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Inhoud in vogelvlucht!



Verbod = 4 extra sterfgevallen door kanker bovenop het aantal gevallen per 1000

Streef = 4 extra sterfgevallen door kanker bovenop het aantal gevallen per 100.000

Inhoud in vogelvlucht!





Is het advies van de gezondheidsraad wel toepasbaar in de praktijk?

Kunnen we dergelijk lage waarden wel meten?

Is de buitenlucht in Nederland te giftig om in te werken (of te leven)?

Wat betekent dit nu in de praktijk?



Wat zegt de Inspectie SZW

Basisinspectiemodule (2014)

Vervangen indien technisch mogelijk

vorkheftrucks < 4 ton lastvermogen in omsloten ruimten (handhaving)

Als vervangen niet kan: 

Bij stationair opgestelde arbeidsmiddelen: DME direct afvoeren naar buiten

Overige situaties:

Voertuigen met Euro 4 of 5

Off road > stage 3b / Tier 4

Ouder materieel voorzien van 

roetfilter met vangstrendement 

> 70%





Samenwerking alle partners



6 korte metingen (15 minuten)

Diesel aangedreven trilmachines

1 nieuwe machine met roetfilter, rest oude machines zonder filters

< 30 is onder detectielimiet

Geel is boven detectielimiet maar beneden 50

Onderzoek Tauw



Onderzoek IRAS
Bedrijf Situatie Functie EC in µg/m3

Fundering 1 - Tier 4

- DPF filter

- Deuren open

Machinist 1,08

Fundering 2 - Bouwput met 2 funderings

machines

- 2 shovels

- Deuren cabines open

Machinist 1 (oude 

machine)

Machinist 2 (nieuwe 

machine)

8,70

6,00

Sloop - In dorp

- Graafmachine (geen roetfilter)

- Raampje open

- Graafmachine (met roetfilter)

Machinist 1 1,31

Beton

Verharding

- In tent, brug, snelweg

- Vrachtwagens beton

- Stationaire motoren

- graafmachine

- slipformpaver

- 2 dagen, 2e dag uitlaat lek

Machinist slipformpaver

Machinist foliemachine

werknemer omgeving 

slipformpaver

53,28; 107,99

30,17; 18,27

137,14

Asfalteren - Tunnelbuis

- Grader

- Vrachtwagens

- Wals

Werknemer Grader

Werknemer 

asfalteermachnie

26,36

7,78



Voorbereidingsfase

Planning

Uitvoeringsfase

Onderhoudsfase

Indeling A blad



Voorbreidingsfase

• Elektrische heftrucks

• Elektrische compressoren

• Elektrische hoogwerkers

• Elektrisch verpompen

• Stationaire machines aansluiten op 
elektriciteit

• OTTO motoren of mengselmotoren 
waarbij menging van brandstof en lucht 

plaatsvindt voor compressie

• NB: waterstof, GTL,  biodiesel nog niet 

opgenomen!

In ieder geval

• Euro 4, 5 of 6 (ipv euro 2 of 3)

• Stage 3b motor

Een andere krachtbron Oude techniek vervangen door nieuwe



Stage normen non road machines 



Euro normen

www.squadra-tuning.nl



Voorbereidingsfase

• Uitlaatgasreductie (EGR)

• Oxikatalysatoren

• Roetfilters

• Doseren ureum in katalysator

• Fijne verstuiving voor betere verbranding

• Hybride (elektro + DME)

• Ingebouwde filters 

• Achteraf ingebouwde filters

• Let op: filter moet passen bij karakteristiek

dieselmotor

Aanpassingen aan de dieselmotor Nabehandelen dieselmotoremissies



Planning, uitvoering, onderhoud

• Zuinige banden

• Capaciteit afstemmen op vermogen

• Omleiden verkeer

• Stationair draaien voorkomen

• Start stop systeem

• Grade control

• Rijstijl (het nieuwe draaien)

• Afvangen dieselmotoremissies in garages

• Mobiele ventilatiesystemen

• Werken in cabines

• Koude motoren buiten starten

• Uitlaatpijp verticaal naar boven

• Afstand bron werknemer vergroten

• Rijplaten uitzetten

• Adembescherming

• Controle en vervangen luchtinlaatfilters 

en verstuivers

• Controle brandstof/luchtverhouding

• Onderhoud roetfilters

• Controle Bandenspanning

Planning, uitvoering Onderhoud



Ter info

TRGS 900: DME als EC = 0,05 mg/m3 (TGG 8 uur)



Afsluiting
Rondvraag


