
CO2 REDUCTIE 
BRANDSTOFBESPARING DOOR GEDRAGSVERANDERING

WERKGROEP TACIDE KENNIS

Fase 2 Rijgedrag/technisch onderhoud 



80% VAN DE CO2 BESPARINGSPOTENTIE IN UW ONDERNEMING LIGT BIJ 
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Fase 2 
RIJGEDRAG

Brandstof besparen door uw rijgedrag aan te passen

De quick start die we eerder noemden dient u uzelf alleen maar aan te wennen. Onderstaande tips 
betekenen een aanpassing van uw rijgedrag en verdienen dus wat extra aandacht en oefening. 
Deze tips hebben namelijk de grootste invloed op het rijgedrag



CO2 REDUCTIE: WAAR LIGGEN DE GROOTSTE BESPARINGEN?
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Anticiperen
Dit is het allerbelangrijkste bij autorijden. Niet alleen voor uw 
veiligheid en dat van uw passagiers, maar ook om brandstof te 
besparen. Immers, afremmen betekent energieverspilling en dus 
onnodig extra brandstofverbruik. Kijk dus ver vooruit en pas uw 
rijgedrag aan op de situatie voor u. Verkeerslichten? Laat uw gas 
los. Een bocht of rotonde? Gas los. Remlichten of een knipperlicht 
voor u? Gas los. Door ver vooruit 

Uitrollen in de versnelling
Wanneer u uw voertuig laat uitrollen, doe dit dan in de versnelling en niet in de vrij. Wordt 
het gas losgelaten in de versnelling, dan wordt de gasklep van het voertuig helemaal 
dichtgedraaid en wordt er dus geen brandstof verbruikt. In de vrij gaat de motor draaien 
alsof deze stationair draait, de gasklep staat nog steeds een klein beetje open en uw 
voertuig verbruikt dus brandstof. Uitrollen in de versnelling betekent ook dat u afremt op de 
motor. Dat is natuurlijk weer ten gunste van uw remblokken en -schijven.



ACCELEREER RUSTIG
voor de hand liggend, maar zeer effectief. ga niet als een gek doortrekken in de versnelling, maar trek rustig op 
en schakel op tijd. snel accelereren levert geen tijdswinst op, alleen een hoger brandstofverbruik..
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Verkeer remmende maatregel? Nemen met toegestane maximum snelheid!
Een bonustip voor de gevorderde bestuurder: komt er een verkeer remmende maatregel aan zoals 
een drempel, houdt u dan aan de maximum snelheid. De weg is gemaakt voor deze snelheid dus u 
kunt deze met een gerust hart ‘aanvliegen’ met deze snelheid. De maatregelen zijn bedoeld voor 
voertuigen die sneller rijden dan de maximum snelheid!



CO2 REDUCTIE: TECHNISCH ONDERHOOUD
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Regelmatig onderhoud
Zorg ervoor dat uw voertuig regelmatig wordt 
onderhouden. Periodiek uw olie verversen en uw 
luchtfilter, brandstoffilter en bougies vervangen zorgt 
ervoor dat uw auto in goede conditie blijft én dat de 
verbranding optimaal is.

De juiste olie
De juiste olie is van groot belang voor de juiste smering 
van uw motor. Gebruik bij voorkeur de olie die staat 
aangegeven in het onderhoudsboekje van uw voertuig. 
Goedkoop is hier zeker duurkoop!

De juiste banden en bandenspanning
Er zijn heel wat verschillende banden te koop. Kies niet de 
eerste de beste banden, maar verdiep u goed. Afhankelijk 
van uw gebruik dient u uw banden uit te zoeken.

Uitlijning van de banden
Een goede uitlijning betekent minder 
rolweerstand dus een lager verbruik.



BRANDSTOF BESPAREN? ZO RIJDT U 0 OP 1!
de makkelijkste besparing op brandstof is door helemaal geen brandstof te gebruiken: pak 
de fiets op korte afstanden (ritjes minder dan 5km)! een koude motor verbruikt meer 
brandstof en slijt veel sneller dan een warme motor. veel korte ritjes rijden is dus zwaar af 
te raden. daarnaast is fietsen natuurlijk veel gezonder en ook nog eens beter voor het 
milieu!
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Brandstof besparen is één van de eenvoudigste manieren om CO2 structureel te verlagen. 
Ondanks steeds zuiniger wordende voertuigen, is het brandstofverbruik nog voor een groot 
deel afhankelijk van de bestuurder. Hij/zij kan er dus voor zorgen dat de CO2 uitstoot omlaag 
gaat.

Rijgedrag aanpassen en conditie auto optimaliseren

besparing: 15 tot 20% (na een paar maanden gemiddeld 
zo’n 5 tot 10%)


