we vanuit Nederland aan India, Portugal,
Amerika, België, Oostenrijk en Zwitserland. Dat is mogelijk, omdat de
fietsen hufterproof, duurzaam en onderhoudsvrij zijn. De verlichting kan

niet stuk. De banden zijn anti-lek; er
zit een Kevlar belijning in de buitenband en een antilekgel in de binnenband. Als je een klein gaatje hebt,
dicht de band vanzelf. De cardanas
hoef je, in tegenstelling tot een ketting, nooit te smeren en hij kan er
niet afgaan. En als er iets met de motor is, kunnen we op afstand zien wat
er aan de hand is.”
Wat drijft u?

,,Ik heb nooit de intentie gehad om
fietsmaker te worden, maar ik vind
het fascinerend dat ik in dit proces terecht ben gekomen. Het is absoluut
niet eenvoudig, maar wel heel interessant. Een heel leuk en interessant
avontuur.”

