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MILIEU
Volkswagen Blue-programma

Foto’s/Tekeningen: Volkswagen

Milieutechnieken van schone spaardiesel tot hybride

Publiciteit haalde de Volkswagen 3-liter Lupo wel, maar voor commercieel succes was

het zuinigheidswonder te vroeg en te duur. Een betere basis bouwde BlueMotion, be-

gonnen op de iets grotere Polo, en nu breed uitgesmeerd. Maar de weg naar de toe-

komst vraagt meer dan zulke spaarmodellen. Schoner uitlaatgas, alternatieve brand-

stof of aandrijving, Volkswagen brengt het allemaal onder het Blue-thema. We bekij-

ken een selectie daarvan.

Na een golf van BlueMotion-varianten in de
meeste modelseries van Volkswagen, zijn we
toe aan de tweede generatie van het BlueMo-
tion-idee. Doel is de CO2-productie zo laag mo-
gelijk te krijgen. Maar er is meer in de lucht,
we hebben ook nog de uitlaatgasnormen die
over CO2 niets zeggen. Het spreekt haast van-
zelf dat nieuwe automodellen ‘Euro 5-klaar’
zijn; de norm die komend najaar wordt inge-
voerd. Echt goede sier maak je met auto’s die al
Euro 6 halen, vijf jaar voordat deze eisen in-
gaan. Ook daar laat Volkswagen graag zorg

voor het milieu zien. Goed voor het merkima-
go, zeker als blijkt dat het publiek de term 
‘BlueMotion’ herkent, als iets dat bij zuinigheid
én bij VW hoort.

SCR is niet zuinig
Volkswagen wil het ‘merk’ BlueMotion uitbou-
wen. Alle milieutechniek krijgt een label met
‘Blue’, zoals BlueTDI voor een Euro 6-diesel met
SCR-katalysator. Dit moet voor het publiek dui-
delijkheid scheppen, blauw staat voor milieu-
sparende techniek.

Toen vorig najaar nieuwe BlueMotion-genera-
ties aangekondigd werden dook de aanduiding
BlueMotion II op, maar op een verwijzing naar
nieuwere techniek is VW teruggekomen. Maar
goed ook, daar slaat de spraakverwarring al
toe. Want tegelijk kwam een verbeterde Passat
BlueMotion (met start/stop), en een uitvoeriger
herziene BlueMotion II die niet lang daarna
gaat komen. En ook nog de BlueTDI, waarbij
aangenomen kon worden dat die uiteindelijk
een fusie met de BlueMotion zou aangaan. Dat
blijkt vooralsnog echter niet het geval, ‘zuinig’

Groen is Blauw
bij Volkswagen

Een SCR-katalysator
is nog heel wat meer
dan weer een extra
pot in de uitlaat. Dit
bedrijfsschema laat,
naast de regeling per
NOx-sensor, het hele
meet- en verwar-
mingssysteem voor
de benodigde AdBlue-
toevoeging zien.
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en ‘schoon’ blijven gescheiden.
Of het publiek dat ook zo begrijpt…? Helemaal
consequent is VW daarnaast niet, ze presente-
ren nog een manier van CO2-besparing, met
aardgasmotor. Maar die krijgt geen blauw label,

dat heet EcoFuel. Nu nog zien of de komende
hybride, waarmee we vast een rondje konden
sturen, wel BlueHybrid gaat heten.

Schone óf zuinige diesel
Wat betreft de vernieuwde BlueMotion bij de
Passat gaat het vooral om toevoeging van een
start/stopsysteem, en een nieuwe motor. De
aloude pompverstuiver-TDI wijkt voor de 2.0
TDI met common rail, iets sterker (81 kW) en
van zichzelf al zuiniger. Daar komen dan nog
alle andere BlueMotion-aanpassingen bij, met
als resultaat een van 143 standaard naar 128
g/km verlaagde CO2-uitstoot.
Het start/stopsysteem zou per onmiddellijk in
de opleiding voor het rijbewijs opgenomen
moeten worden, óf ons verkeerslichtsysteem
moet anders. Zoals bij alle andere merken en
modellen verlangt het dat bij stoppen de trans-
missie in vrij wordt geschakeld, en de koppe-
ling niet ingetrapt blijft. Dan is het wel heel
handig als tussen rood en groen verkeerslicht,
zoals onder meer in Duitsland, een oranje
waarschuwing zit: schakel vast in één. Vooral
dan kun je automobilisten trainen om niet di-
rect bij het stoppen alweer de koppeling in te
trappen en in één te schakelen.
Zodra een aanhanger wordt aangekoppeld gaat
het start/stopsysteem uit. Iets om terdege reke-
ning mee te houden als achteraf een trekhaak
wordt gemonteerd. Waarbij ook in de gaten ge-
houden moet worden dat een BlueMotion-ver-
sie minder mag trekken, geen 1500 maar 1200
kg geremd.
Die vraag doet zich niet voor bij de BlueTDI,
met een sterkere 2.0 diesel, maar zonder extra
zuinigheidsvoorzieningen. Toch is hij ook zui-
niger dan een gewone TDI, en op de koop toe
met 105 kW een haartje sterker. Er komt maar
137 g/km CO2 uit de uitlaat, tegen 146 voor een
standaard-TDI met 103 kW. Met de regeling van
de SCR-katalysator, die de NOx-uitstoot tot on-
der Euro 6-grenzen drukt, wordt de hele motor-
regeling beter. Maar ook is de motor intern aan-
gepast, de zuigers en cilinderkop zijn anders.

▲

Oud en nieuw in Wolfsburg: de fabrieksschoorsteen rookt bij
Volkswagen waarschijnlijk nog op bruinkool, hun hybride-Toua-
reg zal nog maar heel bescheiden roken.

Er komt bij een SCR-systeem niet alleen een in-
spuitventiel in de uitlaat. Een mixer zorgt voor
werveling in de gasstroom, zodat de ingespoten
AdBlue er goed mee mengt, voordat in de kataly-
sator de omzetting van NOx plaatsvindt.

Alleen de laadvloer van de Touareg moest ietsje
verhoogd worden, om het NiMH-accupakket met
toebehoren te kunnen bergen. Een volwaardig 
reservewiel is geen optie meer.

Overzicht van de hybride-aandrijflijn in het Toua-
reg/Cayenne-chassis. In oranje de e-motor/genera-
tor tussen V6-aggregaat en transmissie. Naast de
motor het regelorgaan voor de elektrische aandrij-
ving, voorop het chassis een elektrische pompeen-
heid voor stuur- en rembekrachtiging. Over de ach-
teras loopt een luchtkanaal voor de accukoeling.
Naast het accupakket de unit voor stroommanage-
ment.
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Vandaar de betere prestaties. Die hebben wel
een prijs, om precies te zijn €1.240,-. Je krijgt
niet alleen motoraanpassing en een NOx-kataly-
sator erbij, maar ook een AdBlue-installatie.
Daar gaat 17 liter in, waarmee de rijder 30.000
km toe zou moeten kunnen, van de ene service-
beurt naar de volgende. Deze waterige oplos-
sing van ureum moet bij vorst verwarmd wor-
den, in de tank en de leidingen. En er is natuur-
lijk een doseersysteem nodig om AdBlue in de
uitlaat te spuiten. Kort en goed, Euro 6 maakt
diesels weer gevoelig duurder.

Pittig op gas
Zuinig en met lage CO2-uitstoot rijden begint
met de keus voor diesel, houdt VW vol. Dus
geen BlueMotion met benzinemotor. Maar als
het echt geen diesel mag zijn hebben we nog
aardgas, onder andere in Duitsland populair
wegens de lage prijs en subsidies van gasleve-
ranciers bij aanschaf van een aardgasauto. Tot
nu toe zag VW dat als een optie voor het mi-
lieu- en prijsbewuste gezin: aardgas was er voor
een Touran, met een nogal oud en futloos mo-
tortje.
Nu ziet VW kennelijk een serieuzer markt voor
gasgebruik, en brengt een bijpassend nieuw
aardgasmodel Passat TSI EcoFuel. Daarin is seri-
eus het verschil in eigenschappen tussen ben-
zine en aardgas aangepakt, zonder het gebruik
van benzine uit te sluiten. Aardgas bevat min-
der energie per kilogram, maar heeft een veel
hoger octaangetal (130 ROZ) dan benzine. Dat
laatste kan gebruikt worden om de lagere ener-
giedichtheid te compenseren, door een hogere
compressie stijgt het rendement van de aard-
gasverbranding.
Hiervoor is een compressormotor handig, waar
met de compressordruk hogere (voor gas) of la-
gere (voor benzine) effectieve compressie be-
reikt kan worden. Volkswagens expert Jörg
Worm legt uit dat er meer bij komt kijken.
“Gas heeft geen smerende werking zoals ben-
zine, dat vereist versterking van de motor. Onze
directe benzine-injectie wordt normaal gekoeld
door de brandstof, dat mis je op gas, daar heb-
ben we ook wat op moeten vinden.”
Nog een merkwaardigheid is dat de gasverbran-
ding minder snel reageert bij lastwisseling.
“Een turbo reageert pas bij een 500 t/min hoger
toerental op aardgas. Daarom is onze dubbel-
compressor TSI zo ideaal, met ook een mecha-
nische compressor die wel meteen reageert.”
Het resultaat toont de vermogens- en koppel-
grafiek, voor benzine en aardgas nagenoeg ge-
lijk. Gebruikelijk was dat op aardgas hoog ver-
bruik samenging met f link verlaagd vermogen.
De Passat gebruikt 4,4 kg/100 km op gas, en
komt op zijn 21 kg tankvoorraad dus bijna 500

km ver. Automatisch schakelt hij over op ben-
zine als het gas op is, waarna hij op 31 liter
tankvoorraad nog 450 km verder komt. Op gas
is de CO2-uitstoot ook heel mooi, 119 g/km. En
dat alles voor iets meer dan een gewone Passat
TDI met 103 kW kost.

Gezamenlijke hybride
Officieel is de hybride-Touareg waarmee we
reden nog niet helemaal klaar, maar er wordt
al geen geheim van gemaakt dat volgend jaar
de productieversie er moet zijn. Dat betreft dan
de nieuwe Touareg, en de (weer) parallel daar-
aan ontwikkelde volgende Porsche Cayenne.

Samen ontwikkelden beide merken een
hybride-aandrijving, waarin een 3.0 V6 TSI ge-
steund wordt door een elektromotor in het
huis van de achttrapsautomaat.
Op het moment is de nieuwe V6 met mechani-
sche compressor nog exclusief bij Audi in ge-
bruik. In het hybrideprototype levert deze 3.0
245 kW, in plaats van 213 kW bij Audi. Erach-
ter komt nog een 38 kW elektromotor. Groten-
deels om de benzinemotor te steunen en ont-
lasten, waardoor die 25% zuiniger loopt. Theo-
retisch kun je ook puur elektrisch rijden, net
als met een Toyota Prius. Dus als je héél erg
voorzichtig optrekt tot hooguit 50 km/h, dan
houdt het 288 V NiMH accupakket van 8 kWh
dat een paar kilometer vol.
Veel waardevoller is de elektrische steun bij op-
trekken, en het terugwinnen van remenergie
met de elektromotor. Bij gas loslaten wordt de
benzinemotor meteen losgekoppeld van de
elektromotor/transmissie, en afgezet. De rem-
energieterugwinning levert dan wel vertraging,
maar lang niet zoals de motorremwerking die
je bij gas los gewend bent. Anderzijds trekt de-
ze verbouwde Touareg als een beest, met maxi-
maal 300 Nm koppel van de elektromotor bo-
venop wat de keurig stille en soepele V6 levert.
Het gemiddeld verbruik zou onder 9 l/100 km
liggen, wij haalden bij een proefritje in en om
de stad 10 l/100 km. Gunstig voor een ruimhar-
tig gemotoriseerde suv met benzinemotor, die
zo een grammetje of honderd (!) minder CO2

per kilometer uitblaast dan de huidige Touareg.
“Met prestaties als een V8”, zegt Volkswagen
niet onterecht. De hybride wordt zeker geen ba-
sisversie van de nieuwe Touareg, eerder een
kostbare topvariant. Nog een goed jaar, dan
weten we ook op dat punt alles. �

Peter Fokker

Dit pakket van vier stalen gastanks
en een kunststof benzinetank ligt
onder de Passat EcoFuel. De uitlaat
eindigt al vóór de voorste (kleine)
gastank. Verderop is er geen ruimte
meer voor, de grote tanks liggen
onder een deksel als gestroomlijnde
afdekking.
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Vooral dankzij de dubbele compressor van zijn 1.4
TSI weet Volkswagen op aardgas en benzine ge-
lijke prestaties te bereiken, zoals deze vermogens-
en koppelgrafieken tonen.

Het aardgasventiel is keurig weggewerkt naast de
tankdop. In het dashboard van de Passat EcoFuel
zitten twee identieke brandstofmeters, voor ben-
zine en gas apart.

Ingeklemd tussen plastic sierdeksels is nog de me-
chanische compressor zichtbaar, bovenop de nieuw-
ste 3.0 V6 die nu nog alleen Audi toepast in stan-
daardmodellen. Het is dat er ‘hybrid’ op staat, ver-
der is zo nergens aan te zien dat er een elektromo-
tor bij zit.
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