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ONDERDELEN
Inbouw retrofitroetfilters voor Euro 2 en -3 trucks

Foto’s: Jan Lieftink

Retrofitroetfilters voor ‘zware’ diesels is maatwerk

Op 1 juli van dit jaar zijn naar verluid verschillende binnensteden verboden gebied

voor vieze dieseltrucks. Alleen in combinatie met een goedgekeurd roetfilter mogen

Euro 2 en -3 trucks binnenkomen. Wij inventariseerden wat er bij komt kijken om deze

voertuigen een enigszins rookvrij leven te geven en welke systemen beschikbaar zijn.

Het zal inmiddels wel bij iedereen bekend zijn,
we hebben in Nederland te maken met een seri-
eus luchtkwaliteitprobleem. De Europese nor-
men worden niet gehaald en zolang dat het
geval is, geldt er een bouwstop in de dichtbe-
volkte vervuilde gebieden. Erger nog is dat er
mensen vroegtijdig overlijden door die ver-
vuilde lucht. De diesel wordt unaniem aangewe-
zen als de grote boosdoener, de uitstoot van

fijnstof (roetdeeltjes) is de kwaaie genius. Tijd
voor actie dus!
Met het subsidieprogramma ‘Verkeersmaatrege-
len Luchtkwaliteit’ pakt de overheid samen met
gemeenten, het bedrijfsleven, voertuigeigena-
ren en de autobranche de problematiek aan.
Dat heeft ertoe geleid dat een subsidieregeling
in het leven is geroepen voor het achteraf laten
inbouwen van roetfilters in bestaande voertui-

gen. Eigenaren van dieselpersonenauto’s krijgen
vanaf vorig jaar juni € 500,- subsidie als zij hun
voertuig uit (laten) rusten met een roetfilter.
Ook voor vrachtauto’s, bestelbusjes en bussen
geldt een stimuleringsprogramma. Het subsidie-
bedrag is bij deze doelgroep gedifferentieerd
naar het type roetfilter dat ingebouwd wordt,
het motorvermogen en het gewicht van het
voertuig. In totaal is er voor deze doelgroep een
bedrag van 70 miljoen euro beschikbaar tot en
met 31 december.

Lichte dwang
Echt storm loopt het tot nu toe niet, veel gebrui-
kers dragen het milieu een warm hart toe maar
blijken er niet al te veel voor over te hebben.
Zeker omdat bij niet alle merken het subsidiebe-
drag 100% kostendekkend is en de eigenaar een
bescheiden bijdrage moet betalen om zijn oude
diesel schoon te krijgen. En dat alles op vrijwil-
lige basis!
Voor de ‘zware’ sector geldt een ander verhaal.
Daar oefent de overheid een lichte dwang uit
om distributeurs te bewegen een schonere truck
aan te schaffen of de oude truck te voorzien van
een gecertificeerd roetfilter. VROM en Verkeer
en Waterstraat hebben een convenant gesloten
met het bedrijfsleven en 10 gemeenten, over de

Toegangsbewijs
voor de binnenstad

DAF kon als eerste een goedgekeurd retrofitroetfil-
ter aanbieden voor hun Euro 2 en -3 motoren. Het
betreft een open roetfilter dat op de plek van de
originele demper komt. Het wordt ‘ready to fit’
aangeleverd en de montagetijd bedraagt bij nor-
male voertuigen zo’n 3 tot 4 uur.
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instelling van milieuzones. Deze zones zijn ver-
boden gebied voor alle voertuigen die niet aan
de Euro 4 of hoger voldoen. Het gebied is slechts
toegankelijk voor Euro 2 en -3 voertuigen op het
moment dat het uitlaatsysteem is voorzien van
een gecertificeerd roetfilter. Trucks die voldoen
aan Euro 1, of van nog oudere datum zijn,
mogen er helemaal niet meer in.

Drie typen roetfilters
Voor de zware sector is er keuze uit drie ver-
schillende typen roetfilters: het open filter, het
gesloten filter continu regenererend en het ge-
sloten filter periodiek regenererend. Welke
keuze er gemaakt wordt is sterk afhankelijk van
de inzet van het voertuig.
Groot probleem bij het naverbranden van roet

in het uitlaatsysteem van een dieselmotor is de
vereiste temperatuur. Om het filter goed
schoon te branden is een minimale tempera-
tuur van 550°C vereist en dat haalt een diesel
niet!
Er moet dus een trucje uitgehaald worden om
het roet bij een lagere temperatuur te verbran-
den. Dit geschiedt door het filtermateriaal van
een katalytische laag (edelmetaal) te voorzien
waardoor NOx versneld wordt omgezet in NO2.
Boven de 250°C wordt NO2 instabiel en laat een
zuurstofatoom los. Het opgeslagen roet dat gro-
tendeels uit koolstof (C) bestaat gaat gemakke-
lijk een verbinding aan met dit vrije
zuurstofatoom en verlaat de uitlaat dan als
CO2. Dit type filter werkt in combinatie met
een oxidatiekatalysator die voor het partikelfil-

ter is geplaatst of erin is geïntegreerd. Het zorgt
voor een hogere temperatuur.
Op de onlangs gehouden AutovakRAI presen-
teerde SootTech (www.soottech.nl) uit Enschede
een roetpartikelfiltersysteem van Huge Engi-
neering. Het substraat (honingraat) van Sili-
cium Carbide is bedekt met een speciale
katalytische coating. Het roetfilter produceert
geen NO2 om het roet te regenereren maar
werkt in combinatie met een brander die het
filter schoon brandt op het moment dat de te-
gendruk te hoog oploopt. Het bedrijf heeft
grote expertise in het zuiveren van de rookgas-
sen in de nautische sector en bij diesellocs.
Voor de transportsector onderzoekt men de mo-
gelijkheden om met een dergelijk filter op de
markt te komen.

Inbouw retrofitroetfilter stap voor stap

Voordat de monteur begint met de
klus is het belangrijk te controleren
of hij over het juiste filter beschikt.
Op de lijst van SenterNovem kan hij
kijken of het desbetreffende filter
goedgekeurd is voor de motorisering
(vermogen/emissieklasse) van de
truck.

DAF levert een duidelijke inbouw-
handleiding bij het achteraf te mon-
teren roetfilter.

De oude demper wordt verwijderd en
gaat retour richting DAF.

Het hitteschild van het oude filter
past naadloos op het nieuwe DAF
open roetfilter.

Het positioneren van het nieuwe
roetfilter vereist de inzet van een
paar extra handjes en een palletwa-
gen.

Omdat het een standaard DAF-onder-
deel betreft zitten de aansluitingen
op dezelfde plek als die van de oude
demper, waardoor de monteur bijna
niets hoeft aan te passen.

Extra wordt een hitteschildje aan de
bovenkant van het filter gemonteerd
om te voorkomen dat er brandbare
producten op en tussen het roetfilter
vallen.

Door het afsluiten van de uitlaat en
controle met een zaklampje of er er-
gens gassen naar buiten treden, in-
specteert de monteur de gasdicht-
heid van het uitlaatsysteem.

Binnenkort is dit het toegangsbewijs
voor Euro 2 en -3 voertuigen om de
milieuzones van grote steden te be-
treden.

Het chassisnummer van het voertuig
moet in de roetfilter gegraveerd wor-
den om later eventueel gesjoemel
met de subsidiegelden te voorko-
men.

Een gecontracteerd bedrijf kan de in-
bouw afmelden via het RDW-scherm.
Afmelden en een kopie van de fac-
tuur gelden als bewijs om het voor-
geschoten subsidiebedrag terug te
krijgen van SenterNovem.
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ONDERDELEN
Inbouw retrofitroetfilters voor Euro 2 en -3 trucks

Goedgekeurd open filter
Momenteel (april) is er één open roetfilter gecer-
tificeerd door de RDW en dat betreft het filter
van DAF. Dit filter is verkrijgbaar in verschil-
lende uitvoeringen, waarbij het type motor, de
cilinderinhoud en het vermogen bepalend zijn
voor de keuze. Het open filter elimineert mini-
maal de helft van de roetdeeltjes in het uitlaat-
gas. Het monteren van dit filter geeft recht op
een subsidie van maximaal € 6.250,- afhankelijk
van het motorvermogen.
De open structuur van dit type filter garandeert
niet dat het filter altijd zijn werk doet. Is het
verzadigd met roet en blijft de temperatuur ge-
durende lange tijd onder de 250°C, dan laat het
al het roet door zonder dat iets of iemand het

merkt. De tegendruk neemt immers niet noe-
menswaardig toe omdat het een open filter be-
treft. Voordeel hiervan is wel dat er niet snel
een motorschade ontstaat door een hoge tegen-
druk omdat het filter verzadigd is.
Het open roetfilter staat momenteel zelfs ter
discussie. Het produceert overvloedig veel NO2

en het laat de Ultra Fijne Partikels (UFP) van om-
streeks 50 nanometer gewoon door. Volgens on-
derzoek aan de TU Delft zorgt deze combinatie
voor nog gevaarlijker deeltjes dan het rijden
zonder roetfilter.

Gesloten continu regenererend
Het eerste gecertificeerde gesloten roetfilter is
inmiddels ook een feit. Het betreft een filter van

Tehag, dat in ons land geleverd wordt door Die-
sel Büchli (www.buchli.nl). Het certificaat geldt
voor 1,7 tot 2,3 liter slagvolume per cilinder,
voor de zescilindermotoren betekent dit tussen
de 10,2 en 13,8 liter cilinderinhoud. Het betreft
een wall-flow-type waarbij de uitlaatgassen door
een substraat stromen waarvan de kanalen om
en om aan de voor- en achterzijde zijn afgeslo-
ten.
Het gas moet derhalve door de poreuze wanden,
die zodanig van doorgang zijn dat het roet op
de wanden achterblijft. Er is voor het uitlaatgas
dus geen escape, het moet altijd door de wan-
den om afgevoerd te worden. U raadt het al,
wordt het opgeslagen roet niet regelmatig ‘ver-
brandt’ dan raakt het filter verzadigd en loopt
de tegendruk dramatisch op.
Maar we hadden zojuist geconstateerd dat de
temperatuur niet voldoende hoog werd om het
roet spontaan te laten verbranden. Dus ook hier
weer het trucje. De wanden van het filter zijn
bedekt met een edelmetaalcoating waardoor de
regeneratie van het opgeslagen roet plaatsvindt
vanaf temperaturen van 275°C. Deze temperatu-
ren moeten echter wel regelmatig worden ge-
haald om dit proces in gang te zetten. Voor
sommige voertuigen, die meer stationair dan op
toeren worden belast, kan dit problematisch
zijn en moet voor een andere oplossing gekozen
worden.

Het gecombineerde oxidatieroetfilter van Topcats
is uitgerust met een ALR-brander die op gezette
tijden de temperatuur opjaagt naar 330ºC en zo
het opgeslagen roet regenereert.
Foto: Topcats

Het roet wordt vastgehouden in de cellen en vervolgens, als de
temperatuur hoog genoeg is, geregenereerd.
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Alvorens een roetfilter te plaatsen is het belangrijk te weten of de temperatuur
van de uitlaatgassen voldoende hoog is (minimaal 30% van de tijd boven de
275ºC) om het verzamelde roet te regenereren.

Werking van het gesloten roetfilter

Vastgehouden roet

Binnentredend uitlaatgas
(roet, CO, HC)

Aan één kant
 afgesloten cellen

Uittredend
 uitlaatgas 
(CO2, H2O)

Keramische honingraatstructuur
met katalytische coating

Temperatuurprofiel van een huisvuilwagen
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Filterbewaking
Gezien deze problematiek wordt bij de montage
van het gesloten retrofitroetfilter ook een bewa-
kingssysteem gemonteerd. Dat meet continu de
uitlaatgastemperatuur en de tegendruk voor het
filter. De actuele toestand wordt weergegeven op
een display dat de druk of temperatuur weer-
geeft. Een waarschuwingssignaal klinkt als een
vooraf ingeprogrammeerde grens wordt over-
schreden.
Het apparaat is uitgerust met een datalogfunctie
die de beide grootheden intervalmatig meet en
opslaat. Optioneel kan het systeem worden uitge-
rust met een functie die automatisch de motor
uitschakelt bij langdurige drempeloverschrij-
ding.
Dit soort filters hebben onderhoud nodig. Onder
normale bedrijfsomstandigheden raakt het nooit
verzadigd met roet. Maar er zijn bestanddelen
die niet regenereren, maar die wel in de brand-

stof en motorolie zitten zoals Calcium, Fosfor en
Fluor. Deze asresten verbranden niet, maar verza-
melen zich in het filter. Vandaar dat dit filter pe-
riodiek van dit as moet worden ontdaan.
Het filter wordt dan gedemonteerd en met een
soort stofzuiger ontdaan van de asresten. Na het
reinigen wordt het filter 180 graden gedraaid ge-
monteerd zodat de stromingsrichting tegenge-
steld is. Diesel Büchli schrijft voor, deze hande-
ling om de 1000 uur (tijdens de grote jaarlijkse
beurt) uit te voeren.
Die standtijd is enigszins afhankelijk van de om-
standigheden. Voor een betrouwbare efficiënte
werking mag het olieverbruik niet hoger zijn
dan 1 liter per 10 draaiuren en moet de motor in
goede conditie zijn. Daarbij moet u vooral den-
ken aan het inspuitsysteem en dan met name de
verstuivers. Verder moet de uitlaattemperatuur
ter plaatse van de eerste demper voor minimaal
30% van de tijd hoger dan 275°C zijn en moet de
brandstofkwaliteit EN590 of gelijkwaardig zijn.
Het zwavelgehalte mag niet meer bedragen dan
50 ppm.
Groot voordeel van dit type filter is dat de wer-

kingsgraad beter is dan van een open filter en
dat het ‘onmogelijk’ is dat de uitlaatgassen onge-
filterd het milieu in worden geblazen.
Die hoge werkingsgraad is absoluut een overwe-
ging om een dergelijk filter aan te schaffen,
want naast het feit dat de milieuzones toeganke-
lijk worden zijn ook de situaties waarin de ar-
beidsinspectie eisen stelt aan blootstelling aan
Diesel Motoren Emissies afgedekt. Daar wordt
een filtergraad van minimaal 70% geëist en de
gesloten roetfilters met 90% filtering voldoen
hieraan. Voor distributievoertuigen is dit abso-
luut een overweging, denk maar eens aan over-
kapte laad- en losperrons.

Belangrijk voor de re-
generatie van roet is de
vorming van NO2.

Een bewakingssysteem
geeft de actuele tegen-

druk en temperatuur
weer en waarschuwt
zodra de tegendruk

boven een vooraf inge-
programmeerde

waarde komt.

Iedere 1000 uur moet het filter worden ontdaan
van niet verbrande asresten. Dit gebeurt met een
soort stofzuiger, het filter moet daarvoor wel wor-
den gedemonteerd.

Praktische ervaringen van Netwerk
Rob van der Made is technisch
verantwoordelijk voor de vloot
van Netwerk, afvalinzamelaar
van Dordrecht en omgeving. Hij
heeft ruim een jaar ervaring met
het gesloten roetfilter van Tehag.

Inmiddels zijn vier huisvuilauto’s
(DAF’s en Mercedes Econic) en
een veegmachine voorzien van
dit CWF (Catalytic Wall-Flow) fil-
ter. Zijn ervaringen tot dusver
zijn positief, al moet hij er wel
aan toevoegen dat het erg af-
hankelijk is van de inzet en het
type auto. “We zien dat de te-
gendruk van het CWF van de DAF
soms wat hoger wordt, maar het
heeft al geholpen dat de chauf-
feurs eenmaal per week de snel-
weg nemen in plaats van het
dijkje om terug te keren naar de

werkplaats. De Mercedessen
halen de temperatuur om het
roetfilter te regenereren (mini-
maal 275ºC) met gemak. Soms
zaten we zelfs op de 450ºC, we
hebben de indruk dat de auto-
matische versnellingsbak daar
ook voor een deel debet aan is.
Het zet waarschijnlijk aan tot
harder rijden.”

Eerst een temperatuur-
profiel
Netwerk gaat niet over één nacht
ijs voordat ze een truck uitrusten
met een roetfilter. “We maken
eerst een temperatuurprofiel en
bespreken dit samen met de leve-
rancier om te kijken of het filter
het aan kan. We weten nu onge-
veer welke voertuigen in aanmer-
king komen voor een CWF.” Bij

het eerste voertuig hebben ze
uitgebreide metingen uitgevoerd
om zeker te zijn van de betrouw-
baarheid. Het filterbewakingssys-
teem gaf veel waardevolle
informatie, daarnaast hebben ze
een roetmeting en verschillende
viergasmetingen uitgevoerd. De
meetgegevens hebben ertoe ge-
leid dat ze al ver voor de subsi-
dieregeling tot aanschaf zijn
overgegaan. Toch kan Van der
Made zich voorstellen dat een
dergelijk CWF-filter niet voor ie-
dere situatie geschikt is. “Moto-
ren die hoofdzakelijk stationair
draaien zijn niet geschikt voor dit
type filter. Daar moet je met een
externe warmtebron gaan wer-
ken om het verzamelde roet te
verbranden.”
Van der Made laat eens per jaar

de filters demonteren om ze te
ontdoen van het opgehoopte as.
“Bij veel mensen heerst de veron-
derstelling dat dit roet is, maar
het zijn niet verbrande delen uit
de motorolie en slijtagedelen uit
de motor. De voertuigen komen
tweemaal per jaar binnen voor
onderhoud en om de beurt pak-
ken we het CWF-filter, dat werkt
prima.” �

De werking van een gesloten roetfil-
ter is erg afhankelijk van de ge-
bruiksomstandigheden. Een tempe-
ratuurprofiel is onmisbaar om in te
schatten of het filter zijn werk doet,
weet Rob van der Made van Net-
werk.

Chemische reacties in een gecombineerd
 oxidatiekatalysator/partikelfilter

PartikelfilterOxi-kat

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
2 CO + O2 2 CO2
2 NO + O2 2 NO2
2 SO2 + O2 2 SO3

2 NO2 + C 2 NO + CO2

NO C

O2HC
CO CO2 O2

NO2
H2O

C
NO2

C

NO
CO2

O2

CO2
H2O
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ONDERDELEN
Inbouw retrofitroetfilters voor Euro 2 en -3 trucks

Naverbranden met externe bron
Nadeel van het gesloten filter blijft de kans op
verstopping als de temperatuur langdurig de
kritische grens niet haalt. Regeneratie of reini-
ging is dan absoluut nodig.
Nu zijn de filters in de loop der jaren een stuk
verbeterd, de ‘spontane’ verbrandingstempera-
tuur van het verzamelde roet is door allerlei
kunstingrepen naar beneden gegaan. Deson-
danks blijft er een grote groep voertuigen die
ook die temperaturen niet haalt. Te denken valt
aan voertuigen die hoofdzakelijk stationair
draaien en nauwelijks worden belast. Bij dit
soort voertuigen moet een extra ingreep wor-
den uitgevoerd om het verzamelde roet te ver-

branden. Dit gebeurt met een externe verbran-
der.
Allereerst het systeem van TRS Energy Systems
(www.trs-transportkoeling.nl). Zij hebben grote
ervaring met transportkoelsystemen voor
vrachtauto’s, containers en geconditioneerd
koelvervoer. De installaties worden hydraulisch-
elektrisch aangedreven en dat maakt het pro-
duct naast bijzonder stil ook uniek.
Die hydraulisch-elektrische unit wordt ook ge-
bruikt om de temperatuur van de uitlaatgassen
te verhogen zodat het gesloten roetfilter schoon
brandt. TRS plaatst op de PTO van de motor of
automatische versnellingsbak, een hydraulische
pomp. De opgewekte oliestroom drijft een hy-

dromotor aan die vervolgens een 12 kW 400V ge-
nerator activeert. Het elektrisch vermogen
wordt gebruikt om de spiraal die vóór de oxida-
tiekatalysator is geplaatst te laten gloeien. Daar-
mee worden de uitlaatgassen op een
temperatuur van 350°C gebracht en verbrandt
het roet. De installatie is met een timer af te
stellen waarmee de gebruiker kan instellen hoe-
veel en hoe vaak de gloeispiraal brandt per be-
drijfsuur. Het is ook mogelijk om een iets
intelligentere regeling toe te passen. Deze regelt
op basis van de tegendruk ten opzichte van het
toerental.
De levensduur van deze E-CRT bedraagt 8 tot 10
jaar en verschillende gemeenten zoals Rotter-

Een behoorlijke ingreep

De (automatische) versnellingsbak
wordt voorzien van een PTO die de
hydropomp gaat aandrijven. Deze
aandrijving is onafhankelijk van de
snelheid en wordt met een magneet-
klep ingeschakeld zodat de pomp al-
leen opbrengst levert als er vraag is.

Op de plek van de oude demper
wordt het roetfilter gemonteerd.

Een praktijksituatie: ieder voertuig is
weer anders dus moeten er voor ie-
dere montage nieuwe ophangmoge-
lijkheden worden bedacht en
gemaakt.

De pomp gemonteerd op de PTO.

Het verwarmingselement wordt voor
het roetfilter geplaatst en is voorzien
van een isolatiedeken. Daarachter
ziet u het roetfilter.

De schakelkast met regelunit en di-
verse besturingselementen voor ge-
nerator en voeding.

De generator is geplaatst tussen de
chassisbalken en wordt aangedreven
door de hydromotor. Het voertuig is
hiermee voorzien van 12 kW elek-
trisch vermogen.

Een overzicht van de onderdelen die
nodig zijn om van een Eminox-roetfil-
ter een E-CRT te maken. Rechtsboven
ziet u de spiraal die uiteindelijk kort-
stondig de temperatuur van de uit-
laatgassen, voordat ze het roetfilter
ingaan, moet verhogen tot 350ºC. De
generator daarnaast wordt aange-
dreven door de hydromotor.

Het inbouwen van een E-CRT-systeem is bepaald geen sinecure. Ge-
middeld is TRS er één tot anderhalve week mee bezig. Het gaat vooral
om recente Euro 3-voertuigen die nog niet zijn afgeschreven en zijn
voorzien van een specifieke opbouw.
De huisvuilwagens zijn een belangrijke ‘doelgroep’. Niet zo verwon-
derlijk, want dit soort voertuigen zijn over het algemeen overgedi-
mensioneerd voor wat betreft het motorvermogen waardoor ze te
weinig worden belast en de temperatuur van de uitlaatgassen te laag
blijft. �

Rijden in een dichtbevolkt gebied, niet bepaald de schoonste diesels, weinig
toeren, lage belasting en naar verhouding veel vermogen. Dat zijn de omstan-
digheden waar een roetfilter het best tot zijn recht komt.
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dam en Amsterdam passen het toe voor hun
‘kritische’ voertuigen, zoals de huisvuil- en
kraanwagens en veegmachines. Een dergelijk
systeem kost € 22.000,- inclusief montage. De
subsidie bedraagt maximaal €10.000,- maar dan
moet het systeem nog wel worden gecertificeerd
door de RDW.
Topcats (www.topcats.nl) uit Lelystad heeft een
soortgelijk systeem in het programma. Voor het
gecombineerde gesloten oxidatieroetfilter
wordt de temperatuur van de uitlaatgassen met
de ALR-brander opgewarmd tot ongeveer 330°C.
De regelstrategie geschiedt op basis van een
druk- en temperatuursensor en het toerental
van de motor. De ALR brandt alleen bij statio-
nair toerental. Het Topcats-partikelfiltersysteem
kan worden gecontroleerd met een datalogger.
Inmiddels rijdt er in de gemeente Bussum een
huisvuilwagen met dit type roetfilter. De rege-
ling van de brander is geheel automatisch, de
ALR is actief aan het einde van de dag en rege-
nereert bij stationair toerental in zeven minu-
ten het opgeslagen roet.

Net zoals bij personenauto’s
Het heeft er alle schijn van dat de certificering
van de roetfilters enige vertraging gaat oplopen.

De beschikbaarheid (www.senternovem.nl) is
begin mei nog ronduit bescheiden en dat is best
schandalig als je weet dat de regelgeving op 1
juli van start gaat.
Ook vergelijkbaar met de personenautoroetfil-
ters is de manier van afmelden. APK-inbouwsta-
tions kunnen met SenterNovem een contract
afsluiten om subsidie te verstrekken op roetfil-
ters. Hiervoor moet het bedrijf een inbouwcon-
tract ondertekenen. Deze gegevens geeft
SenterNovem door aan de RDW. Het gecontrac-
teerde bedrijf krijgt vervolgens de mogelijkheid
om de inbouw via het RDW-scherm af te mel-
den. Op basis van deze afmelding en de factuur
die aan de voertuigeigenaar is verstrekt, vraagt
de gecontracteerde inbouwer de subsidie terug.
Het bedrijf schiet de subsidie dus voor! En we
praten hier over serieus geld.
Na typegoedkeuring van een filter voor een be-
paalde motorconfiguratie is de eigenaar ver-
plicht om binnen vijf maanden een roettermi-
nator te monteren, althans als hij de milieu-
zone in wil met het voertuig.

En de controle?
Hoe gaat de overheid de selectie maken wie er
wel en wie er niet de milieuzone in mag? Wel,

houdt u vast, de handhaving gebeurt door mid-
del van BOA’s (bijzondere opsporingsambtena-
ren) of met camera’s die kentekens kunnen
herkennen zoals ook gebeurt bij trajectcontro-
les. In beide gevallen wordt aan de hand van het
kenteken gecontroleerd of er een ontheffing be-
staat voor het voertuig. En dat staat vermeld in
de boeken van de RDW.
VROM heeft al aangekondigd om alle voertui-
gen met Euro 2 en -3-specificatie tot 1 november
ontheffing te verlenen. U begrijpt er moet nog
behoorlijk wat gebeuren. �

Hans Doornbos

www.AMT.nl
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Op www.AMT.nl kunt u nalezen wat we
in het verleden allemaal hebben geschre-
ven over roetfilters. Klik op Archief, en
kies vervolgens de rubriek Milieu en ver-
volgens Emissies of tik het woord ‘roetfil-
ter’ in de snelzoeker.

Een roetfilter dat werkt

Witvliet: “Vanaf begin 2005 heb-
ben we de actief regenererende
roetfilters van TRS gemonteerd
en onze ervaringen tot nu toe
zijn, dat dit systeem doet wat het
moet doen. Althans voor onze
voertuigen. We hebben samen
met een voertuigfabrikant geëx-
perimenteerd met eveneens een
actief regenererend systeem,
waarbij brandstofinspuiting het
middel was om de volledige re-
generatietemperatuur te halen.
Men bereikte een temperatuur
van 700ºC. Op zich werkte dit
wel, maar dat voertuig stond
veelvuldig stil omdat het systeem
haperde. Het was te complex.
Het regeneratiesysteem van TRS
werkt met een gloeispiraal in het
filter en dat lijkt, gebleken uit
herhaaldelijke metingen, te vol-

Peter Witvliet is hoofd Roteb Lease, onderdeel van Roteb. Onder Roteb
Lease vallen onder andere de werkplaatsen en de technische uitrusting
van de voertuigen. Roteb heeft een ruime ervaring met roetfilters, ook
voor specialistische voertuigen zoals huisvuilwagens. 

doen. Ook heeft montage van dit
filter niet geleid tot abnormale
uitval vanwege reparaties.”
Over de zogeheten ‘halfopen’ fil-
ters spreekt Witvliet zijn twijfels
uit. “Het is de vraag of dat met
de lagere uitlaatgastemperatu-
ren voor onze voertuigen gaat
werken. Ik hoorde van een proef
elders in den lande, waar men

experimenteerde met huisvuil-
trucks met een ‘halfopen’ filter,
dat verstopt raakte omdat de uit-
laatgastemperatuur over een te
lange periode te laag bleef. Op
een paar van onze voertuigen
doen we met onze leverancier
momenteel proeven met hun re-
trofit open filter. Ze kunnen ‘on
line’ de filterverrichtingen moni-
toren. Tot op heden lopen deze
filters nog niet vol, maar er be-
staan wat bedenkingen over het
regeneratieproces en de moge-
lijke NO2-hoeveelheden die daar-

bij alsnog vrijkomen. Dat wordt
momenteel onderzocht. Of je
dan nog milieuwinst hebt zal
moeten blijken.”

Eén keer per uur
Het huidige regeneratiesysteem is
zodanig ingesteld dat het eens
per uur circa vijf minuten regene-
reert. Dit gaat automatisch via
een timer. “De chauffeur merkt er
absoluut niets van, ook het extra
brandstofverbruik is minimaal.”
Momenteel rijden 32 voertuigen
met het E-CRT-filter en er loopt
een optie voor nog 10 units. “Het
gaat inderdaad om een forse in-
vestering, maar de gemeente Rot-
terdam heeft ervoor gekozen om
het fijnstofprobleem adequaat
aan te pakken en subsidieerde
mede voor een groot deel de eer-
ste serie filters.”
Was het niet beter voor het mi-
lieu geweest om maar direct voor
Euro 5-voertuigen te kiezen?
“Die uitvoering is pas vanaf 2006
leverbaar en om al die voertui-
gen van voor dat jaar vervroegd
te vervangen is niet realistisch,
daarvoor is juist zo’n filter een
prima oplossing.” �

Peter Witvliet van Roteb Lease heeft
gekozen voor de E-CRT van TRS. Zijn
ervaringen tot nu toe zijn positief:
“Het doet wat het moet doen”. Fo
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