
Tips voor zuinig rijden – Smeets Autogroep 
Zuinig rijden is vooruitziend rijden. De omgeving wordt zo goed mogelijk in het oog gehouden 
om op het juiste moment gas te lossen en weer te versnellen. 

Vroeg van het gas af en stilstaan voorkomen. 
ZZijn er rode verkeerslichten in zicht en laat het verkeer het toe, dan gaspedaal loslaten en 
langzaam uitlopen. Waarschijnlijk springen de lichten dan op groen, zodat u verder kunt rijden 
zonder stil te staan. 

SStilstaan voorkomen is ook het doel bij rotondes en uitritten, bij het verlenen van voorrang of 
bij parkerende auto's en tegenliggers. In het ideale geval werkt hierbij alleen de slijtagevrije 
rem. Toch blijft de voet altijd boven het rempedaal hangen, om snel te kunnen ingrijpen. Dan 
vormt rijden in een hoge versnelling met laag toerental, waarbij de bus gewoon vooruit rolt, 
geen enkel risico. 

IsIs het terrein golvend, vooral buiten de dorpskern? Dan is het belangrijk om op afdalingen te 
"laten rollen". Zo ontstaat een licht snelheidsoverschot, dat op de volgende beklimming weer 
vermindert. Wie op secundaire wegen attent rijdt, mindert gas zodra huisdaken opdoemen. Ze 
kondigen het volgende plaatsnaambord aan. Topsnelheden zijn te vermijden. Wie in plaats van 
80 kilometer per uur 90 rijdt, komt nauwelijks vroeger aan. Maar hij verbruikt wel tien procent 
meer. Vooral ook omdat hij veel vaker moet vertragen en weer versnellen. 

De psychologische factor: zuinig rijden gebeurt ook in het hoofd. 
BBij zuinig rijden komt ook zo al veel psychologie kijken. Bijvoorbeeld als hevige tegenwind, 
wegwerkzaamheden of druk verkeer de verkeersstroom doen vastlopen. Daar kan de chauffeur 
niets aan veranderen. Maar hij kan leren zich er niet druk om te maken. Daardoor zal hij na 
wegwerkzaamheden of files niet zo snel hectisch en passagiersonvriendelijk rijden. 
Goerdt Gatermann, verantwoordelijk voor de OMNIplus ChauffeurTraining: "Om blijvend 
brandstof uit te sparen, beschouwt u zuinig rijden het best als een sport. Alleen door 
voortdurende training wordt u er beter in. En als prof weet u hoe het gaat.“ 

TTips voor brandstofbesparing in één oogopslag: 
• Vooruitziend rijden 
• Tijdig gaspedaal loslaten en uitlopen 
• Stilstand vermijden 
• Tijdig en vlot versnellen 
• Topsnelheid vermijden 
• Gelijkmatige snelheden 
• Ontspannen houding aannemen, passagie• Ontspannen houding aannemen, passagiersvriendelijk rijden 
• Doordachte doelen stellen 
• De ambitie hebben om professioneler te worden 


