E-LEARNING ZUINIG RIJDEN
\

INTRODUCTIE
Een betere leefomgeving door CO2-uitstoot besparen. Natuurlijk willen we dat, want we zijn allemaal
zelf mede verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Maar hoe moet dit nu, wat kun je er zelf aan
doen? Op basis van adviezen van Milieu Centraal hebben we deze e-learning samengesteld. Hierin
staan praktische tips en informatie waarmee we je graag inspireren om je steentje bij te dragen aan
het reduceren van CO2 uitstoot en het verbeteren van het milieu.
Bovendien kan je de meeste tips ook in je privé situatie gebruiken en leveren ze een
kostenbesparing op die eenvoudig en snel te realiseren is. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.
Sinds 2020 zijn wij gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder. De CO2 Prestatieladder is hét
duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 en
bijbehorende kosten. Er wordt gekeken naar onze bedrijfsvoering, projecten en in de keten.
Binnen ons bedrijf hebben wij een paar belangrijke pijlers geïdentificeerd, namelijk ons kantoor en
vooral het wagenpark. In 2018 bedroeg onze totale uitstoot 4653 ton CO2. Maar liefst 78% hiervan
komt voort uit het wagenpark!
In 2020 hebben we een totale uitstoot van 3179 ton CO2. Ons wagenpark heeft in 2020 een uitstoot
van 2641 ton CO2
Als we dit met 5% weten te reduceren, scheelt dat 180 ton CO2. Goed om te weten, om 1 ton CO2
te compenseren, moeten 50 bomen 1 jaar lang groeien.
En 5% is slechts het begin. Onderzoek toont aan dat door simpelweg niets anders te doen dan
zuinig en bewust te rijden, je al tot 10% op het totale brandstofverbruik kan besparen.
Genoeg redenen om snel aan de slag te gaan!
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HOE DUURZAAM RIJ JE AL?
Even peilen hoe goed jij al bezig bent!
Gemiddeld genomen, hoeveel brandstof scheelt het als je 90
kilometer per uur gaat rijden in plaats van 100?
A. Dit scheelt 1% brandstofverbruik
B. Dit scheelt 5% brandstofverbruik
C. Dit scheelt 10% brandstofverbruik
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Goede antwoord is C

GELIJKMATIG IS GOED (1/2)
Snelheid
Hoe hard je rijd heeft een enorme invloed op het verbruik.
Elke 10 kilometer per uur die je minder hard rijdt, zorgt
voor 10% minder brandstofverbruik!
Rijd met een zo constant mogelijke snelheid. Remmen en
optrekken kost ook veel brandstof en veroorzaakt daarmee
meer CO2 uitstoot. Je auto is bij een constante snelheid
van tussen de 70 en 90 kilometer per uur het zuinigst. In
de stad, met veel gasgeven en remmen, is het verbruik wel
2 keer zo hoog.
Zo rijden alle auto’s graag:
• Rij niet harder dan de toegestane maximumsnelheid. Als
je na 19:00u 50 kilometer lang 130 in plaats van 100 op de
snelweg rijdt, boek je in theorie 7 minuten tijdwinst. Maar in
de praktijk is de tijdwinst vele malen kleiner, omdat je
natuurlijk niet constant op alle stukken 130 kunt rijden.
• Rij met een gelijkmatige snelheid. De cruise control kan
hierbij helpen. Heeft je auto die, gebruik ’m dan ook.
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GELIJKMATIG IS GOED (2/2)
Toerental
Naast snelheid is het aantal toeren ook van belang. Je hebt dit
vast wel vaker gehoord, maar wat betekent dit nu precies? Het
is een vrij technisch verhaal, maar even in een notendop: het
getal dat je toerenteller aangeeft, komt overeen met het aantal
omwentelingen in de motor. Hoe meer omwentelingen, hoe
meer explosies van brandstof, dus hoe hoger het verbruik. Niet
de complete theorie, maar wel het basis idee zodat je weet
waarom we hier op in gaan.
Zo rijden alle auto’s graag:
• Schakel zo vroeg mogelijk naar een volgende versnelling, bij
dieselmotoren tussen de 1800 en 2200 toeren en bij
benzinemotoren 2000 en 2500 toeren.
• Schakel ook op tijd terug. Doe dit rond de 1000 tot 1250
toeren. In een te hoge versnelling rijden is ook niet goed.
• Heb je een automaat? Rij altijd in de eco- of normaalstand.
Daarmee schakel je zo vroeg mogelijk naar een hogere
versnelling. Vermijd gebruik van de sportstand en de kickdown.
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HOE DUURZAAM RIJ JE AL?
Even peilen hoe goed jij al bezig bent!
Hoe vaak controleer jij je bandenspanning?
A. Elke maand
B. Elk kwartaal
C. Ieder jaar voor de vakantie
D. Nooit, dit doet de autogarage bij de onderhoudsbeurt.

Goede antwoord is A
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LAAT DE TECHNIEK JE HELPEN (1/3)
Airco
Een goede airconditioning is zeker in de warmere
zomermaanden erg prettig. Het gebruik van een airco verhoogt
het brandstofverbruik echter
gemiddeld met 5%. Toch maar een raampje openzetten dan?
Dat hangt er vanaf! Wie op de snelweg een raampje openzet,
verbruikt méér brandstof dan met de airco aan en de ramen
dicht. De lucht die door de ramen naar binnen stroomt remt de
auto namelijk af.
De airco aanzetten is vanaf 80 kilometer per uur zuiniger. In de
stad kun je prima een raampje openzetten, want daar rij je veel
langzamer.
Zo blijven alle auto’s graag koel:
• Tijdens stadsritten veroorzaakt een airco veel extra
brandstofverbruik. Dus zet een raampje open.
• Rij eerst een paar minuten met de ramen open, sluit ze
daarna en zet dan de airco aan. Dan wordt het veel sneller
koel.
• Houd de luchtinlaten vrij van blad en ander vuil, en gebruik de
airco minstens één keer per maand. Zo voorkom je schade en
mogelijk lekkage van koelmiddel.
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LAAT DE TECHNIEK JE HELPEN (2/3)
Start stop systeem
Autoproducenten ontwikkelen allemaal slimme tools om de
prestaties te verbeteren. Dit doen ze onder andere om het
brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 en andere
schadelijke stoffen te verminderen. Het start-stop systeem is
hier een bekend en succesvol voorbeeld van. Dit systeem
schakelt de motor uit als je stilstaat, bijvoorbeeld voor een
stoplicht. Op dat moment hoeft de motor natuurlijk niet te
draaien.
Hoe werkt het systeem
Sta je voor een stoplicht, zet de auto in zijn vrij en laat de
koppeling opkomen. De motor slaat af. Bij een automaat hoef je
alleen de rem vast te houden. Overigens blijven alle andere
systemen in de auto gewoon werken, de auto gaat niet ineens
helemaal uit. Om weer weg te rijden druk je de koppeling weer
in, dan start de auto direct weer. Zet de auto in de eerste
versnelling en rij weg. Bij een automaat is de rem loslaten
genoeg voor het opnieuw starten van de motor.
Zo rijden alle auto’s graag :
• Heeft je auto een start/stop systeem gebruik ´m ook en zet
hem niet uit!
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LAAT DE TECHNIEK JE HELPEN (3/3)
Banden
Het type en de staat van de autoband heeft direct invloed
op het brandstofverbruik. Een moderne autoband die in
goede staat verkeerd, levert een besparing op. Een
bandenspanning die 20% te laag is, verhoogd het
brandstofverbruik met 2%. Daarnaast is de band je enige
contact met de weg. Banden met een te lage spanning
hebben minder grip op de weg en hebben een langere
remweg. Dus wel zo prettig als dit goed zit.
Zo rijden alle auto’s graag:
• Controleer iedere maand je bandenspanning. Doe dit
voor je vertrekt, als de banden nog koud zijn. Gebruik de
aangegeven spanning die in het instructieboekje, deurstijl
of tankklepje staat. Bij volle belading en hogere snelheden
moet de spanning worden aangepast.
• Let op de staat van je banden. Loop af en toe een rondje
om te kijken of er geen beschadigingen of (opvallende)
slijtageplekken op zitten. Als je zomer- en winterbanden
hebt, zorg dan dat ze op tijd gewisseld worden.
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HOE DUURZAAM RIJ JE AL?
Even peilen hoe goed jij al bezig bent!
Gebruik jij je auto ook als tijdelijke opslag? Welke invloed heeft dit
denk je op het verbruik?
A. Elke 100 kilo is 0,1 liter per 100km
B. Elke 100 kilo is 1 liter per 100km
C. Het maakt niet zoveel uit, de auto weegt toch meer dan 1000 kilo

Goede antwoord is B
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RIJGEDRAG (1/3)
Zo bereid je een rit met een JDE auto voor:
Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 10
kilometer, probeer waar mogelijk deze ritjes te combineren
en een logische route te rijden.
Met je navigatiesysteem rij je het meest efficiënt van A
naar B. Sommige systemen hebben de keuze voor een
‘eco-route’.
De auto in de winter:
Het gebeurt bijna nooit meer, maar slaat de kou toe dan
laten veel mensen hun auto stationair draaien tijdens het
krabben van de ruiten. Dat is zeer vervuilend, want een
koude motor stoot bij temperaturen onder nul wel tot acht
keer meer schadelijke stoffen uit dan een warme motor.
Voorkom gebibber in de kou door een folie of stuk karton ‘s
nachts over de voorruit te leggen.
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RIJGEDRAG (2/3)
Pas op met brandstofslurpers in de auto:
Overbodige bagage; haal deze uit je auto. Extra bagage
betekent extra gewicht, meer brandstofverbruik en dus een
hogere CO2 uitstoot. Elke 10 kg extra gewicht betekent 0,1 liter
meerverbruik per 100 kilometer.
Achterruitverwarming op tijd uitzetten! Deze zorgt voor 4% tot
7%
meerverbruik
van
de
brandstof.
Sommige
achterruitverwarmingen schakelen automatisch uit na 7 of 8
minuten. Is de ruit eerder schoon, dan kan je de
achterruitverwarming eerder uitzetten.
Stoelverwarming is lekker in de winter, maar verbruikt veel
brandstof.
Starten van de motor:
Bij het starten van de motor moet je het gaspedaal niet
intrappen. Tegenwoordig regelt de techniek zelfs bij een koude
start alles en door gas te geven kan dit worden ontregelt.
Het stationair warm draaien van de motor is ook niet nodig, na
het starten kun je direct rustig wegrijden.
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RIJGEDRAG (3/3)
Zo rijden auto’s graag :
Rij defensief door te anticiperen. Probeer letterlijk
verder te kijken dan je misschien gewend bent. Dit
geeft je tijd om situaties en verhoudingen in te schatten
en hier goed op in te spelen.
Zie je bijvoorbeeld in de verte een voorganger richting
aangeven? Vergroot de ruimte door eerder te remmen
of gas los te laten dan degene voor je. Hierdoor kun je
vlotter doorrijden omdat je niet hoeft af te remmen tot
de snelheid waarmee je voorligger door de bocht gaat.
Houdt voldoende afstand. Zo hoef je niet abrupt te
remmen. Rij met een gelijkmatige snelheid en vang
snelheidswisselingen op zonder af te remmen en te
accelereren.
Sta je langer dan 20 seconden te wachten,
bijvoorbeeld voor een verkeerslicht, een brug of een
spoorwegovergang, zet dan de motor helemaal uit.
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ALLES OP EEN RIJTJE
A. Rij met een gelijkmatige snelheid en niet te hard.
B. Let op je toeren en schakel zo vroeg mogelijk naar een volgende
versnelling
C. Heeft je auto een start/stop systeem gebruik ´m ook en zet hem
niet uit!
D. Controleer iedere maand je bandenspanning en vul zo nodig bij.
E. Ruitenkrabben doe je met de auto uit.
F. Verwijder overbodige bagage uit de auto.
G. Zet de achterruitverwarming op tijd uit.
H. Kijk ver vooruit en hou voldoende afstand zodat je rustig kan
reageren op het verkeer.
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Dank voor je deelname en vele veilige en zuinige kilometers toegewenst!
PS: Een dagje met de trein op de fiets of carpoolen is ook best gezellig!
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