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DE COMBINATIE VAN EEN KOUDE DIESELMOTOR EN DRUK STADSVERKEER 

IS EEN DRAMA OP VLAK VAN VERBRUIK EN UITSTOOT. 
 

Nieuw onderzoek stelt probleem van verdieselijking voor Brussel en 
Antwerpen nog scherper. 

 
VAB roept de Vlaamse regering op haar verantwoordelijkheid op te nemen en een 
breed maatschappelijk debat te voeren. De Mora (de Vlaamse Mobiliteitsraad) lijkt 
een geëigend platform hiervoor. De huidige aanpak, zoals de aangekondigde 
hervorming van de BIV (de eenmalige belasting bij inschrijving van een voertuig) mist 
visie en draagvlak.  
 
Nieuw onderzoek 
VAB en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) hebben het 
verbruik en de uitstoot van de eerste gezinswagen die in drie verschillende 
brandstofvarianten bestaat (Toyota Auris) getest in het gewone verkeer. VITO 
bouwde in de testwagens speciale apparatuur in om continu metingen te doen naar 
verbruik, snelheid en locatie. Het testparcours startte in Antwerpen, liep over de E19 
en eindigde in Brussel en werd afgelegd tijdens de ochtendspits. Emissies van NOx 
en fijn stof werden gesimuleerd. 
 
CONCLUSIES VAN VAB 

o De hybride wagen is de verbruikskampioen in stedelijk verkeer en 
tijdens de spits. 

o De combinatie van een koude motor en druk stadverkeer verdubbelt het 
verbruik van een dieselwagen. 

o Extra verbruik in spitsverkeer kan je temperen met eco-driving. 
o De verdieselijking van de stadswagens vergroot het probleem van de 

zeer ongezonde stikstofoxiden.  
 
 
De VAB-VITO test 
Mobiliteitsclub VAB wilde op basis van een realistische test een advies opstellen dat 
de consument kan helpen bij zijn keuze tussen benzine, diesel of een hybride 
voertuig.  
 
Om betrouwbare gegevens te verzamelen werd samengewerkt met VITO. De testen 
werden uitgevoerd met een Toyota Auris omdat dit de enige gezinswagen op de 
markt is die in drie varianten bestaat (diesel, benzine en hybride). Dit maakt een 
vergelijking naar efficiëntie en vervuiling zeer relevant. 
 
Voor een reële verkeerssituatie werd gekozen voor een mix van stads- en 
snelwegverkeer tijdens de ochtendspits. Het traject Antwerpen – Brussel verliep over 
de E19 met de gekende accordeonfiles ter hoogte van Mechelen Noord en de sterke 
vertraging bij Vilvoorde. In Antwerpen en Brussel werd een specifieke route gevolgd 
om het verbruik en de uitstoot in stadsverkeer te meten. 



 
De testvoorwaarden: 
 

o Drie testdagen met drie testrijders die telkens wisselden van wagen en een 
vast traject volgden. 

o De drie wagens werden geparkeerd in een ondergrondse parking in 
Antwerpen zodat elke rit met een koude motor gestart werd (koudstart). 

o Het principe van ecodriving werd toegepast.  
o Meetapparatuur van VITO registreerde continu gegevens over verbruik, 

locatie en snelheid. 
 
 
1. De hybride wagen is de verbruikskampioen in stedelijk verkeer en tijdens de 
spits. 
De Toyota Auris in zijn hybride-uitvoering was de zuinigste in het spitsverkeer. Hij is 
duidelijk de CO2-kampioen. De diesel had het laagste verbruik op de snelweg bij vlot 
verkeer. Naar kilometerkostprijs liggen de drie uitvoeringen in elkaars buurt des 
ondanks de lagere dieselprijs.  
 
GEMIDDELD VERBRUIK EN KOSTPRIJS PER KM

testwagen Toyota Auris
benzine diesel hybride

gemiddeld testverbruik l/100 km 6,08 5,1 4,98
CO2 uitstoot g/km 145 g/km 134 g/km 119 g/km
Km kostprijs op basis van 10.000 km/jaar 0,57 euro 0,55 euro 0,58 euro
Km kostprijs op basis van 20.000 km/jaar 0,35 euro 0,34 euro 0,35 euro  
 
Sterkte van de hybride 
In de stad en in de file kan je met momenten volledig elektrisch rijden. De elektriciteit 
is recyclage-energie en wordt opgewekt bij het remmen en uitbollen. Door daar 
handig op in te spelen kan je het verbruik bij sterk vertraagd verkeer beperken.  
 
Sterkte van de diesel 
Een dieselmotor presteert goed wanneer hij aan constante snelheid aan een laag 
toerental kan draaien. Zijn habitat is de snelweg buiten de spits. De dieselmotor 
bereikt wel minder snel zijn bedrijfstemperatuur en zijn optimaal verbruik. In 
stadsverkeer bereikt een diesel pas na 20 minuten zijn ideale bedrijfstemperatuur en 
op de snelweg na 10 minuten. Dit verklaart waarom een dieselwagen absoluut niet 
geschikt is voor korte trajecten. Het verbruik en de uitstoot zijn dan opmerkelijk 
hoger.  
 
 
2. De combinatie van een koude motor en druk stadverkeer verdubbelt het 
verbruik van een dieselwagen. 
Een opmerkelijk resultaat: een korte rit in stad met veel stilstaand verkeer, een lage 
gemiddelde snelheid en een koude motor is zeer nefast voor het verbruik: 

o Dieselwagen wordt de grootste slokkop. Het verbruik verdubbelt ongeveer 
t.o.v. vlot stadsverkeer met een warme motor: + 93%  

o Hybridewagen kan zijn voordeel niet halen bij koude motor. Hij blijft wel de 
zuinigste, maar echt spaarzaam wordt de hybride pas vanaf het moment dat 
de motor warm is. 

 



VERBRUIK EN CO2 UITSTOOT IN DRUK STADSVERKEER MET KOUDE MOTOR
testwagen Toyota Auris

liter/100 km benzine diesel hybride
koude motor in druk stadsverkeer 8,56 8,74 7,59
warme motor in vlot stadsverkeer 5,72 4,52 3,08
g/km uitstoot CO2 benzine diesel hybride
koude motor in druk stadsverkeer 205 231 181
warme motor in vlot stadsverkeer 137 119 74

procentuele meerverbruik en uitstoot +49,7% +93,3% +146,4%  
 
De Hybride is op niveau van de CO2-uitstoot nog duidelijker de kampioen. 
 
De vaststelling dat dieselwagens echt kunnen pieken in verbruik is wel zeer 
alarmerend wanneer we deze in relatie brengen met ons verplaatsingsgedrag en de 
verdieselijking van het wagenpark. 
 
Alarm 1 
Bij 3 op 4 van onze autoverplaatsingen zal de dieselmotor zelden op 
bedrijfstemperatuur komen (gemiddeld heeft een dieselmotor 15 km nodig om op 
bedrijfstemperatuur te komen). Het verbruik en de vervuiling zijn dan uitzonderlijk 
hoog. 
 
AFSTAND VAN ONZE AUTOVERPLAATSINGEN
bron: OVG3 per afstandscategorie cumulatief
< 1 km 8,30%
1 tot 3 km 20,17% 28,47%
3 tot 5 km 16,58% 45,05%
5 tot 10 km 21,51%
10 tot 15 km 9,45% 76,01%
> 15 km 23,93%
geen antwoord 0,06%  
 
Alarm 2 
De CO2-premie van de federale overheid pusht automobilisten richting diesel. Ook zij 
die weinig kilometers afleggen en veelal de auto voor korte ritten gebruiken, 
schakelen over op diesel. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van VAB (VAB-enquête bij 
7.852 automobilisten): 
 
PARTICULIERE AUTOGEBRUIKERS INGEDEELD NAAR ACTIERADIUS

Benzine Diesel

0 tot 5.000 km/jaar 70% 30%
5.000 tot 10.000 km/jaar 59% 41%
10.000 tot 15.000 km/jaar 38% 62%
15.000 tot 20.000 km/jaar 24% 76%  
 
 
3. Extra verbruik in spitsverkeer kan je temperen met eco-driving. 
De ochtendspits op de E19 is een combinatie van accordeonfiles en sterk vertraagd 
verkeer. Onze testrijders wisten het meerverbruik te beperken door de principes van 
eco-driving te hanteren. Belangrijk daarbij is de verkeersstroom te volgen en zo 
weinig mogelijk te versnellen en te vertragen. Wie rijdt met een grotere rijdynamiek 
zal zijn verbruik wel sneller zien stijgen.  
 



Verbruik met motor op bedrijfstemperatuur op de snelweg
testwagen Toyota Auris

liter/100 km benzine diesel hybride
vlot verkeer 5,47 4,24 5,09
spits met files 5,62 4,57 4,89
procentuele afwijking +2,7% +7,8% -3,9%  
 
Spitsverkeer leidt tot een meerverbruik van 8% bij de dieselwagen die daarmee het 
slechtst scoort. De hybride weet zijn verbruik te beperken omdat deze bij de trage 
stukken gebruik maakt van zijn elektrische motor en dus gerecycleerde energie 
gebruikt. 
 
 
4. De verdieselijking van de stadswagens vergroot het probleem van de zeer 
ongezonde stikstofoxiden. 
Stikstofoxides (NOx) zijn de som van NO en NO2. NO2 is een gevaarlijke stof die de 
luchtwegen irriteert en de longblaasjes aantast. Vandaar dat de uitstoot van NO2 
gereglementeerd is. België haalt de Europese norm van 2010 echter niet. Vooral in 
de agglomeraties zoals Brussel en Antwerpen wordt de norm overschreden. 
Specialisten zijn het erover eens dat de situatie in Vlaanderen problematisch is onder 
meer door het hoge aantal dieselwagens. 
 
De uitstoot van NO2 is in de eerste plaats een zaak van dieselwagens: 

o Dieselmotoren stoten 10x meer NO2 uit dan benzinemotoren; 
o 39% van de Vlaamse NOx emissies komen van het wegverkeer (bron: VMM, 

lozingen in de lucht 1990-2009); 
o De uitstoot van NOx is hoger bij een koude motor en aan lage snelheden en is 

ook sterk afhankelijk van de rijstijl. 
Bij hoge snelheden neemt de uitstoot van NOx opnieuw toe. (zie figuur 
hieronder) 

o De verhouding NO2/NOx ligt bij dieselwagens hoger dan bij benzinewagens 
en stijgt sterk de laatste jaren. 

o Het aandeel schadelijke NO2 in de totale NOx-uitstoot neemt met de 
verstrenging van de euronormen toe.  

 

 
 



 
NOx UITSTOOT IN DE STAD

testwagen Toyota Auris
uitstoot g/km benzine diesel hybride
koude motor 0,103 1,05 0,02
motor op bedrijfstemperatuur 0,075 0,74 0,02
procentuele meeruitstoot +37% +42% +0%  
 
De geconsulteerde specialisten stellen dat in stedelijke omgeving het probleem beter 
beheersbaar zou zijn zonder de huidige verdieselijking van het wagenpark. Gezien 
het hoog aandeel dieselwagens kan het gezondheidsprobleem enkel met drastische 
maatregelen beheersbaar gemaakt worden stellen de specialisten.  
 
Voor VAB is het belangrijk dat de automobilist voor korte verplaatsingen 
systematisch de mogelijke auto-alternatieven in overweging neemt. VAB wil nl. dat 
de automobilist er zich van bewust is dat rijden in een stedelijke omgeving zeer 
schadelijk is voor de gezondheid van de inwoners, en in de mate van het mogelijke 
daar zijn gedrag op afstemt. De overheid zou daarom maximaal moeten inzetten op 
een ontwikkeling en promotie van die alternatieven. 
 


