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Inleiding: 
De afgelopen jaren is de oldtimer vaak negatief in het nieuws als het gaat om het milieu. De emissie 
van oldtimers wordt door de media als erg groot en schadelijk voorondersteld. Het zal logisch zijn dat 
de techniek door de jaren verbeterd is en dat na de oliecrisis de aandacht voor het milieu verscherpt 
is. Dit heeft er toe geleidt dat er milieueisen zijn ingevoerd. Deze zijn later als Euronormen in de hele 
EU vastgesteld. Alle nieuwe auto’s moesten vanaf dat moment aan de milieunorm voldoen. 
De oldtimer is een algemene term voor oude auto’s van minimaal 25 jaar oud. Echter de oldtimer is 
niet één type auto, maar een bonte verzameling van voertuigen in allerlei typen en allerlei 
bouwjaren. 
Nu wordt een nieuwe stap gezet en worden milieuzones en milieutoeslagen (bij de wegenbelasting) 
ingevoerd. Onder de huidige regels zijn de oldtimers vrijgesteld van wegenbelasting. Voor de 
milieuzone geldt dit echter niet. 
 
FEHAC 
De FEHAC heeft als belangbehartiger van alle oldtimers een werkgroep opgericht om de 
milieubelasting door oldtimers in beeld te brengen. 
Dit gaat over twee paden: 

1. Het berekenen van de milieubelasting op basis van aantallen en kilometers die een oldtimer 
gemiddeld rijdt. 

2. Het meten van de emissie van oldtimers. 
 
Pad 1 is het rekenmodel AMOEBA van ir R. Rijkeboer Eur Ing. In dit rekenmodel wordt aan de hand 
van CBS gegevens volgens de methodes die bij TNO gebruikt worden  de milieubelasting door de 
oldtimers ten opzichte van het overige verkeer berekend. Voor de berekeningen zijn 
emissiegegevens nodig. Nu is het vreemde dat er geen emissiegegevens bekend zijn van oldtimers, 
simpelweg omdat men hier nooit naar gekeken heeft. 
Pad 2 betreft het meten van de emissie van oldtimers. Hierover gaat dit stuk. 
 
TNO 
In Nederland is TNO de autoriteit op het gebied van milieumetingen. Navraag leerde dat 
milieumetingen aan oldtimers erg veel geld kosten. Dit zou enkele tien-duizenden euro’s zijn voor 10 
oldtimers. 
FEHAC is een federatie van verenigingen en heeft onvoldoende financiële reserves om dit te kunnen 
betalen. 
Hierop is kontakt gezocht met Senter-Novem (dit heet tegenwoordig Agentschap NL). Dit is de 
kennisbank voor VROM en verleent subsidies voor onderzoek. Hier is een verzoek neergelegd voor 
subsidie. Dit verzoek is afgewezen omdat VROM  geen belang heeft bij het onderzoek. 
Hiermee zijn wetenschappelijke metingen onmogelijk geworden. 
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FEHAC Emissietest 
Om toch een idee te krijgen van de emissie , is besloten om een FEHAC Emissietest te ontwikkelen.  
 
Gebruik standaard meetapparatuur die bij APK keuringsstations aanwezig is.  

Deze apparatuur is niet te vergelijken met een geconditioneerde meting zoals TNO deze 
uitvoert. Echter voor een indicatie is deze apparatuur zeker geschikt. Hoe kan men anders 
tijdens een APK met deze apparatuur een voertuig afkeuren op grond van zijn emissie ? 
De apparatuur is geijkt volgens de APK richtlijnen.  

 
De emissietest bestaat uit 2 metingen: 

1. Stationair toerental 
2. Verhoogd toerental (die overeenkomt met het rijden op kruissnelheid) 
Oldtimers kennen geen motormanagement zoals moderne voertuigen. Hierdoor zijn de 
karakteristieken redelijk vloeiend. Bij motormanagement vertonen deze sterke discontinuïteiten. 

 
Alleen motoren op benzine en/of LPG, geen diesel 

Omdat we geïnteresseerd zijn in hoe vuil een voertuig is, zijn de metingen alleen uitgevoerd 
aan benzinemotoren. De 4-gas meter geeft namelijk getallen voor het gehalte CO, CO2, O2 
en CH. De APK roetmeter voor dieselmotoren zegt alleen goed of fout. Behalve op benzine 
zijn er ook voertuigen op LPG gemeten. Van een aantal voertuigen zijn zowel metingen op 
benzine en LPG uitgevoerd. Deze zijn als 2 afzonderlijke metingen geregistreerd. 

 
Beide metingen vinden onbelast plaats, dat wil zeggen de versnellingsbak staat vrij. 

De reden is eenvoudig: er is geen voorziening om de meting uit te voeren waarbij de motor 
belast wordt. 

 
De motor is op bedrijfstemperatuur. 

Het idee hierachter is dat oldtimers meestal niet gebruikt worden voor korte ritjes, maar 
meestal voor wat langere tochten. De oldtimer-liefhebber is namelijk erg betrokken bij zijn 
voertuig en weet dat korte ritjes met een koude motor slecht zijn voor zijn voertuig. Het 
gebruik van oldtimers is dus in werkelijkheid meer met warme motor als met koude.  

 
Het voertuig is niet speciaal geprepareerd. 

Omdat we willen meten hoe schoon of vuil de gemiddelde oldtimer is, hebben we clubs van 
oldtimers benaderd.  We hebben gevraagd om met hun voertuig naar het APK-station te 
komen rijden, op de zelfde manier als ze normaal een tocht gaan rijden. Het doel is reële 
waarden en geen ideale waarden. 
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PROCEDURE van de meting. 
1. Een voertuig komt aanrijden met de motor op bedrijfstemperatuur. 
2. De meetsonde wordt in de uitlaat gehangen. 
3. Er wordt een opnemer  aangesloten om het toerental te kunnen meten. 
4. Eerst wordt de test op stationair toerental uitgevoerd. Na enkele minuten stationair draaien 

wordt de meting gestart en het meetrapport afgedrukt. 
5. Daarna wordt de motor op het verhoogde toerental gebracht. Dit gaat met handgas of 

gewoon met de voet op het gas. De bestuurder kan het toerental aflezen op de meter en 
moet deze constant houden. Na enkele minuten wordt de meting gestart en het 
meetrapport afgedrukt. 

 
Naast de meting wordt de eigenaar gevraagd om een enquêteformulier in te vullen. 
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DE METINGEN: 
Alle metingen zijn uitgevoerd bij APK van den Broek in Dommelen. Een APK-keurmeester heeft de 
meetapparatuur bediend. Vrijwilligers van de FEHAC hebben geholpen met het plaatsen van de 
meetsonde en toerentalopnemer, het maken van foto’s  en documenteren van de meting. 
 
Op 28 maart 2009 zijn de eerste metingen uitgevoerd. De clubs Oldtimers Oirschot, DAF Club 
Nederland, en stichting Bravo Compagnie brachten samen 35 voertuigen in. Dit waren verschillende 
oldtimers van verschillende merken en verschillende bouwjaren en typen. We hebben 1 motorfiets 
gemeten en enkele vrachtwagens. 3 voertuigen zijn zowel op benzine als LPG gemeten.  
 
Tijdens de metingen merkte de APK-keurmeester op dat de resultaten hem niet tegen vielen. Veel 
voertuigen voldeden ruimschoots aan de oudste normen (1973). Verschillenden haalden zelfs de 
meest strenge huidige norm. 
 
Uit de eerste resultaten bleek bij sommige voertuigen een onverwacht hoog percentage zuurstof O2. 
Dit kon duiden op een meetfout of het verdunnen van de uitlaatgassen met verse lucht. 
 
Op 19 juni zijn er nog een aantal 9 Opels gemeten van Opel club Nederland. Met dezelfde resultaten 
als tijdens de eerste test. 
 
Op 26 juni 2009 heeft er een verificatiemeting plaatsgevonden. Hiervoor zijn 5 voertuigen uit de 
eerste test nogmaals gevraagd om te komen. Deze meting is uitgevoerd met 2 aparte 4-gas testers 
waarbij beide meetsonde gelijktijdig in de uitlaat is gestopt. Ook is er een afzuiger achter de uitlaat 
geplaatst om de uitlaatgassen op te zuigen en te voorkomen dat zuurstof zich mengde voor de 
meetsonde. 
 
Er was weinig verschil in beide meters. Ook is het verschil tussen de eerste en verificatiemetingen 
zeer beperkt of verklaarbaar (andere weeromstandigheden of iets ander toerental). We kunnen dus 
concluderen dat de metingen reproduceerbaar zijn. 
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MEETRESULTATEN: 
 
In totaal zijn er 60 meetresultaten. 
 

  Gemiddelde Standaard Afwijking Minimaal Maximaal 

Stationair      

    CO           [ in vol%] 2,33 2,56 0,03 9,62 

    CO2        [ in vol%] 9,81 2,62 4,37 14,95 

    HC          [ in ppm] 1098 1376 61 6885 

    O2          [ in vol%] 5,43 3,85 0,36 13,68 

Verhoogd      

    CO        [ in vol%] 2,39 2,56 0,07 9,91 

    CO2      [ in vol%] 11,98 2,39 3,26 15,12 

    HC [ in ppm] 473 596 30 2424 

    O2 [ in vol%] 2,32 2,78 0,05 13,41 

 
Om deze resultaten te verwerken hebben we gezocht naar normen, waarmee de meetresultaten 
vergeleken kunnen worden. De meeste normen gaan uit van gram/km. Maar deze getallen zijn niet 
te vergelijken met de meetwaarden (appels en peren). 
De APK stelt eisen aan CO in vol% (dus de waarden die wij gemeten hebben).  
 
CO norm stationair toerental 

Invoerdatum CO norm  Maximale waarden Aantal meetresultaten dat 
voldoet aan de norm 

31-12-1973 Benzine 4,5% 
LPG 1,5% 

48 
 

31-12-1985 Benzine 4,5% 
Benzine+Kat 0,5% 
LPG 1,5% 

48 

30-09-1986 Benzine 3,5% 
Benzine+Kat 0,5% 
LPG 1,5% 

44 

30-06-2002 Benzine 0,3% 
LPG 0,5% 

18 

Bron: Regelgeving Algemene Periodieke Keuring, versie 2-2010 

 
18 meetresultaten (30%) voldoen aan de meest strenge norm die pas in 2002 is ingevoerd.  
12 meetresultaten (20%) voldoen niet aan de norm van 1973. 
 
Van de 49 voertuigen waren er 12 van 1974 of jonger.  
Slechts 1 voertuig is van na 1986 ! 
 
Het merendeel (37) is dus vergeleken met normen, die nog niet bestonden op het moment dat het 
voertuig geproduceerd werd !  
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CONCLUSIE: 
We moeten bij de meetresultaten natuurlijk rekening houden dat dit geen echte wetenschappelijke 
metingen zijn. Daarvoor zijn de condities te variabel. 
 
Echter als praktijkmetingen zijn de meetresultaten reëel. De voertuigen zijn niet speciaal 
geprepareerd en de omstandigheden doen zich ook zo voor in de praktijk. 
 
De resultaten geven een positief beeld van de emissie. Deze is redelijk laag.  
 
We kunnen alleen de meetresultaten voor CO vergelijken met de normen1. 
 
Ook sommige voertuigen, die lang voor het invoeren van emissienormen zijn geproduceerd, blijken 
aan deze normen te voldoen.  
 
Hiermee is duidelijk  dat het hanteren van de invoerdatum van de norm om te bepalen hoe vuil een 
voertuig is, erg nadelig is voor de individuele voertuigen. Dit gebeurt nu bij het vast stellen van de 
hoogte van de motorrijtuigenbelasting van zware bedrijfsvoertuigen (en was het toelatingscriterium 
in het plan van de gemeente Amsterdam). 
Veel voertuigen blijken toch aan de norm te voldoen en een individuele meting is dan ook veel 
eerlijker. Het feit dat men nooit aan een voertuig gemeten heeft, mag geen uitgangspunt zijn om 
beleid te maken. 
 
Het gebruik van LPG is positief voor de emissie. 
 
Het scala van gemeten voertuigen is erg divers. Uit de metingen blijkt dat de grootte van het voertuig  
geen invloed heeft op de emissie: een groot voertuig kan net zoveel of weinig schadelijke emissie 
produceren als een klein. 
 
De staat van onderhoud is bepalend voor de emissie. Echter deze metingen bewijzen weer eens dat 
de onderhoud van de oldtimers veelal bovengemiddeld is.  
De voertuigen die slecht scoorden zijn na de meting door de eigenaar onder handen genomen. Dit is 
weer een teken dat de mentaliteit van de oldtimerbezitter anders is als van de gemiddelde 
automobilist. 
 
Namens FEHAC Commissie Milieu 
Ir. H.C.G. Boons 
Voorzitter Commissie BedrijfsVoertuigen

                                                           
1
 De 4-gasmeter meet in vol% (volume-procent). De Euronormen beschrijven grenswaarden in gram/km. Deze 

waarden zijn niet direct te vergelijken. 
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Bijlage 1: VOERTUIGEN: 
Nummer Voertuig-Merk Type Bouwjaar Extra Meting 

    23-Opel Olympia, 1952 1952     

26-Riley 1,5 liter, 1952 1952     

24-Opel Olympia, 1953 1953     

03-Citroen Traction Avant 11B, 1954 1954     

10-DAF YA126, 1956 1956     

12-DAF YA126 Benzine, 1956 1956 (13)   

14-DAF YA126 ZAU Benzine, 1956 1956 (15)   

16-DAF YA314, 1956 1956     

22-Nekaf Jeep, 1956 1956     

25-Opel Rekord Olympia, 1956 1956     

04-DAF YA328 LPG, 1957 1957     

11-DAF YA328, 1957 1957     

40-Opel Blitz Panoramabus, 1959 1959     

42-Opel Kapitän P1 2,5l, 1959 1959     

39-DAF_YK616, 1960 1960     

28-Unimog Benzine, 1962 1962 (29)   

43-Opel Rekord P2 1700, 1962 1962     

20-Ford Mustang Convertible, 1965 1965     

41-Opel Kadett B1, 1966 1966   37 

05-DAF 3303, 1967 1967 (105,205) voertuigen 

27-Triumph 3TA motorfiets, 1967 1967     

37-Volvo Amazon Combi, 1967 1967     

21-Lancia Fulvia, 1968  1968     

18-Fiat 500 Francis Lombardi, 1968 1969     

19-Ford Cortina 1600E (MKII) 1969 1969     

44-Opel Rekord 1900 Coupe, 1969 1969     

46-Opel Rekord, 1969 1969     

47-Opel Blitz Brandweer, 1969 1969     

07-DAF 55 T, 1970 1970     

17-Dodge Charger R/T 440, 1970 1970     

31-Volkswagen Karmann Ghia Cabrio, 1970 1970     

49-DAF 33, 1971 1971 (249)   

02-Citroën DS21 i.e. Pallas, 1972 1972     

45-Opel Manta, 1973 1973     

    08-DAF 66YA, 1974 1974 (108,208)   

09-DAF 66YA, 1974 1974 (109,209)   

32-Volkswagen Kever cabriolet 1303 LS, 1974 1974     

34-Volkswagen SP2, 1974 1974     

30-Volkswagen Camper, 1975 1975   9 

06-DAF 4621, 1976 1976 (106,206) voertuigen 

33-Volkswagen Kever cabriolet 1303 LS, 1976 1976     

36-Volvo 66, 1981 1981 (136,236)   

35-VOLVO 240, 1984 1984     

    01-Burton (2cv versie), 1986  1986   2 

48-Opel Rekord 18 GLS, 1986 1986   voertuigen 

    38-VW Golf, 1989 1989   1 

  

Dit is de LPG 

meting van 

voertuig 12 

Verificatie-

metingen 
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Bijlage 2: Metingen 

Ieder meting heeft een apart nummer. De nummers 1xx en 2xx zijn de verificatiemetingen. 

Meting Datum 

1 t/m 38 28 maart 2009 

39 6 mei 2009 (tijdens APK) 

40 t/m 48 19 juni 2009 

49, 1xx en 2xx 26 juni 2009 Verificatiemeting 

 

Bijlage 3: GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR: 

Sun DGA 1800-96-NL met toerentalopnemer: 

 Gekalibreerd op 24 maart 2009 (geldig tot 31-3-2010) 

 Deze is gebruikt voor de eerste test 0xx en verificatiemetingen 1xx. 

 

Sun MGA 1500 

 Deze is gebruikt voor verificatiemetingen 2xx 

 

Sun DGA 1800 

 

Sun MGA 1500 
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Bijlage 4: Grafiek 1: STATIONAIR TOERENTAL Meting CO 

 

Voor benzine voertuigen zonder katalysator is een waarde van 3,5% voldoende volgens de norm 30-9-1986. Deze waarde is aangegeven met de bovenste 

rode lijn. De stippellijn geeft de huidige strenge norm weer (benzine 0,3%, LPG 0,5%). 
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Bijlage 5: Grafiek 2: STATIONAIR TOERENTAL alle meetresultaten 

 

In de Y-as is aangegeven: 

CO In vol%: goede waarde onder 1%, boven 5% is teveel en duidt op onvolledige verbranding (teveel brandstof t.o.v. hoeveelheid zuurstof/lucht). 

CO2 In vol% 

O2 In 4 vol% dus waarde 1 in grafiek is in werkelijkheid 4%. In gewone lucht zit 20%. Alle waarden boven 10% zijn verdacht (in de grafiek > 2,5). 

HC In 1000 ppm: goede waarde onder 300 ppm. Boven 2000 ppm is veel te veel en duit op verkeerde afstelling van kleppen en/of ontsteking. 
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Bijlage 6: Grafiek 3: VERHOOGD TOERENTAL alle meetresultaten 

 

In de Y-as is aangegeven: 

CO In vol%: goede waarde onder 1%, boven 5% is teveel en duidt op onvolledige verbranding (teveel brandstof t.o.v. hoeveelheid zuurstof/lucht). 

CO2 In vol% 

O2 In 4 vol% dus waarde 1 in grafiek is in werkelijkheid 4%. In gewone lucht zit 20%. Alle waarden boven 10% zijn verdacht (in de grafiek > 2,5). 

HC In 1000 ppm: goede waarde onder 300 ppm. Boven 2000 ppm is veel te veel en duit op verkeerde afstelling van kleppen en/of ontsteking. 
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Bijlage 7: VERIFICATIE-METING Stationair toerental 

 

STATIONAIR TOERENTAL 
  

Vtg Percentages 
  Stationair CO in vol% CO2 in 4 vol% HC in 1000 ppm O2 in 4 vol% 

 
Afw CO Afw CO2 Afw HC Afw O2 

005-DAF 3303, 1967 5,27 2,1075 0,835 1,2 5 
    105-DAF 3303 (1), 1967 3,35 2,1625 1,021 1,4425 5 
    205-DAF 3303 (2),1967 3,76 2,585 1,022 0,8625 5 12% 20% 0% -40% 

006-DAF 4621, 1976 5,69 2,7875 0,171 0,3175 6 
    106-DAF 4621 (1), 1976 2,67 3,32 0,145 0,1225 6 
    206-DAF 4621 (2), 1976 2,403 3,36 0,126 0,14 6 -10% 1% -13% 14% 

008-DAF 66YA, 1974 0,14 2,315 0,414 2,0225 8 
    108-DAF YA66 (1), 1974 0,26 2,6725 0,135 1,445 8 
    208-DAF YA66 (2), 1974 0,262 2,7025 0,122 1,5175 8 1% 1% -10% 5% 

009-DAF 66YA, 1974 2,08 2,8525 0,33 1,0775 9 
    109-DAF YA66 (1), 1974 2,67 2,665 0,331 0,985 9 
    209-DAF YA66 (2), 1974 2,235 2,7625 0,296 1,015 9 -16% 4% -11% 3% 

036-Volvo 66, 1981 3,79 2,855 0,284 0,6625 36 
    136-Volvo 66 (1), 1981 1,78 3,1325 0,294 0,605 36 
    236-Volvo 66 (2), 1981 1,149 3,1175 0,425 0,6225 36 -35% 0% 45% 3% 

 

 


