
 
 

 

Toolbox 
 

Het zuinig rijden 
  

Deze toolbox wordt gehouden naar aanleiding van de certificering voor de CO2 
prestatieladder niveau 5. Als bestuurder van een voertuig heb je invloed op het 
verbruik. Zuinig rijden gaat samen met veiliger en goedkoper. 
 

Met deze 11 tips rijd je milieu vriendelijker, 
veiliger, zuiniger en goedkoper. 

 
 

 
 

1. Voorkom autogebruik 
Rijd niet onnodig achter elkaar aan of op en neer, probeer ritten te 
combineren. 

 
2. Schakel tijdig op bij dieselmotoren tussen de 1800 en 2200 toeren en bij 

benzinemotoren 2000 en 2500 toeren. 
Een deel van het vermogen dat een automotor levert gaat verloren aan 
inwendige wrijvingsverliezen. Wanneer je met een laag toerental blijft rijden 
beperk je het wrijvingsverlies. Hierdoor verbruikt de auto minder brandstof 
voor dezelfde snelheid.  
Voor het rijden met een automaat geldt dat de ‘sportstand’ en het gebruik 
van de ‘kickdown’ het beste kunt vermijden.  

 



 
3. Laat de auto uitrollen 
Wanneer je ziet dat je snelheid moet minderen of moet stoppen voor een 
verkeerslicht, laat dan tijdig gas los en laat de auto in de versnelling van dat 
moment uitrollen. De meeste benzine- en dieselauto’s met een 
injectiemotor vanaf bouwjaar 1990, zijn voorzien van een elektronische 
functie die de brandstoftoevoer naar de motor onderbreekt wanneer er op 
de motor wordt afgeremd (gas wordt losgelaten in de versnelling). 

 
4. Rijd 80 in z’n 5 
Zolang de auto soepel rijd kun je prima 80 km/u rijden in de vijfde 
versnelling. Of 50 km/u in de vierde versnelling. Als je in hoge versnellingen 
rijdt, maakt de motor minder toeren en is het brandstofverbruik lager. 

 
5. Anticipeer  
Door ver vooruit te kijken kun je tijdig anticiperen op situaties. Hierdoor 
hoef je niet abrupt te remmen of gas bij te geven en kun je de auto vaker uit 
laten rollen. 

 
6. Motor afzetten 
Op het moment dat je langer dan 1 minuut stil komt te staan is het zuiniger 
om de motor af te zetten. Dit gebeurt vaak bij spoorwegovergangen, 
openstaande bruggen of als je iets afhaalt of iemand ophaalt.  

 
7. Gebruik cruise control  
Door gebruik te maken van cruise control wordt de snelheid vast gezet 
waardoor het brandstofverbruik gelijk blijft. Met als gevolg dat er minder 
versneld of afgeremd wordt.  

 
8. Snelheid  
De meeste auto's leggen een bepaalde afstand het zuinigst af bij circa 90 
km/uur. Boven de 100 km/uur neemt het brandstofverbruik snel toe. Een 
constante snelheid van 70 tot 90 km per uur, afhankelijk van het type auto, 
geeft een gemiddeld verbruik van 5,4 liter brandstof per 100 km. Bij een 
constante snelheid van 120 km is dat 7,7 liter (42% meer).  

 
9. Airconditioning  
De grootste brandstofverbruiker is de airconditioning. Als de airco op half 
vermogen aanstaat, neemt het brandstofverbruik met 3 tot 10 procent toe. 
Airconditioning kan, als deze vaak wordt gebruikt, leiden tot een 
meerverbruik van 25% aan brandstof. De achterruitverwarming zorgt voor 
4% tot 7% meerverbruik van de brandstof. Ook hier geldt uiteraard: wel 



gebruiken wanneer de veiligheid dat vraagt. Is de ruit eerder schoon, dan 
kunt u de achterruitverwarming eerder uitzetten.  

 
10. Luchtweerstand 
Houd de luchtweerstand zo klein mogelijk. Een grote luchtweerstand zorgt 
er namelijk voor dat het brandstofverbruik flink toeneemt. Alles wat je op of 
aan de auto bevestigt zorgt ook voor een hoger brandstofverbruik. Tot slot 
zorgt het rijden met de ramen open ook voor een hoger brandstofverbruik.  

 
11. Gewicht  
Alles wat je meeneemt in de auto zorgt voor een hoger brandstofverbruik. 
Zorg dus dat je spullen die je niet nodig hebt op het werk of thuis laat. Elke 
10 kg extra gewicht betekent 0,1 liter meerverbruik per 100 kilometer. 

 
 


