
CO2 REDUCTIE 
BRANDSTOFBESPARING DOOR GEDRAGSVERANDERING

WERKGROEP TACIDE KENNIS

Fase 3 Rijgedrag/het nieuwe draaien 



Rijgedrag
Technisch 

onderhoud

Opvolgen 

adviezen

Het beperken van het brandstofverbruik voor grond- en 

groenverzet- materieel

‘Het nieuwe draaien’ 



Rijgedrag
Technisch 

onderhoud

Opvolgen 

adviezen

Fase3 
RIJGEDRAG



CO2 REDUCTIE: WAAR LIGGEN DE GROOTSTE BESPARINGEN?

Voorkom onnodige handelingen door:

Gas terugnemen

Rustig accelereren

Vooruit kijken

Vrij baan houden

Slimme terreinindeling

Slimme routekeuze

Juiste opstelling bij laden en lossen

Samenwerken/afspraken met onderaannemer



STATIONAIR DRAAIEN IS NIET VERBODEN, MAAR… :

Fase 3 
RIJGEDRAG

Machine nooit stationair laten draaien ook niet tijdens een korte werkonderbreking!



MACHINES EFFECTIEF GEBRUIKEN, EEN AANTAL TIPS UIT DE PRAKTIJK:

Fase 3 
RIJGEDRAG



Rijgedrag
Technisch 

onderhoud
Opvolgen adviezen

En verder:

Bij koude, gebruik stand kachels tijdens stilstand van de 

machine

Beperk het gebruik van airco en overbodige verlichting

Kies in overleg met de transporteur een eenvoudige opstelling 

voor het laden van vrachtwagens

Bespreek het werk met elkaar: efficiënt werken is samenwerken



CO2 REDUCTIE: TECHNISCH ONDERHOUD

Fase 3 
Technisch 
onderhoud

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 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.

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

Rijgedrag aanpassen en conditie kraan en trekker  optimaliseren


