TOOLLBOX: ‘Het nie
euwe rijden’
In eerdeere toolboxen over de CO2‐uitstooot hebben wij,
w Hans Ee
ek Infrawerkken, al eenss
aangegeeven hoe jee zelf een steentje kan bijdragen aan het terugdringen vaan de CO2‐u
uitstoot
en ook ggeld kan beesparen, uiteraard aan brandstof, maar ook aan
a onderhooudskosten en
slijtage van je auto
o/bedrijfsbu
us.
den het belaangrijk dat we
w ons niett alleen in het
h privé levven, maar o ok in het werk
Wij vind
bewust zijn van de invloed die
e wij uit kunnnen oefene
en op het milieu.
m
Reed s sinds de zomer
z
van 20115 hebben we
w op ons bedrijfspand
b
d zonnepanelen laten aanbrengen
a
n en hebben
n
daardoo
or al een siggnificant deel van onzee uitstoot als gevolg van het eigenn energieverrbruik
teruggeedrongen. Daarnaast
D
prroberen wijj vanuit het bedrijf de CO
C 2‐uitstooot o.a. te beperken
door:
ht te houde
en in ruimtees waar de verwarming
v
g aan staat.
 Deuren dich
Verwarming van de kantoorruimttes centraal te regelen..
 V
 G
Grote deureen en loopd
deuren in dee herfst/winter zoveel mogelijk diicht te houd
den om
d
de warme lucht binnen
n te houdenn.
 A
Afval te sch
heiden.
 V
Verlichting,, computer (incl. beeld scherm en randappara
atuur) en ovverige elekttrische
aapparaten uitschakele
u
n bij afweziigheid.
 Brandstofveerbruik te beperken
b
(z ie onderstaande maatregelen).
 O
Over te stap
ppen naar gecertificee
g
erde groene
e stroom.
 ‘Het nieuwee rijden’ toe
e te passen .
b
ding willen w
we ook jou graag midd
dels deze tooolbox over ‘Het
Naast onze eigen bewustword
nieuwe rijden’ info
ormeren en daardoor m
meer bewusst maken. Hoeveel branndstof een
ngt af van hhet soort au
uto/bus waa
arin je rijdt één van je rijjstijl.
auto/beedrijfsbus veerbruikt han
Door zu
uinig te rijdeen verbruik je minder bbrandstof. Daarmee
D
vo
oorkom je veeel uitstoott van
CO2 en aandere miliieubelastende stoffen. Jouw rijstijjl maakt dan
n ook veel uuit voor het milieu.
Lees hieeronder waat je kan doe
en, waardooor ook jij ee
en bijdrage kan leverenn aan het
vermind
deren van de
d CO2‐uitstoot.

15 tipss voor het
h verminderren van
n CO2 u
uitstoott
uik van een navigatiesyysteem om zo recht mo
ogelijk op jee doel af te gaan en
1. Maak gebru
d
dus geen on
nnodige kilo
ometers te maken. Bij sommige navigatiesysttemen kun je
kiezen voorrde meest efficiënte
e
rooute. Bij andere system
men is de opptie “kortste route”
vvaak het beeste.
2. Maak, indieen aanwezigg, gebruik vvan het Starrt/Stop systteem.
3. W
Wees bewu
ust van het feit
f dat eenn koude mottor tweema
aal zoveel b randstof ve
erbruikt
d
dan een mo
otor die goe
ed is opgew
warmd. Daarrnaast is hoge toeren m
maken met een
koude moto
or slecht vo
oor je voertuuig. Om zuinig te rijden
n dien je duus laag in de
e toeren
tte rijden, oo
ok als de motor nog ni et is opgew
warmd. Laat de motor ddus niet stationair
w
warmdraaieen.
4. Probeer zo in te parkeren dat je ddirect kunt wegrijden
w
zo
onder dat jee moet kere
en. De
aauto keren met koude motor direect na vertre
ek is meer vervuilend
v
vvoor het milieu dan
w
wanneer je dit met een warme m
motor doet.
5. Kies voor crruise contro
ol om gelijkm
matig gas te
e geven en een
e vaste s nelheid aan
n te
houden. Do
oor minder gas te geveen en minde
er te remme
en loopt uw
w motor efficiënter
een dus zuiniger.
6. K
Kies de juistte versnellin
ng. Probeerr te voorkom
men dat de motor van het voertuiig
o
overtoeren of onderto
oeren maaktt. Door op het
h juiste moment
m
dooor te schake
elen
vverbruik je het vermoggen optimaaal, levert he
et minder ka
ans op bescchadiging vaan de
motor en daarmee waarborg je zuuinig rijden.
7. A
Anticipeer op
o het verkeeer. Om zui nig te rijden
n en tegelijkkertijd het rrijcomfort te
vverhogen dien je vooru
uit te kijkenn in het verkkeer zodat je tijdig kunnt anticipere
en op
d
diverse verkeerssituaties. Hiermeee voorkom je dat je ab
brupt moet reageren door te
remmen off gas te geve
en. Houd bijjvoorbeeld voldoende afstand t.oo.v. van je
vvoorgangerr, zodat je niet steeds hhoeft te rem
mmen.
8. P
Probeer onn
nodig elektrriciteitsgebrruik te voorrkomen. Bep
perk het strroomverbru
uik in
het voertuigg. Hoe mee
er stroom dee motor mo
oet leveren, hoe meer brandstof je
e zult
vverbruiken.. Schakel de
e airco, venttilator, groo
otlichten of achterruitvverwarmingg uit als
zze niet echtt nodig zijn. En rijd bijvvoorbeeld overdag bij goed
g
zicht m
met de Dayttime
Running Ligghts in plaatts van de di mlichten.
9. Trek langza
aam op. Doo
or rustig opp te trekken bespaar je brandstof een tegelijke
ertijd
bespaar je op
o onderho
oud en slijtaage.
10. O
Onderhoud
d uw voertuiig voldoendde. Door je voertuig
v
tijd
dig van ondeerhoud te voorzien
v
bevorder jee de levensd
duur van heet voertuig maar zorg je ook direcct voor bete
ere
motorpresttaties en dat je voertui g daardoor zuinig blijftt rijden.

11. C
Controleer regelmatig
r
de bandensspanning. Rijden
R
met de
d juiste ba ndenspanning is
heel belanggrijk. Is de spanning te laag, dan ve
erhoog je de weerstannd en zal je meer
m
brandstof verbruiken.
v
den verbruiikt (ongeveeer 10%) exttra
Rijden met winterband
brandstof. Controleer
C
(als de bandden koud ziijn) maande
elijks of de bbandenspan
nning
nog juist is en kies de bandenspan
b
nning uit he
et instructie
eboekje; de banden zulllen dan
bovendien langer mee
egaan en dee grip op de weg en de veiligheid vverhoogt evveneens.
V
Verhoog dee bandspann
ning als je eeen lange ritt voor de bo
oeg hebt. D
Door te rijde
en met
eeen te lage bandenspaanning zal jee brandstofverbruik tott 5% hoger ligger dan bij
b een
jjuiste bandspanning.
12. P
Probeer kallm te rijden. Bij korte riitten (tot ee
en uur) is de
e tijdswinstt door hard rijden
zzeer minimaal. Blijf bin
nnen de maaximale snellheid rijden om de luchhtweerstand
d te
vverlagen. Daarnaast
D
zo
orgt een kallme rijstijl ervoor
e
dat je
e minder hooeft te remm
men en
tte accelereren waardo
oor je directt zuiniger rijjdt en het minder
m
stresss oplevert. Schakel
o
ook op tijd door naar een
e hogere versnellingg.
13. A
Airco en ach
hterruitverw
warming sliim gebruikeen. Een ingeschakelde aaircondition
ning /
aachterruitverwarming kan het braandstofverb
bruik en duss de CO2 em
missie fors
vverhogen. De
D uitstoot van schadeelijke emissiies kan even
neens wordden verhooggd. Wil
jje brandsto
of besparen en het mili eu minder belasten, scchakel de aiirco en de
aachterruitverwarming dan alleen in als het echt nodig iss.
14. K
Korte ritten
n. Rijd je telkkens korte aafstanden, dan wordt de
d motor o nvoldoende
e
o
opgewarmd
d en bereiktt hij niet dee ideale tem
mperatuur. Bij
B korte auttoritten wordt in
d
de regel relatief veel met
m koude m
motor gered
den waardo
oor het branndstofverbrruik en
d
dus de CO2‐uitstoot
‐
relatief hoog is en het milieu
m
zwaarder wordt bbelast. Een koude
motor verb
bruikt bijna 2 keer zoveeel brandsto
of als een warmgedraa
w
aide motor. Pak
vvoor de korrte afstande
en, indien m
mogelijk, vakker de fiets of combineeer ritten.
15. H
Haal overbo
odige bagag
ge uit je autto/bedrijfsb
bus. Rijd nie
et onnodig m
met bijvoorbeeld
eeen imperiaal of andere
e accessoiree (bijv. skibo
ox). Extra ba
agage betekkent extra
luchtweersttand, extra gewicht, m
meer brandstofverbruikk en dus eenn hogere CO
O2‐
uitstoot. Vo
oorkom dat in het voerrtuig nog zw
ware spullen
n liggen die onnodig worden
vverplaatst. Hang dan ook
o niet langger dan nod
dig een aanhangwagenn achteraan het
vvoertuig.
Door rekening te houden
h
mett bovenstaa nde tips/maatregelen ben je op dde goede we
eg om
ook een
n bijdrage tee leveren aaan het milieeu en de CO
O2‐reductie.
Regelmatig publiceeren wij ookk op onze w
website met betrekking
g tot de CO2 Prestatielaadder.
Neem eeens een kijkje op httpss://www.eeekinfra.nl/co
o‐prestatielladder/ vooor meer info
ormatie.

