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Een unicum in Marum, voor het
eerst in de historie van de ATC
organiseren de afdelingen
Friesland en Groningen samen een
technische lezing. Marum ligt in
Groningen, vlakbij de Friese grens.
Een ideale locatie dus voor deze
primeur, en niet eens vanwege
geografische redenen alleen.
Marum is namelijk ook de thuisba-
sis van een van de zeven vestigin-
gen van bedrijfswagendealer ESA.
En ESA bouwt sinds kort trucks
om, voor het rijden op Pure
Plantaardige Olie. Een prachtige
gelegenheid dus om meteen eens
te zien wat er komt kijken bij die
ombouw.
Dat vooruitzicht blijkt aantrekke-
lijk. Als Klaas Elema, directeur van
ESA, zijn Groningse en Friese
gasten welkom heet, zit de fors
bemeten ESA-kantine al overvol.
Een deel van de ATC-ers staat dan
nog op de gang, vanwaar ook nog
eens met man en macht extra zit-
capaciteit wordt aangevoerd.

Het probleem
Hoofdpersonen van de bijeenkomst
zijn vader en zoon Aberson en hun
bedrijf Solar Oil Systems. Vader
Hein Aberson brengt, wellicht ten
overvloede, de energie- en milieu-
problematiek nog maar eens onder
de aandacht: “De wereldbehoefte
aan energie groeit jaarlijks met 3%.
In India en China, wonen meer dan

twee miljard mensen. Binnen enige
tijd rijdt 10% daarvan een auto. En
nu al krimpen de beschikbare olie-
reserves jaarlijks met 2%. Gaat dat
zo door, dan hebben we over 20
jaar ons spaarpotje gebruikt.
Kortom we moeten naar alternatie-
ve vormen van energie.”
De Europese Unie is het met
Aberson eens. Vandaar de EU-richt-
lijn om in 2005 2% biobrandstof te
gebruiken. In het jaar 2010 moet
dit percentage zelfs al opgelopen
zijn tot 5,75%. Aberson: “In
Nederland wordt jaarlijks 6,6 mil-
jard liter minerale diesel verstookt.
Daar zou dus een kleine 200 mil-
joen liter aan biobrandstof tegeno-

ver moeten staan. Hoeveel doen we
feitelijk? Vrijwel nul. De regering
komt zijn beloftes niet na.”

Puur plantaardig voor 
auto en dier
Met hun bedrijf Solar Oil Systems
proberen vader en zoon Aberson
daar, zij het op bescheiden schaal,
wat aan te doen: “In Duitsland
wordt veel koolzaad verbouwd voor
biobrandstoffen. Een groot deel
daarvan komt beschikbaar als
Biodiesel op het tankstation, maar
een ander deel wordt geperst in
zo’n 300 decentrale oliemolens.
Vaak bij de boer zelf. Die verbouwt
het koolzaad, perst het koud tot

PPO en laat zijn auto en trekker er
op rijden. Bovendien gebruikt hij
het restprodukt, de koolzaadkoek
als krachtvoer voor zijn vee. Het
noorden van Nederland is ook bij
uitstek geschikt voor dit Duitse
PPO-model.”
Aberson benadrukt dat PPO en
Biodiesel twee heel verschillende
brandstoffen zijn: “Omdat er glyce-
rine in PPO zit heeft het een hoge
viscositeit. Daarom moet het in de
auto voorverwarmd worden. Dat is
bij Biodiesel niet nodig. Biodiesel
wordt namelijk na de koude per-
sing onder toevoeging van metha-
nol omgeësterd. Daardoor ontstaat
een methylester die we Biodiesel

Friese oliesjeiks
Biobrandstoffen zijn zo gek nog niet. Immers, de CO2 die een bio-gestookte automo-

tor de atmosfeer inblaast, is kort daarvoor door een plant opgenomen uit diezelfde

atmosfeer. Solar Oil Systems biedt trucks en een enkele personenauto de gelegen-

heid om te rijden op PPO, Pure Plantaardige Olie. Te gast bij de ATC-afdelingen

Friesland én Groningen hoorden we over het hoe en waarom.

Hamburgers rijden lekkerder op Pure Plantaardige Olie...

Pure Plantaardige Olie, alternatief voor Noord Nederland
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noemen en komt de glycerine vrij.”
Tegenover het voordeel van de dun-
vloeibaarheid staan ook nadelen
voor de Biodiesel. Aberson: “De
zwavel in minerale diesel heeft een
smerende functie. In PPO neemt de
glycerine die over.” En: “Van een
hectare komt gemiddeld 4500 kg
koolzaad. Na een koude persing
komt daar zo’n 1500 liter PPO en
een dikke 2500 kg koolzaadkoek
uit. Die koek bevat de vitamines A
en E en cholesterolremmers en is
heel goed bruikbaar als krachtvoer.
Op die manier brengen we die stof-
fen in de voedselketen en dat is
goed voor ons. Kies je niet voor PPO

maar voor Biodiesel dan vernietig
je die stoffen bij het omesteren.”

Heffen, niet ontheffen
De aanhangers van het Duitse PPO-
model, zien nog een voordeel van
PPO boven Biodiesel, onafhankelijk-
heid. Wie Biodiesel produceert
moet dat leveren aan de grote olie-
concerns en is voor afzet van het
bijproduct afhankelijk van de zeer
grillige marktprijs van glycerine.
De instortende glycerinemarkt
kostte eind 2003 een van de grote
Duitse Biodiesel-producenten al
bijna de kop.
Doordat PPO zo kleinschalig gepro-
duceerd wordt is de exacte omvang
van de productie ervan in
Duitsland niet eens bekend. Wel
bekend is dat de grote voorvechter
van PPO in Duitsland, Ludwig
Elsbett, dit jaar zo’n 1500 voertui-
gen geschikt denkt te maken voor
PPO.
Solar Oil Systems is voorlopig nog
op iets kleinere schaal bezig.
Aberson senior: “Vergeleken met
Duitsland hebben wij een vrijwel
ondoordringbare fiscale wetgeving.
Vanaf 2002 ben ik bezig om een
accijnsvrijstelling te krijgen voor
PPO. ‘Wij zitten hier om te heffen,
niet om te ontheffen’, is de stan-
daardreactie op het Ministerie van
Financiën. Pas toen we met een
delegatie van politici naar
Duitsland zijn gegaan hebben VVD
en PvdA gezegd: ‘Wij gaan wat voor
jullie doen’. Dankzij een motie is
er nu een accijnsvrijstelling voor
3,5 miljoen liter PPO. Niet veel,
maar het is een begin.”

Auto’s ombouwen
Met de accijnsvrijstelling op zak
kon de volgende hindernis geno-
men worden, de ombouw van au-
to’s. Dat is de specialiteit van zoon
Ron Aberson. Hij keek 15 jaar rond
bij Elsbett en andere ombouwers in
Duitsland: “Elsbett bouwt perso-
nenwagens om, wij mikken meer
op trucks, auto’s die ’s morgens
vertrekken en aan het eind van de
dag weer terugkomen op hetzelfde
terrein. Daar kunnen ze dan PPO
tanken.”
Aberson junior koos voor het twee-
tank-systeem van de Duitse ombou-
wer PTN. Waarom PTN? “Er zijn
zo’n 40 PPO-ombouwers in
Duitsland, voor het grootste deel

De PPO wordt in een geïsoleerde
warmtewisselaar door de koelvloei-
stof op temperatuur gebracht.
Daarna gaat het door geïsoleerde
leidingen met een grotere diameter
naar het injectiesysteem.

In de overvolle ESA-kantine bespreekt Hein Aberson van Solar Oil Systems de
voordelen van Pure Plantaardige Olie (PPO) als transportbrandstof. Als hij op
het scherm een uitgestrekt geel koolzaadveld toont, wijst hij op een klein
stipje helemaal aan de horizon: “Us hûs”, zegt hij er op zijn Fries bij. Om er
lachend aan toe te voegen: “Ja, wij zijn oliesjeiks.”

Live te bekijken in de Marumse ESA-
werkplaats: een PPO-DAF. Op de
motor, de gescheiden brandstofcir-
cuits met hun driewegmagneetven-
tielen voor PPO en diesel. De ge-
scheiden tank, de geïsoleerde warm-
tewisselaar en de laaggeplaatste
PPO-centrifugaalopvoerpomp zijn
niet zichtbaar. In zijn cabine ziet de
chauffeur het display met ondermeer
de ‘motor aanlaten’-lamp.
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hobbyisten. Trucks moeten iedere
dag rijden, dan heb je een betrouw-
baar systeem nodig. PTN biedt dat.”
De PPO-truck krijgt een extra tank
of een gedeelde tank voor 200 liter
minerale diesel en 500 liter PPO.
De auto heeft een apart circuit
voor diesel en een apart circuit
voor PPO. Met eigen retouren,
omdat PPO in de dieseltank fataal
is voor de standkachel. Starten gaat
op diesel. PPO is namelijk pas
bruikbaar vanaf 55°C en ideaal is
een temperatuur van 60 à 65°C.
Om de PPO op die temperatuur te
krijgen is er een koelwaterwarmte-
wisselaar ingebouwd. Is de PPO na
een minuut of 5 tot 10 op tempera-
tuur dan schakelt het systeem om.
Aan het eind van de dag als de
chauffeur de truck definitief afzet
is het even opletten. De auto moet

zich dan namelijk klaar maken
voor een koude start op diesel de
volgende dag. Aberson jr: “Om dat
in werking te stellen drukt de
chauffeur één of twee kilometer
voor de eindstreep op een knop. Op
het dashboard gaat de groene PPO-
lamp uit en de gele diesellamp aan.
Bovendien gaat er nog een lamp
branden, de ‘motor aanlaten’-lamp.
Na 60 tot 90 seconden is het injec-
tiesysteem gevuld met diesel en
mag de chauffeur de motor afzet-
ten. Doet de chauffeur iets ver-
keerd dan waarschuwt het systeem
hem met een akoestisch signaal.
Negeert de chauffeur dat signaal
en gaat er iets mis, dan heeft hij
een probleem. Het systeem slaat de
details van de laatste 100 starts
namelijk op in zijn geheugen.”
Solar Oil Systems heeft inmiddels
meer dan 50 trucks omgebouwd,
onder andere voor McDonalds en
Sita. Twee Mercedessen Actros van
dat laatste bedrijf zijn heel nauw-
keurig gevolgd. Over 250.000 km

verbruikten ze 1 op 2,79 aan PPO
terwijl dezelfde auto’s op een liter
diesel gemiddeld niet verder
komen dan 2,47 km. Op het eerste
gezicht merkwaardig omdat PPO
een iets lagere energiedichtheid
heeft dan diesel. Volgens Aberson
jr toch heel verklaarbaar. “We heb-
ben een van de trucks op de vermo-
gensbank gehad. Hij leverde 359 pk
op diesel en 354 pk op PPO. Het
maximum koppel was gelijk maar
werd op PPO al bij 1000 t/min
bereikt en op diesel pas bij 1200.
Chauffeurs zeiden dan ook:  ‘hij
trekt sneller op PPO’. Dat stelt ze in
staat eerder te schakelen en een
beter verbruik te scoren.”

PPO als Multi-jet
Dankzij dat gunstiger verbruik en
een lagere brandstofprijs (PPO kost
65 cent, diesel 78) verdienen de
bedrijven hun investering van
€ 5.500,- voor de ombouw razend-
snel terug. Ook al hebben ze nog
wel een andere kostenpost die

hoger uitpakt: “Filters wisselen en
olieverversen moet twee maal zo
vaak als normaal. In tegenstelling
tot diesel verdampt PPO niet uit de
motorolie. Komt er teveel in, dan
gaat het polymeriseren en dat kan
voor verstopping zorgen.”
Goed, PPO is economisch aantrek-
kelijk, het rijdt zeker zo goed als
diesel, het doet geen aanslag op de
schaarse aardolievoorraad en door-
dat de koolzaadplantjes CO2 opne-
men dient het het milieu op
wereldschaal. Maar hoe zit het met
het lokaal milieu, kortom met de
uitstoot van roet en NOx? Aberson
jr: “NOx is fractioneel hoger, de
roetuitstoot is 50% lager. Tijdens
een proefmeting bij Mercedes Benz
dachten ze dat de apparatuur
defect was. Die lage roetuitstoot
ontstaat omdat PPO geen zwavel
bevat en omdat de verbranding
zich over een langere periode uit-
strekt, zie het als Multijet-injectie.
Daarom past het systeem het
inspuitmoment ook aan als de
motor op PPO overschakelt.” ●

Erwin den Hoed

De meeste PPO-gebruikers tanken 
op eigen terrein, uit een 10.000 liter
tank.

Solar Oil Systems concentreert zich
vooral op trucks, maar het kan ook
personenauto’s geschikt maken voor
PPO. Daardoor halen Emmenaren
tegenwoordig hun rijbewijs op PPO!

Biodiesel vindt je overal in Duitsland,
naar PPO zoek je langer. Dit station
staat in Beieren.

Ron Aberson discussieert met ATC-ers bij een PPO Audi A4 TDI. Van de auto is
niet veel zichtbaar, maar er is ook nauwelijks iets aan te zien. Voor personen-
auto’s gebruikt Solar Oil Systems namelijk geen tweede tank, maar gewoon
een ééntanksysteem. Ten opzichte van de standaard A4 zijn dikkere brand-
stofleidingen en een aangepaste opvoerpomp gebruikt. De brandstof wordt
voorverwarmd en het motormanagement is geherprogrammeerd.

En hoe komen de straten in
Leeuwarden zo schoon? Juist, door
PPO.
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