Man achter het stuur…. (Column Telegraaf)
Twee jaar geleden heb ik een cursus ‘Het
Nieuwe Rijden’ of ook wel ‘ecodriving’
gevolgd. Dat klinkt tegenstrijdig, eco en
rijden, want een auto is per definitie niet
eco natuurlijk. Maar als je toch rijdt, doe
het dan zo zuinig mogelijk. Voordat ik de
cursus startte dacht ik dat dat
milieubewuste rijden suf zou zijn. Dat ik
als een geitenwollensok achter het stuur
naar huis zou kruipen en het gaspedaal
alleen nog met biologische
gezondheidssandalen zou mogen
beroeren. Maar niets bleek minder waar:
dankzij de tips ging ik juist pittiger rijden. En ik bespaarde nog brandstof ook!
Misschien moeten mannen die cursus eens gaan volgen, want uit onderzoek is gebleken
dat vrouwen van nature milieubewuster rijden: vrouwen verbruiken 0,34 liter minder
brandstof per 100 kilometer om precies te zijn. Als je bedenkt dat de acht miljoen auto’s op
de Nederlandse wegen voornamelijk door mannen worden bestuurd, valt daar dus flinke
milieuwinst te behalen. En heren, kom nou niet met het vooroordeel dat het truttig zou zijn.
Dat stadium zijn we inmiddels voorbij. Kijk maar naar Matthijs Lievaart, de oprichter van de
‘Club van 90’. Lievaart (een man, ja!) ging bewust 90 kilometer per uur rijden om brandstof
te besparen en ontdekte dat je dan nauwelijks later op je bestemming aankomt en een
hoop C02-uitstoot bespaart. Ik weet het, 90 kilometer per uur is niet de snelheid waar de
meesten van u van dromen, maar dan stapt u maar even uit uw ‘comfort zone’. Zuiniger
rijden is niet suf. Integendeel, een groene ‘Club van 90’ sticker op uw bumper zorgt eerder
voor het ‘Axe-effect’. En om dat te onderstrepen bedacht Lievaart een briljante slogan: ‘Rij
regelmatig bewust 90. Want échte gangsters hebben geen haast.’
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