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Inhoud

et de ID. Family, een complete generatie elektrische 
 auto’s, slaat Volkswagen de weg in naar een nieuw tijd-
perk. Nog dit jaar onthullen we de compacte ID. met een 
hoge actieradius en hightech technologie tegen aantrek-
kelijke prijzen. In de komende jaren lanceert Volkswagen 
meer dan twintig verschillende elektrische modellen. De 
ID. CROZZ, ID. BUZZ en ID. VIZZION zijn opwindende 
voorbodes van wat je in de nabije toekomst van 
 Volkswagen kunt verwachten. 

Naast de voordelen voor het klimaat, leveren elektrische auto’s ook andere voorde-
len op waar je wellicht minder bij stil staat. Zo biedt het speciaal voor elektrische au-
to’s ontwikkelde MEB-platform van Volkswagen vele mogelijkheden om auto’s nog 
ruimer en comfortabeler te maken. De indrukwekkend stille en compacte ID. heeft 
de interieurruimte van een Passat, terwijl hij niet groter is dan de Golf. Door slim te 
ontwikkelen en te produceren gaat Volkswagen de nieuwe generatie elektrische 
 auto’s aanbieden tegen aantrekkelijke prijzen. Elektrisch rijden wordt bereikbaar 
voor iedereen. 

Dat elektrische auto’s ook leuk zijn, bewijzen de ID. R. en de ID. Buggy. De ID R. heeft 
vorig jaar al de eerste snelheidsrecords verbroken en gaat zich ook dit jaar bewijzen 
in de internationale autosport. De ID. Buggy is de elektrische reïncarnatie van de 
 iconische Buggies uit de sixties. Een fraaie conceptcar met een hele belangrijke 
boodschap, zoals je verderop kunt lezen.

Dit magazine is een voorproefje van wat Volkswagen met de ID. Family in petto 
heeft. Wij kunnen niet wachten om de eerste ID. later dit jaar aan u te presenteren. 

Elektrisch rijden 
voor iedereen

Rinke van Keimpema | Directeur Volkswagen Nederland



De wereld van morgen
De automotive wereld staat aan de vooravond van wellicht de grootste 

veranderingen sinds het bestaan van de auto. De manier waarop we reizen (en 
rijden) kan schoner, efficiënter, goedkoper en veiliger. Volkswagen is met het ID.-

project hard op weg om voorop te lopen. Dit is pas het begin.
Tekst Jaap Peters
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olkswagen richt zich 
met overtuiging op 

een groene toekomst. 
‘s Werelds grootste 

autofabrikant staat 
aan de vooravond van 

een enorm offensief 
van elektrische auto’s. 

Begin 2020 komt de ID. 
Neo (een middenklasser), gevolgd door de 
ID. Buzz (een moderne interpretatie van het 
T1-busje), de ID. Crozz (een coupéachtige 
suv) en de ID. Vizzion (een grote sedan). In 
2025 wil Volkswagen meer dan 20 volledig 
elektrische auto’s in het gamma hebben. En 
niet alleen Volkswagen, ook de andere merken 
van de Volkswagen Groep (onder meer Audi, 
Porsche, Seat en Skoda) gaan aan de stekker. 
In 2025 is een kwart van alle modellen van de 
Volkswagen Groep volledig elektrisch, in 2030 
is er van elk model een elektrische versie.

Glazen fabriek
De daadkracht in Wolfsburg bestaat niet alleen 
uit de opbouw van een enorme elektrische 
vloot, maar ook uit het zichtbaar maken van de 
verandering voor een groot publiek. De Gläserne 
Manufaktur (Glazen Fabriek) in Dresden is een 
treffend voorbeeld van de omwenteling bij het 
grootste autoconcern ter wereld. Tot voor kort 
werd daar de Volkswagen Phaeton geprodu-
ceerd, een van de prestigieuze projecten van 
voormalig CEO Ferdinand Piëch. Volkswagen be-
sloot de fabriek te transformeren in een Center 
of Future Mobility en bouwt daar nu de e-Golf. 
Iedereen is welkom om er te komen kijken: er 
vinden bezichtigingen en lezingen plaats. Ook in 
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Emden, Zwickau en Hannover worden fabrieken 
geschikt gemaakt voor de bouw van elektrische 
auto’s. De benodigde accupakketten zullen 
eveneens in eigen huis geproduceerd worden, 
onder meer in Salzgitter.

Volkswagen maakt de internationale pers graag 
deelgenoot van zijn plannen. Niet eerder kregen 
we van een automerk zo’n intiem kijkje in de 
‘Küchen’. Het concern volgt de doelstellingen van 
het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming 
van de aarde te beperken tot 2 graden. Volks-
wagen wil in 2050 alleen nog auto’s maken met 
een CO2-neutrale voetafdruk. Alle fasen van een 
autoleven worden daarbij meegenomen. Het be-
gint bij de toeleveranciers van het merk en de as-
semblage van de auto’s. Ook in de gebruiksfase 
(het daadwerkelijke rijden) wil het merk CO2- 
neutraal zijn. Het laatste onderdeel van de keten 
is het hergebruik van alle onder delen waaruit een 

auto bestaat. ‘Decarbonising the car’, noemen ze 
het hele proces in Wolfsburg.

CO2-neutrale productie
De ID. verschijnt in 2020 en is de eerste 
 Volkswagen op het nieuwe MEB-platform voor 
elektrische auto’s. De prijzen van de ID. liggen 
volgens Volkswagen op het niveau van een 
luxe uitgevoerde Golf. Dat interpreteren wij als 
grofweg 30.000 euro. De ID. is tevens de eerste 
‘CO2-neutrale’ auto, van productie tot recy-
cling. De fabriek in Zwickau, waar het grootste 
deel van de productie plaatsvindt, draait op 
groene stroom. Ook voor het in elkaar zetten 
van de accu wordt groene stroom gebruikt. 
Volkswagen belooft erop toe te zien dat de 
toeleveranciers zich eveneens van hun meest 
milieuvriendelijke kant laten zien. Het is een 
nobel en uitdagend streven: Volkswagen werkt 

wereldwijd samen met meer dan 40.000 lever-
anciers.

Het MEB-platform waarop de ID. staat, biedt 
veel voordelen: dankzij de lange wielbasis en de 
korte overhang voor en achter, heb je binnenin 
veel ruimte. Ook het ontbreken van een mid-
dentunnel vergroot de bewegingsvrijheid. Net 
als het bekende MQB-platform, is het MEB-plat-
form geschikt voor verschillende carrosserieën, 
van stadsauto tot SUV. Auto’s op het MEB-plat-
form kunnen worden voorzien van schaalbare 
accupakketten met een verschillend rijbereik, 
van 330 tot 550 kilometer. Wie verder wil 
komen, betaalt voor een grotere accu. 

Rijden en recyclen
Voorwaarde voor milieuvriendelijk rijgedrag is 
dat de auto op groene stroom rijdt. Kopers van 
een ID. krijgen de mogelijkheid om deze via 
Volkswagen af te nemen. Ze kunnen kiezen uit 
wallboxen die met verschillende snelheid laden: 
bij een wallbox van 11 kW duurt het 8 uur, bij 
eentje van 22 kW is het binnen 3 à 4 uur ge-
piept. Is de auto aan het einde van zijn levens-
cyclus, dan streeft Volkswagen ernaar alle 
onder delen recyclebaar of afbreekbaar te 
maken. Zo krijgen de accupakketten een tweede 
leven als energiebuffer en -opslag voor 
(Volkswagen)- fabrieken. Zijn ze opgebruikt, dan 
worden ze uit elkaar gehaald, zodat de afzonder-

De hele levenscyclus 
van de auto's moet CO2-neutraal zijn.

ONTDEK ID.
AUTORIJDEN IN 2040
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Een elektrische auto (BEV) stoot in zijn 
hele levenscyclus de minste CO2 uit 
Huidige Golf vs. e-Golf
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Wat is uiteindelijk 
schoner: benzine, 
 diesel of stroom?
Niet alleen tijdens het rijden, ook tijdens 
de productie vervuilen auto’s het milieu. 
Als het gaat om de totale CO2-uitstoot 
per kilometer, welke aandrijfvorm is dan 
uiteindelijk schoner? Ralf Pfitzner, de 
hoogste baas bij Volkswagen op het ge-
bied van duurzaamheid, rekent het voor. 
Pfitzner liet de totale CO2-uitstoot van 
een e-Golf vergelijken met die van een 
Golf op benzine en een Golf op diesel. 
De e-Golf begint met een achterstand. 
Bij zijn productie komt tweemaal zoveel 
CO2 vrij als bij een auto die op benzine 
of diesel rijdt (elektrisch: 57 gram, ben-
zine: 27 gram, diesel: 26 gram). Ook bij 
het tanken/opladen pakt de e-Golf nog 
niet de winst: dat kost 62 gram (ben-
zine: 27  gram, diesel: 10 gram). Tijdens 
het rijden buigt hij de achterstand om 
in een voorsprong: de e-Golf stoot vrij-
wel geen CO2 uit, de gemiddelde diesel-
motor 100  gram en een benzinemotor 
119  gram. De eindstand? De benzine-
motor is hekkensluiter met 173 gram CO2 
per kilometer over de totale levenscy-
clus. De diesel is wat CO2-uitstoot betreft 
een stuk milieuvriendelijker: 141 gram. 
Een elektrische auto is goed voor 120 
gram. Op groene stroom wordt de CO2-
uitstoot rap verder verlaagd.

lijke com ponenten (waaronder schaarse grond-
stoffen als nikkel en kobalt) kunnen worden her-
gebruikt. Over 10 jaar wil Volkswagen 97 procent 
van de materialen waaruit de accu is opge-
bouwd hergebruiken, op dit moment is dat nog 
53 procent.

Volkswagen zegt dat de kosten voor aanschaf 
én gebruik (TCO, total cost of ownership) bij de 
nieuwe ID. op hetzelfde niveau liggen als bij een 
bestaande Golf. Bij de e-Golf liggen ze een stuk 
hoger, omdat hij in aanschaf zo duur is. Vanaf het 
moment dat je je creditcard hebt opgeborgen en 
de showroom uitrijdt, ben je minder kwijt aan on-
derhoud en stroom. Elektrische auto’s gaan 
 efficiënter met energie om dan verbrandings-
motoren. Met dezelfde energie-input, komen ze 
tot wel vier keer verder dan een dieselauto.

Marathon
Om het milieu te ontzien, zijn uiteraard veel 
meer maatregelen nodig. “De transportsector is 
voor 14 procent verantwoordelijk voor de tem-
peratuurstijging op aarde”, zegt Ralf Pfitzner, de 
hoogste baas bij Volkswagen op het gebied van 
duurzaamheid. “De bijdragen van landbouw en 
industrie zijn veel groter, ze nemen allebei onge-
veer een kwart voor hun rekening. Om het mili-
eu te ontzien, moet op meerdere fronten actie 
worden ondernomen. Dat doe je niet met een 
sprintje, wij zien het als een marathon.” Het 
halen van de doelstellingen van het Parijs- 

akkoord is voor een groot deel afhankelijk van 
politieke wil en daar ontbreekt het vooralsnog 
op een aantal vlakken aan. Veel landen spelen 
bijvoorbeeld in de Europese achterhoede op het 
gebied van groene stroomopwekking, zoals 
 Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
Frankrijk, Zwitserland en Zweden doen het veel 
beter.

Geen waterstof
Uiteraard is Volkswagen niet het enige merk dat 
bezig is met een duurzame toekomst, maar wél 
de enige die zoveel inzage geeft in zijn plannen. 
Het merk wil het gehele productieproces van de 
auto CO2-neutraal maken - van toeleveranciers, 
via fabricage en gebruik tot recycling. Volks-
wagen gelooft niet dat waterstof veel toekomst 
heeft voor in grote aantallen geproduceerde 
 auto’s. Het is dure technologie die alleen lonend 
kan zijn bij dure auto’s, bijvoorbeeld van de zus-
termerken Audi of Porsche. Volgens Volkswagen 
hebben waterstofauto’s nu eenmaal meer ener-
gie nodig om te functioneren dan BEV-auto’s. 
Daarom rijdt volgens Volkswagen in 2040 onge-
veer 70 procent van de Europese automobilisten 
in een volledig elektrische auto. Voor auto’s met 
een door waterstof gevoede brandstofcel is de 
toekomst minder rooskleurig, stelt Volkswagen. 
Zowel in Europa als in China zal tegen die tijd 
hooguit 10 tot 20 procent van de automobilisten 
op waterstof rijden.
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Of de verkopen van volledig elek-
trische auto’s substantieel zijn? In 
Nederland werden in 2018 9500 
exemplaren van de Golf verkocht. 
Net geen kwart hiervan was een 
e-Golf. Dat lijkt toch op een heel 
mooi begin. De e-Golf is voorzien 
van een hightech accupakket dat 
een actieradius levert van 
230 kilo meter. Het succes van de 
 e-Golf komt voort uit het aantrek-
kelijke totaalpakket, maar zeker 
ook uit het feit dat de zakelijke 
bijtelling beperkt blijft tot  
4 procent. Ook voor 2019 is dat 
nog het geval.

Powerrrrrrrrr
Het ontwikkelen, bouwen en verkopen van een elektrische auto is één ding. Er zijn nog heel wat stappen te nemen 
voor elektrisch rijden echt een groot goed wordt. Volkswagen levert een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van 
alle barrières, bijvoorbeeld met een mobiele powerbank. Door de compacte afmetingen is het oplaadstation op elke 
gewenste plek te plaatsen.

Het idee voor de powerbank komt uit de wereld van de mobiele telefonie. Daar is een powerbank een compacte accu 
die je mee kunt nemen om je telefoon snel tussendoor op te laden. De Volkswagen-powerbank is groter, maar dient een 
soortgelijk doel: snel en gemakkelijk opladen. De Volkswagen-powerbank is aan te sluiten op het lichtnet of op een bron 
van duurzame energie. Vier auto’s kunnen tegelijk opgeladen worden, waarvan twee supersnel. De powerbank is niet al-
leen een innovatieve laadpaal, het ontwerp biedt ook de mogelijkheid om energie op te slaan, zodat duurzame energie 
weer wat efficiënter ingezet kan worden. De eerste powerbanks worden binnenkort bij de Volkswagen-fabriek in 
 Wolfsburg geplaatst. Vanaf 2020 worden ze voor de markt geproduceerd door Volkswagen in Hannover. Een interessant 
weetje: aan de basis van de techniek staat het door Volkswagen zelf ontwikkelde accupakket van het MEB-platform.

KWART GOLF-VERKOOP ELEKTRISCH

ONTDEK ID.
NIEUWS
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Eerlijk delen 
Aan de basis van de ID.-revolutie staat Volkswagens innovatieve MEB-platform. Het belang-
rijkste onderdeel van de nieuwe reeks elektrische auto’s bestaat uit het dunne lithium-ion 
accupakket, de twee elektromotoren op de voor- en achteras en de oplaadmodule. Het 
platform biedt alles wat nodig is om aan de slag te gaan en nieuwe, totaal verschillende 
modellen te ontwikkelen. Zo kun je er een Buggy op bouwen, maar ook een zaken-
sedan of een SUV op funderen.

Volkswagen neemt met het platform een unieke stap door het in de toekomst be-
schikbaar te stellen voor andere automerken. Die mogen er hun eigen voertuigen 
mee ontwikkelen. e.GO Mobile AG is het eerste bedrijf dat zelf auto’s gaat bou-
wen op het MEB-platform. Volkswagen streeft er zo naar, om op relatief 
korte termijn samen met andere 
bedrijven meer dan 22 mil-
joen volledig elektrische 
auto’s op de weg te 
krijgen. De schaal-
vergroting zorgt 
ervoor dat het 
bouwen van een 
elektrische auto 
voor veel meer 
merken haalbaar 
is en nieuwe inno-
vatieve technologieën 
efficiënter ontwikkeld kunnen 
worden.

In de wolken
De ontwikkeling in de ID.-reeks van Volkswagen houdt niet op bij elektrische 
aandrijving. Volkswagen pakt de stroomrevolutie aan om op alle fronten inno-
vatieve technieken en technologieën te introduceren. Zo wordt samen met 
 Microsoft gewerkt aan een speciale Automotive Cloud die auto’s linkt aan het 
internet en aan elkaar. Denk hierbij aan navigatie en communicatie. De cloud 
kan ingezet worden voor veiligheid (connectie tussen voertuigen), verkeers-
doorstroom (navigatie) en comfort (internet aan boord), en maakt van de auto 
een persoonlijke assistent. Volkswagen heeft het programma onlangs uit-
gebreid van Europa naar China en de Verenigde Staten.

parkeren en 
opladen

mee-
denken

smart-
phone

media 
streamen

personalisatie 
en identificatie

persoonlijke 
assistent

rijdend 
kantoor

smart home-
verbinding
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Nog even geduld
In 2020 komt Volkswagen met zijn eerste elektrische auto op 

het gloednieuwe MEB-platform. Wij gingen in Zuid Afrika al op 
pad met een prototype van de ID. 

Tekst: Jaap Peters, Bart Smakman

ONTDEK ID.
RIJ-IMPRESSIE ID. 
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egin volgend jaar start Volks
wagen met de verkoop van 
de nieuwe, volledig elektri
sche modellijn. Wij keken in 
ZuidAfrika met het testteam 
van Volkswagen mee en 
reden ook zelf een stuk. 
Volkswagen is duidelijk over 

zijn ambities. De ID. moet de 
Golf van de toekomst worden: een 

perfecte allrounder, die betaalbaar is voor een 
groot publiek. 

Extreme omstandigheden
De reden waarom juist in ZuidAfrika wordt 
getest, zijn de omstandigheden. Het asfalt toont 
regelmatig grote gebreken, zodat het onderstel 
flinke klappen krijgt. Dat geeft de ontwikkelaars 
de kans om vervelende bijgeluiden te elimineren. 
Bovendien schijnt de zon hier bijzonder fel, wat 
zijn weerslag heeft op de lak. Ook het asfalt 
warmt er flink van op en dat heeft weer zijn 
weerslag op het accupakket onder in de auto. 
Volkswagen wil niets aan het toeval overlaten.

De ID. is de eerste auto op het gloednieuwe 
MEBplatform, dat Volkswagen speciaal voor 
elektrische auto’s ontwikkelde. MEB staat voor 
‘Modularen ElektrifizierungsBaukasten’. Het plat
form moet in de toekomst net zo belangrijk 
worden als het huidige MQBplatform, waarop 
onder meer de Golf gebaseerd is. Tot 2022 wil 
Volkswagen op basis van het MEBplatform con
cernbreed vele tientallen modellen introduce
ren. Achter in de ID. bevindt zich een compacte 

module, bestaande uit de elektromotor, een 
transmissie met constante overbrenging en de 
elektronica die nodig is voor het regelen en om
vormen van stroom. De motor op de achteras is 
goed is voor maximaal 150 kW. Onder de vloer 
zit een accupakket van 500 kilo, dat zorgt voor 
een laag zwaartepunt. Dat laatste is gunstig voor 
de rijeigenschappen. 

De achterwielaangedreven ID. met motor ach
terin doet ons denken aan een ander legenda
risch model: de Kever. Al is hij veel sneller. 

 Volkswagen zegt dat een sprint van 0 naar 
100 km/h in acht seconden mogelijk is. De top
snelheid is begrensd op 160 km/h. 

Net zo ruim als een Passat
De compacte aandrijflijn bezorgt de ontwerpers 
beduidend meer vrijheid. Hierdoor konden ze de 
koelluchtopeningen minimaliseren, de wielen op 

de uiterste hoeken van de carrosserie plaatsen en 
heel veel ruimte voor de passagiers creëren. 
Dankzij de grote wielbasis van 2,75 meter heeft 
de 4,25 meter lange ID. een verrassend ruim 
interieur. Hij is dan ook stukken ruimer dan de 
toch al niet krappe Golf, achterin waan je je eer
der in een Passat. Het interieur bevat helemaal 
geen knoppen meer, op die voor de raambedie
ning na. Achter het stuur bevindt zich een piep
klein beeldscherm met de basisinformatie. In het 
grote oppervlak tussen het dashboard en de 

voorruit zit een enorm headup display met grote 
projectievlakken en augmented reality. Als je het 
navigatiesysteem gebruikt, worden de pijlen als 
het ware op het wegdek geprojecteerd. 

Finetunen 
De ID. leert ons opnieuw dat rijden in een elektri
sche auto niet eens zoveel verschilt van wat we 

De ID. moet de Golf van  
de toekomst worden:  

een perfecte allrounder.

ONTDEK ID.
RIJ-IMPRESSIE ID. 
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De Volkswagen ID. heeft met zijn grote actie-
radius en zijn naar verwachting gunstige ba-
sisprijs alles in zich om de elektrische auto te 
laten doorbreken bij het grote publiek. De bui-
tenafmetingen wijken nauwelijks af van die van 
de Golf, maar van binnen is hij veel ruimer. Het 
dashboard is een prachtig staaltje hightech. We 
kijken uit naar de komst van de ID. 

gewend zijn. Je neemt plaats, drukt op de ‘D’ van 
drive en geeft ‘gas’. Vervolgens komt de ID. ge
ruisloos in beweging. Toch lijkt alles veel sneller te 
gaan. Bij kickdown ben je vlotter van je plek dan 
met een Golf, het pedaalgevoel is uitstekend. De 
ID. is ook praktischer: de draaicirkel is vergelijk
baar met die van een Up!. Remmen doe je ge
deeltelijk nog als vanouds met een pedaal. Maar 
als je in ‘B’ rijdt in plaats van in ‘D’, hoef je alleen 
maar het gas los te laten om de auto te laten 
remmen. ‘One pedal feeling’, wordt dat genoemd. 
Het rempedaal wordt vrijwel overbodig.   

Toch moeten we nog wennen aan de bestu
ring, die is niet zo direct als we van bijvoorbeeld 
een Golf gewend zijn. Aan een betere feedback in 
bochten wordt nog gewerkt. Ook het onderstel 
maakt hier en daar nog een bijgeluidje, maar 
Volkswagen vertelt geruststellend dat deze euvels 
verholpen zijn als de ID. over een jaar te koop is. 
De testauto staat overigens op enorme 20inch 
wielen. Net als de Golf, wordt de ID. leverbaar 
met adaptieve dempers om het comfort nog ver
der te verhogen.  

Snelladen
Na het uitstappen kun je de elektrische Volks
wagen aan de snellader hangen. De batterij 
wordt vervolgens in 30 minuten tot 80 procent 
gevuld. In een later stadium is ook laden via 
inductie mogelijk. De totale actieradius be
draagt minstens 330 kilometer, maar kan met 
een krachtiger accupakket oplopen tot 550 ki
lometer. 

Voor het jaar 2025 staat een volledig auto
noom rijdende versie van de ID. in de planning. 
Zodra je de besturing uit handen geeft, kan het 
stuur dan in het dashboard zakken. De vraag is 
alleen of de wettelijke regels dit over zes jaar al 
toelaten. Volkswagen wil vanaf 2025 een mil
joen elektrische auto’s per jaar verkopen. Om 
dat te bereiken, moet de verkoopprijs mee
werken. Daarom gaat Volkswagen bij de ID. uit 
van een bedrag rond de 30.000 euro, vergelijk
baar met die van een Golf TDI. Volkswagen 
heeft misschien wel de ideale elektrische 
troonopvolger gecreëerd.   
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Een goed ID. 
De elektrische toekomst van Volkswagen wordt steeds concreter. 
In de komende tien jaar wil het merk maar liefst 22 miljoen 
elektrische auto’s gaan bouwen. De vier ID.-modellen op deze 
pagina’s zijn belangrijke voorbodes van wat we de komende 
jaren mogen verwachten. 
Tekst Jaap Peters Illustratie Volkswagen

1.  Volkswagen  
ID. 

ID. staat voor Intelligent Drive. De ID. werd in 
2016 geïntroduceerd en is het eerste volledig 
elektrische model op het nieuwe MEB-platform 
van Volkswagen. De ID. is 4,10 meter lang, wat 
15 centimeter korter is dan een Golf. Toch is 
hij bijna net zo ruim als een Passat, want de 
aandrijflijn neemt bij een elektrische auto veel 
minder plaats in dan bij een auto met een ver-
brandingsmotor. Eind dit jaar start de productie 
van de ID. in de fabriek in Zwickau. 

ONTDEK ID.
ID.-MODELLEN
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2.  Volkswagen  
ID. CROZZ

In 2020 introduceert Volks-
wagen zijn eerste elektrische 
SUV. De vierwielaangedreven 
ID. CROZZ heeft twee elek-
tromotoren: eentje voorin 
en eentje achterin. Het sy-
steemvermogen van deze 
conceptcar bedraagt maar 
liefst 225 kW (306 pk).

4.  Volkswagen  
ID. BUZZ

De ID. BUZZ werd in januari 2017 op de autobeurs 
van Detroit onthuld. Hij verwijst uiteraard naar het 
beroemde T1-busje van weleer. De ‘elektro-Bulli’ 
komt in 2022 op de markt. De ID. BUZZ is 4,94 meter 
lang en heeft drie zitrijen en twee bagageruimtes. 
Voorin past 200 liter, achterin 600 liter. Het maxi-
male laadvolume is zelfs 4600 liter. Het studiemodel 
heeft een inklapbaar stuur, wat de intenties van 
Volkswagen meteen duidelijk maakt: in de toekomst 
moet de ID. BUZZ volledig autonoom kunnen rijden.

3.  Volkswagen  
ID. VIZZION

Van de vier auto’s op deze pagina’s is de 
ID. VIZZION het meest recent onthuld. Dit 
luxemodel is 5,16 meter lang en is ruimer 
dan de chique Phaeton. De ID. VIZZION 
rijdt volledig autonoom en biedt zijn in-
zittenden een prachtige hightech lounge. 
In de vloer van het ID. VIZZION model 
ligt een lithium-ion-accupakket met een 
capaciteit van 111 kWh, waarmee je liefst 
665 kilometer ver komt.   
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Buzz Lightyear
Een van de meest legendarische Volkswagen-modellen is de 
Bulli. Met een knipoog naar deze bus, een idee van Ben Pon, 
komt in 2022 een hypermoderne elektrische versie: de ID. BUZZ.   
Tekst Jaap Peters Foto's Volkswagen

e populaire Bulli komt over 
drie jaar terug. Niet met de 
uit duizenden herkenbare 
boxermotor, maar met 
een gloednieuwe elektri-
sche aandrijflijn. Net als 
alle andere Volkswagens 

met de letters ID. in hun 
naam, is ook de ID. BUZZ geba-

seerd op het MEB-platform (Modularen Elektrifi-
zierungsBaukasten). Wie het knusse hippiebusje 
gewend is, zal zijn ogen uitkijken als hij instapt in 
de ID. BUZZ. De overhang voor en achter is mini-
maal, de 22-inch wielen zijn zo ver mogelijk naar 
buiten geplaatst. Het accupakket is in de bodem 
verstopt en de elektromotoren zijn zeer compact. 
Daardoor kan de ruimte optimaal benut worden. 
De elektromotoren zijn zowel achterin als voorin 
te plaatsen, zodat de Bulli ook met vierwiel-
aandrijving geleverd kan worden. 

Het studiemodel heeft nog de afmetingen van 
een Transporter en is 4,92 meter lang, 1,68 
meter breed en 1,96 meter hoog. Het serie-
model wordt echter nauwelijks groter dan de 
compactere Touran. Toch wordt het interieur 
ruimer dan dat van een Transporter, belooft 
Volkswagen. In een later stadium verschijnen 
van de ID. BUZZ ook kortere en langere versies, 
met en zonder achterbank. Zo kun je de ID. 
BUZZ ook als bedrijfswagen gebruiken.     

Verschillende accupakketten
Wij maken een testrit in Pebble Beach met een 
volledig met de hand gebouwde ID. BUZZ. De 
aandrijflijn van dit studiemodel is nog geleend 
van de e-Golf. De BUZZ rijdt tevreden zoemend 
over de kustweg die de koude Pacific scheidt 
van de mondaine miljonairsenclave in Pebble 
Beach. Het stuur is rechthoekig en verdwijnt 
met een druk op de knop in het dashboard. 

Dat het stuur kan verdwijnen, is een hint naar 
de toekomst. Vanaf 2025 kan de auto auto-
noom rijden en is sturen eigenlijk niet meer 
nodig. Bij het studiemodel zijn vier laser-
scanners op het dak gemonteerd en werden 
aan de zijkant camera’s geplaatst, maar je 
moet nog wel zelf sturen.

Het systeemvermogen van de ID. BUZZ is 
275 kW (374 pk), waardoor een acceleratie 
van 0 naar 100 km/h in 5,3 seconden mogelijk 
is. De topsnelheid is begrensd op 160 km/h, 
zodat de accu niet te snel zijn 111 kWh aan 
stroom verliest. De ID. BUZZ moet in staat zijn 
om 600 kilometer ver te komen op één accu-
lading. Om de kosten voor de kopers lager te 
houden, kan de auto ook met een minder 
krachtig accupakket van 83 kWh worden ge-
leverd. De ID. BUZZ komt dan nog altijd 
450 kilometer ver. 

Vrijheid
Hoe ver je daadwerkelijk met het accupakket 
komt, moet de praktijk nog uitwijzen. Feit is 
dat de auto nu al in de armen wordt gesloten. 
In Pebble Beach zijn ze echt wel wat gewend, 
maar de ID. BUZZ wordt massaal op de foto 
gezet. Zijn voorganger uit vervlogen tijden 
staat dan ook symbool voor de vrijheid van 
de flower power-generatie. Laten we hopen 
dat Klaus Bischoff, de hoogste designbaas van 
Volkswagen, net zoveel vrijheid krijgt wanneer 
hij het definitieve model mag ontwerpen.    
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In Pebble Beach is iedereen hip, met 
een iPhone en een Tesla. Maar voor de 
ID. BUZZ laten de hipsters hun cocktail 
staan en stoppen ze abrupt met appen. 

Volkswagen wil profiteren van deze 
knuffelbonus: alleen zij hebben het recht 

om een hypermoderne Bulli te maken. 
De tijd is er nu rijp voor. Het zou leuk 
zijn als het productiemodel ook ronde 

koplampen krijgt. Daarover denken ze in 
Wolfsburg nog na, net als over de prijs. 
Hopelijk wordt de ID. BUZZ net zo‘n be-
taalbaar model als zijn verre voorganger.       

De ID. BUZZ wordt net zo groot als een Touran, 
maar ruimer dan een Transporter. 

Op rolletjes: alle stoelen kunnen naar voren en 
naar achteren worden geschoven. De voorstoelen 
draaien ook nog. 

Heel veel ruimte, geen knoppen. Het recht
hoekige stuur kan worden ingeklapt, richting 
aangeven gaat via pijltjestoetsen op het stuur. 

De overhang voor en 
achter is minimaal, de 
schuifdeur is groot, 
de two tonelak is 
opvallend. 
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De Volkswagen ID. VIZZION laat zien wat mogelijk 
is met het veelzijdige Volkswagen MEB-platform. 

Hij heeft de afmetingen en de luxe van auto’s uit de 
topklasse … en natuurlijk rijdt hij volledig zelf.

Tekst Arjan Kropman Illustraties Volkswagen

De luxe van 
morgen

De topklasse-limousine van 
de toekomst van Volks-
wagen krijgt geen stuur, 
geen pedalen en geen 
bestuurder. Als het aan 
Volkswagen ligt, wordt in 
ieder geval een deel van 

de auto’s van de toekomst 
niet langer voorzien van deze 

nu nog onmisbare zaken. De Volkswagen ID. 
VIZZION - het vlaggenschip van Volkswagen - 
laat zien dat het merk serieus aan de slag is. 
Aan de buitenmaten van de VIZZION zie je dat 
het om een model uit de topklasse gaat. Met 
een lengte van 5,16 meter en een breedte van 
1,95 meter is het geen kleine jongen. Maar van-
binnen is er nog meer ruimte dan je zou den-
ken, doordat alle bedieningsorganen ontbreken 
die nu nog veel ruimte innemen.

Het ruimtelijke interieur is voorzien van vier 
aparte stoelen en een luxueus tapijt. Het zon-
licht komt binnen door het enorme glazen dak. 
De VIZZION is een moderne lounge op wielen, 
met prachtige en futuristisch ogende 24 inch 
wielen. Het interieur is zo groot dat je er gemak-
kelijk in kunt slapen en de entree via de tegen-
overgesteld openslaande portieren is riant. 
Onder de achterklep huist een bagageruimte 
van maar liefst 565 liter.



Vloeiende vormen en het 
design van de LED-lichten 
laten zien hoe Volkswagen 
de toekomst ziet.

Nieuwe manier om 
ruimte te benutten

De compacte techniek van twee elektro
motoren en het platte ontwerp van het 
accupakket geven de ontwerpers van 

Volkswagen de mogelijkheid om dingen te 
doen die eerder niet mogelijk waren.

ONTDEK ID.
VOLKSWAGEN ID. VIZZION
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Het ruime interieur van 
de ID. VIZZION is als 
een huiskamer of een 
studeerkamer.



Geen pedalen,  
geen stuur,  

geen dashboard.  
In de ID. VIZZION  
is dat allemaal  

niet meer nodig.

Weer een voordeel van 
stroom
De basis van de ID. Vizzion is Volkswagens 
 modulaire elektrische platform MEB, net als bij 
alle andere ID.-modellen. Het platform zorgt 
niet alleen voor veel meer vrijheid voor ontwer-
pers in het design van de buitenkant, maar ook 
voor veel meer ruimte binnenin. Het is niet al-
leen geschikt voor elektrische aandrijving, maar 
ook voor volledig autonoom rijden.

De kolossale wielbasis van 3,10 meter zorgt 
voor zeeën van ruimte voor de inzittenden, maar 
biedt ook plaats aan het accupakket. Volkswagen 
denkt aan de inzet van het grootste accupakket 
van de gehele ID.-reeks; een lithium-ion accu 
met een capaciteit van maar liefst 111 kW/h. 
Twee elektromotoren halen hun energie uit dit 
pakket. De eerste, compacte motor drijft de voor-
wielen aan en levert 75 kW (102 pk). De tweede 
motor levert 150 kW (204 pk) en drijft de achter-
wielen aan, waardoor de ID. VIZZION volledig 
vierwielaangedreven is. De sprint van 0 naar 
100 km/h wordt naar verwachting in 6,3 secon-
den afgelegd. Veel belangrijker en indrukwekken-
der is echter de actieradius die gehaald kan 
 worden. Deze bedraagt 665 kilometer. 

Autonoom rijden, 
spraakbediening en 
opdrachten met gebaren
Volkswagen belooft naast de grote actieradius 
en de krachtige en stille motor ook een reis-
comfort dat zijn gelijke niet kent. De lange 

wielbasis, de massagestoelen en het gebrek 
aan geluid zijn slechts het begin. Speciale 
HoloLens- brillen voor de inzittenden pro-
jecteren bedieningspanelen en screens in het 
luchtledige, die door middel van stem-
opdrachten of bewegingen kunnen worden 
aangestuurd zonder dat het uitzicht op de om-
geving en de medepassagiers verloren gaat. De 
techniek is voorzien van kunstmatige intelli-
gentie, zodat deze steeds beter inspringt op de 
wensen van de inzittenden. Zo is deze luxe 
auto tegelijk een soort persoonlijke assistent.

Hoewel de techniek al vergevorderd is en 
delen ervan al eerder beschikbaar zullen zijn, 
komt de volledige augmented reality-bediening 
naar verwachting pas in 2030 op de markt. Al in 
2025 kan de auto echter geheel zelfrijdend zijn. 
Tot die tijd zullen er nog een stuur en pedalen 

gemonteerd moeten worden. De aandrijflijn met 
twee elektromotoren is al helemaal klaar voor 
productie.

Privéglas en Mozart
Hoewel een deel van de techniek nog niet klaar 
is voor productie, zijn de vloeiende vormgeving 
en het prachtige materiaalgebruik een goede in-
dicatie voor de luxeauto van de toekomst 
 volgens Volkswagen. De ID. VIZZION is op vele 
manieren indrukwekkend.

Hoewel veel autoliefhebbers sceptisch naar de 
toekomst kijken, vallen de voordelen van elektri-
sche auto’s niet te ontkennen. Stel je voor: de 
weg van kantoor naar huis voert door dicht 
stadsverkeer. Je sluit de ramen om het lawaai van 
de stad buiten te houden en verduistert ze met 
een korte spraakopdracht. Je zet een ontspannen 
muziekje aan door naar de virtuele radio te knip-
ogen. Met een gebaar zet je de massagestoelen 
aan, de techniek weet bij welke stand je lekker 
wegdoezelt. De auto neemt het rijden op zich en 
stuurt je comfortabel en veilig door het verkeer. 
Niet alleen jij, maar ook de voetgangers en de 
fietsers in de stad zijn veiliger dan ooit. Je neemt 
de tijd en geeft de ID.  VIZZION opdracht om over-
stekende voetgangers voor te laten gaan. Dat 
doet hij netjes door een zebrapad voor hen op de 
straat te projecteren. Vervolgens gaat hij verder 
zonder dat je iets van het oponthoud hebt ge-
merkt. Je komt beter uitgerust thuis aan dan je 
op de zaak bent weggegaan. Wie niet naar zo’n 
toekomst verlangt …

21

‘Door de wind gevormd.’ 
Een naadloos design met 
vloeiende vormen, een 
lange wielbasis en amper 
overhang.



Elektrische auto’s hebben de toekomst. Hoe hard het uiteindelijk zal gaan, 
is de vraag, maar duidelijk is wel dat ze snel winnen aan populariteit. Terwijl 

de toekomst heel veel spannende nieuwe modellen belooft, testen wij de 
populaire modellen die nu al te koop zijn.

Tekst: Markus Schönfeld, Bart Smakman Foto’s: Daniela Loof

De toekomst 
 begint vandaag

augustus 2018 

Test uit:

ONTDEK ID.
TEST e-GOLF
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BMW i3s

Nissan Leaf

Kia Soul EV

Opel Ampera-e

Volkswagen e-Golf
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elektromotor, 135 kW / 184 pk,  
270 Nm

14,3 kWh/100 km, 230 km (WLTP)

0-100 km/h in 6,7 s, 160 km/h

3999 / 1775 / 1578 mm 

260-1100 l

1245 kg

45.693 euro

BMW i3S (model 2018)

et Nederlandse kabinet 
wenst dat uiterlijk in 2030 
alle nieuw verkochte per-
sonenauto’s emissievrij 
zijn. Dat staat in het re-
geerakkoord ‘Vertrouwen 
in de toekomst’. Voor de 
autoliefhebber is zo’n 
deadline misschien een 

beetje beangstigend, het is tenslotte al over elf 
jaar. Stel dat je elke vier jaar een nieuwe auto 
koopt, dan kun je (als je echt wil) nog drie keer 
een auto met benzine- of dieselmotor kopen, 
maar daarna ontkom je niet meer aan een auto 
op stroom. Misschien kun je tegen die tijd nog 
een keer ‘valsspelen’ en uitwijken naar een jong 
gebruikte occasion op benzine of diesel, maar 
als het aan het kabinet ligt, zal die elektrische 
auto er hoe dan ook komen.

Tegelijkertijd is elf jaar een eeuwigheid als je 
bedenkt dat je ook nu al een volledig elektrische 
auto kunt kopen. Er zijn meerderde gezinsauto’s 
om uit te kiezen, stuk voor stuk volwassen mo-
dellen met een acceptabele  actieradius. Oké, 
met een volle accu rijd je niet zo ver als met een 

volle tank benzine en de verkoopprijzen zijn nu 
nog aan de hoge kant, maar dat zal de aanko-
mende jaren gaan veranderen. Voor wie niet wil 
wachten, maken we nu alvast de balans op.

In-/exterieur
De e-Golf biedt de beste mix van ruimte, 
veiligheid en degelijkheid.
De tijd dat dik geïsoleerde accupakketten kost-
bare binnenruimte innamen, ligt achter ons. 
Alle auto’s in deze test zijn volwaardige vierzit-

ters met een behoorlijke bagageruimte. Achter 
in de Nissan Leaf passen de meeste spullen: 
400 liter met de achterbank in stelling. Dat is 
niet verwonderlijk, want met een lengte van 
4,49 meter is de Nissan aanzienlijk langer dan 

zijn concurrenten. In de Leaf zit je iets lager 
dan in de BMW i3, de Kia Soul EV en de Opel 
Ampera-e. 

BMW laat duidelijk zien dat de i3 anders is dan 
alle andere modellen van het merk. Het interieur 
is gemaakt van gerecyclede materialen, het 
dashboard oogt sierlijk en er steken twee slanke, 
maar grote displays uit. De achterportieren zijn 
net zo markant: ze zijn smal van formaat en 
slaan tegendraads open. De deuropening is krap 
en passagiers kunnen alleen in- of uitstappen als 

de bestuurder of de bijrijder zijn of haar gordel 
afdoet en de voorste deur opent. Handig is an-
ders. Lange bestuurders zullen wel in hun nopjes 
zijn met de overvloedige been- en knieruimte 
die ontstaat door het ontbreken van een brede 

elektromotor, 81 kW / 110 pk,  
285 Nm

14,3 kWh/100 km, 212 km (WLTP)

0-100 km/h in 10,3 s, 145 km/h

4140 / 1800 / 1593 mm 

281-891 l

1480 kg

36.325 euro

KIA SOUL EV

De Kia Soul EV gooit na 185 km  
de handdoek in de ring.

ONTDEK ID.
TEST e-GOLF
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De Ampera-e lijkt op een conventionele 
 auto, ook wat betreft actieradius.

middentunnel.  Achter het stuur van de Leaf 
raken lange stelten een beetje in de knel. De 
Volkswagen e-Golf is verfrissend normaal. Het is 
‘gewoon’ een Golf, met het overbekende Volks-
wagen-design, vier normale deuren en een 
achter klep. Het dashboard is ook vertrouwd: de 
bediening is eenvoudig, het is goed afgewerkt en 
bevat een groot touchscreen met navigatie 
(standaard). 

De Kia Soul EV en de Opel Ampera-e zijn de 
hoogste auto’s in de test en bieden dan ook veel 
hoofdruimte. In beide auto’s zit je vrij hoog en 
heb je een goed zicht rondom. De Soul EV heeft 
behalve een achteruitrijcamera geen rijhulpsys-
temen. Hij geeft binnenkort het stokje over aan 
de Kia Niro Electric en die heeft wel een om-
vangrijke veiligheidsuitrusting. De Ampera-e is 
leverbaar met verscheidene moderne rijhulpsys-
temen, maar adaptieve cruisecontrol ontbreekt. 
De e-Golf en de nieuwe Leaf hebben de meeste 
veiligheidssystemen van het stel. De Leaf profi-
teert van het feit dat hij gloednieuw is, de Golf 
profiteert van het feit dat het een Volkswagen is, 
een groot merk dat vaak voorop loopt op het 
gebied van innovaties. 

Comfort
De dingen die de i3 uniek maken, staan het 
comfort in de weg.
Door de stad rijden met een elektrische auto is 
een comfortabele ervaring. Elke testauto is fluis-
terstil en versnelt soepel. Door het ontbreken van 
een versnellingsbak, hoef je niet met de hand te 
schakelen. Wachten tot de automatische trans-
missie terugschakelt als je een sprintje wilt trek-
ken, is er ook niet bij. Bij een elektrische auto is 
alle trekkracht al vanuit stilstand voorhanden, dus 
het is een kwestie van gaspedaal  intrappen en 
gáán. Eenmaal op snelheid blijft het niet stil in de 
cabine. Je hoort het vertrouwde geruis van wind 
en banden. Wat de geluidsisolatie betreft, is er bij 
de Leaf ruimte voor verbetering, want op de snel-
weg klinken rijgeluiden luider door dan in de an-

dere vier. Het onderstel is ook niet het beste in 
zijn soort. Hoewel de auto in de basis soepel ge-
veerd is, springt hij niet erg zorgvuldig om met 
gaten en diepliggende putdeksels. De Soul EV 
doet dat beter, ook al is hij in het algemeen wat 
straffer geveerd. De e-Golf en de Ampera-e rollen 
opvallend relaxed over het asfalt, en dat zonder 
de hulp van adaptieve schokdempers.

De BMW levert in op comfort door de afwij-
kend grote (20 inch) en smalle (v: 175, a: 195) 
wielen. Zelfs op rimpelloos asfalt is de carrosse-
rie veel in beweging. De strak vormgegeven en 
fraai beklede voorstoelen zijn van het slanke 
soort, waardoor je op lange ritten eerder ge-
neigd bent een laadpauze in te lassen en de 
benen te strekken. De voorstoelen in de e-Golf 
zijn het meest comfortabel.

elektromotor, 110 kW / 150 pk,  
320 Nm

15,2 kWh/100 km, 270 km (WLTP)

0-100 km/h in 7,5 s, 144 km/h

4490 / 1788 / 1530 mm 

400-790 l

1480 kg

37.540 euro

NISSAN LEAF

elektromotor, 150 kW / 204 pk,  
360 Nm

14,5 kWh/100 km, 380 km (WLTP)

0-100 km/h in 7,1 s, 150 km/h

4164 / 1756 / 1594 mm 

381-1274 l

1591 kg

46.699 euro

OPEL AMPERA-E
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Motor/transmissie
De relatief onzuinige Ampera-e heeft de 
grootste actieradius. 
Een elektrische auto dankt zijn soepele versnel-
ling voor een deel aan de vaste overbrenging. 
Dat veel merken in hun folders toch spreken 
van een ‘automatische transmissie’, heeft te 
maken met de vergelijkbare bediening. Je drukt 
het rempedaal in, zet de auto in ‘D’ en weg ben 
je – net als bij een auto met automaat. Opel, Kia 
en Volkswagen plaatsen een klassieke keuze-

hendel op de middenconsole, terwijl Nissan de 
Leaf al sinds dag één van een soort van hoc-
keypuck voorziet. Die schuif je in de gewenste 
rijstand. Zoals ondertussen wel duidelijk is ge-
worden, doet BMW veel dingen net een beetje 

anders. In plaats van met een keuzehendel op 
de middenconsole, bedien je de auto met een 
grote draaischakelaar achter het stuur. Dat is 
even wennen.

Ongedacht of je moet duwen, schuiven, 
 trekken of draaien om de auto in Drive te zet-
ten, maakt elk elektrisch model met zijn acute 
versnelling een sportieve indruk. De Leaf sprint 
stilletjes van 0 naar 100 km/h in 7,5 seconden. 
Dat met een vermogen van slechts 150 pk (en 
320 Nm). 

De Opel Ampera-e (204 pk) en de BMW i3 
(184 pk) schieten zelfs nog sneller uit de start-
blokken. In de e-Golf met 136 pk (8,8 s) en de 
110 pk sterke Kia Soul EV (10,3 s) moet je iets 
langer geduld hebben. Alle testauto’s hebben 

Heb je de aanschafprijs eenmaal achter de 
rug, dan kan het goedkope rijden beginnen.

een relatief lage topsnelheid van tussen de 145 
(Soul EV) en 160 km/h (i3s). Stroom terugwin-
nen bij het uitrollen om zo de auto efficiënt af 
te remmen, doen alle auto’s. Dit wordt ook wel 
recupereren genoemd. Zo kun je in de stad van 
stoplicht tot stoplicht rijden zonder het rempe-
daal aan te raken. Zodra het licht weer op groen 
springt, gebruik je de net teruggewonnen 
stroom om weer als snelste weg te zijn. En let 
wel: er zijn maar weinig benzineauto’s die een 
stoplichtsprintje van elektrische auto winnen …

Om inzicht te krijgen in het stroomverbruik, 
de actieradius en de kilometerprijs, houden we 
een verbruikstest. Hoewel we een vaste testron-
de rijden, is het lastig te zeggen hoeveel stroom 
er daadwerkelijk verbruikt wordt. Daarom 
meten we bij terugkomst hoeveel stroom de 
laadpaal er weer in stopt. Op die manier houden 
we ook rekening met het laadverlies dat op-
treedt tijden het laden. Het maakt een groot 
verschil of de accu gedurende een hele nacht 
met een lage spanning ‘voldruppelt’, of dat hij 
na een gehaaste snelwegrit op een  zonnige 
middag aan de snellader het maxi male laad-
vermogen te verduren krijgt.

Vanzelfsprekend is een grote accu bevorder-
lijk voor de actieradius. Bij de Kia Soul EV met 
30 kWh is na 100 alledaagse kilometers het 

ONTDEK ID.
TEST e-GOLF
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Bagageruimte
260-110 liter

Wielbasis 257,0
Lengte 399,9

voor 141
achter 140

Spoorbr. voor 157,1
Spoorbr. achter 157,6

Breedte 177,5

Bagageruimte
281-891 liter

Wielbasis 257,0
Lengte 414,0

voor 147
achter 147

Spoorbr. voor 157,6
Spoorbr. achter 158,5

Breedte 180,0

Bagageruimte
400-790 liter

Wielbasis 257,0
Lengte 414,0

voor 143
achter 163

Spoorbr. voor 154,0
Spoorbr. achter 155,5

Breedte 178,8

Bagageruimte
381-1274 liter

Wielbasis 260,0
Lengte 416,4

voor 142
achter 141

Spoorbr. voor 150,7
Spoorbr. achter 151,6

Breedte 175,6

Bagageruimte
341-1231 liter

Wielbasis 262,9
Lengte 427,0

voor 151
achter 145

Spoorbr. voor 153,3
Spoorbr. achter 150,3

Breedte 179,0

elektromotor, 100 kW / 136 pk,  
290 Nm

13,2 kWh/100 km, 231 km (WLTP)

0-100 km/h in 8,8 s, 150 km/h

4270 / 1790 / 1492 mm 

341-1231 l

1515 kg

40.325 euro

VOLKSWAGEN E-GOLF

stroompeil gedaald tot onder de helft, terwijl 
het dubbel zo grote batterijenpakket  n de Opel 
Ampera-e dan nog voor ongeveer driekwart vol 
zit. Tegelijkertijd is de 60 kWh-batterij in de 
 Ampera-e ook zwaarder. Dat is een van de rede-
nen waarom de Opel bijna 300 kilo meer weegt 
dan de BMW i3s. Al die extra kilo’s zijn niet be-
vorderlijk voor het verbruik: de Ampera-e ver-
bruikt volgens onze metingen 17,6 kWh per 100 
kilometer. Met een prijs van 20 cent per kilo-
wattuur, kost 100 kilometer in de Opel Ampera-
e exact 3,52 euro aan stroom. 

De BMW i3s verbruikt veel minder: wij meten 
14,4 kWh/100 km en betalen 2,88 euro. Het 
stroomverbruik van de andere drie test auto’s zit 
ertussenin. 

Dat brengt ons bij de belangrijkste vraag: de 
actieradius. Een volgeladen Ampera-e heeft zo 
veel stroom aan boord, dat hij ondanks het rela-
tief hoge verbruik toch het verst komt op een 
acculading. Als wij op z’n zuinigst rijden, dat wil 
zeggen zonder airco of verwarming, maar met 
relatief veel provinciale wegen, komt de Opel 
356 kilometer ver. De Kia gooit al na 185 km de 
handdoek in de ring. De BMW, de Volkswagen 
en de Nissan komen grofweg even ver: respec-
tievelijk 222, 238 en 247 km. Aangezien elektri-
sche auto’s het meest efficiënt zijn op lage snel-

heden, kun je er met veel stadsgebruik vast nog 
meer kilometers uit wringen.

Rijeigenschappen
De krachtsinspanningen zijn van korte duur.
Ook op het gebied van rijeigenschappen zijn 
elektrische auto’s anders dan conventionele mo-
dellen. Dat je er evengoed dynamisch mee kunt 
rijden, demonstreert vooral de BMW met zijn 
goede tractie, exacte besturing en stormachtige 

aandrijflijn. Ook de versnelling van de Opel is in-
drukwekkend – afgezien van het feit dat de trek-
kracht van 360 Nm de voorwielen overbelast. 
Maar de krachtsinspanningen zijn helaas van 
korte duur. Na een paar keer vol gas rijden, grijpt 
de elektronica van het accupakket in. De batte-
rijen warmen te snel op zodra de auto’s op de 
toppen van hun kunnen presteren. Om die 
reden kunnen we geen reproduceerbare ronde-
tijden klokken.
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TECHNIEK
BMW i3s Kia Soul EV Nissan Leaf Opel Ampera-e Volkswagen e-Golf

Maximum vermogen 135 kW / 184 pk 81 kW / 110 pk 110 kW / 150 pk 150 kW / 204 pk 100 kW / 136 pk
Maximum koppel 270 Nm 285 Nm 320 Nm 360 Nm 290 Nm
Accupakket lithium-ion lithium-ion-polymeer lithium-ion lithium-ion lithium-ion
Spanning / Capaciteit 353 V / 33,2 kWh 375 V / 30,0 kWh 350 V / 40,0 kWh 350 V / 60,0 kWh 323 V / 35,8 kWh
Versnellingsbak / aandrijving vaste overbrenging / 

achterwielen
vaste overbrenging / 
voorwielen

vaste overbrenging / 
voorwielen

vaste overbrenging / 
voorwielen

vaste overbrenging / 
voorwielen

Onderstel v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;  
a: onafh. multilink-oph., schroefve-
ren, schokdempers, stabilisator; ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;  
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator; ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;  
a: torsie-as, schroefveren, 
schokdempers; ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;  
a: torsie-as, schroefveren, 
schokdempers; ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;  
a: onafh. multilink-oph., schroef-
veren, schokdempers, stabilisator; 
ESP

Draaicirkel l / r 9,7 / 10,0 m 10,9 / 10,9 m 11,7 / 11,6 m 11,3 / 11,1 m 11,0 / 11,0 m
Remmen v: geventileerde schijven;  

a: schijven; ABS, remassistent
v: geventileerde schijven;  
a: schijven; ABS, remassistent

v: geventileerde schijven;  
a: schijven; ABS, remassistent

v: geventileerde schijven;  
a: schijven; ABS, remassistent

v: geventileerde schijven;  
a: schijven; ABS, remassistent

Bandenmaat standaard v: 175/55 R 20
a: 195/50 R 20

v/a: 205/60 R 16 v/a: 205/55 R 16 v/a: 215/50 R 17 v/a: 205/55 R 16

Bandenmaat testauto v: 175/55 R 20
a: 195/50 R 20

v/a: 205/60 R 16 v/a: 215/50 R 17 v/a: 215/50 R 17 v/a: 205/55 R 16

Bandenmerk Bridgestone Ecopia EP500 Michelin Energy Saver Dunlop Enasave EC300 Michelin Primacy 3 Bridgestone Turanza T001

GEWICHT
Kentekengewicht / testgewicht 1245 / 1324 kg 1480 / 1537 kg 1480 / 1589 kg 1591 / 1619 kg 1515 / 1594 kg
Max. toelaatbaar gewicht / laad
vermogen

1670 / 346 kg 1960 / 423 kg 1995 / 406 kg 2056 / 437 kg 2020 / 426 kg

Max. trekgewicht geremd / ongeremd – / – – / – – / – – / – – / –
Max. dakbelasting / kogeldruk – / – – / – – / – – / – – / –

PRESTATIES
0   50 km/h 2,9 s 3,4 s 3,1 s 3,1 s 3,1 s
0  100 km/h 6,7 s 10,3 s 7,5 s 7,1 s 8,8 s
Topsnelheid 160 km/h 145 km/h 144 km/h 150 km/h 150 km/h
Slalom 60,1 km/h 60,0 km/h 60,9 km/h 59,5 km/h 61,7 km/h

REMWEG
Remweg vanaf 50 / 100 / 150 km/h 
(koud)

8,8 / 35,2 m 9,8 / 38,5 m 8,9 / 33,7 m 9,1 / 33,3 m 8,8 / 36,5 m

Remweg vanaf 100 km/h (warm) 34,9 m 37,3 m 34,0 m 33,7 m 35,9 m

GELUIDSNIVEAU
Stationair geluid 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A)
bij 50 km/h in 3e versnelling 55 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A)
bij 100 / 130 km/h in hoogste 
versnelling

66 / 69 dB(A) 64 / 69 dB(A) 65 / 70 dB(A) 64 / 69 dB(A) 63 / 67 dB(A)

VERBRUIK
WLTPverbruik 14,3 kWh/100 km 14,3 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km
Testverbruik 14,4 kWh/100 km 15,4 kWh/100 km 16,2 kWh/100 km 17,6 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km
Actieradius met testverbruik 188 km 162 km 224 km 321 km 209 km
Ecoverbruik 12,2 kWh/100 km 13,5 kWh/100 km 14,7 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km 13,4 kWh/100 km
Actieradius met ecoverbruik 222 km 185 km 247 km 356 km 238 km

CONCLUSIE

Als je het niet erg vindt om een keer vaker te 
stoppen voor een laadsessie, dan heb je aan de 
Volkswagen e-Golf de beste auto. De e-Golf lijkt 
niet alleen op de normale Golf, hij biedt ook veel van 
de bekende voordelen. Dus met het veercomfort, 
de bediening, het zitcomfort, het ruimteaanbod 
en de afwerking zit het allemaal meer dan goed. 
Bovendien is hij in verhouding tot de rest niet 
schrikbarend duur en is de standaarduitrusting 
omvangrijk. 

De nieuwste auto van het stel is de Nissan Leaf. 
Hij komt dicht bij de kwaliteiten van de Golf in de 
buurt. De Opel moet iets meer ruimte laten. De 
even fascinerende als eigenzinnige BMW i3s en de 
sympathieke, ruime en ietwat verouderde Kia Soul 
EV kunnen niet opboksen tegen de andere drie en 
worden vierde en vijfde.

Remmen doen de testauto’s gelukkig wel lang-
durig prima. Met zijn remweg van minder dan 
34 meter verzamelt de Opel Ampera veel pun-
ten. De doseerbaarheid is echter niet je van het. 
Ook bij de Nissan Leaf is duidelijk te voelen dat 
de auto regenererend afremt en niet de rem-
schijven gebruikt als je daarom vraagt. Niette-
min is de remweg prima. Bij de Volkswagen e-
Golf is het net andersom: de doseerbaarheid is 
prima, maar het resultaat is een 2 tot 3 meter 
langere remweg.

MILIEU/KOSTEN
Elektrische auto’s zijn nu nog duur in 
aanschaf. 
Het kwam al even aan bod in de inleiding: elek-
trische auto’s zijn niet goedkoop. Zelfs de verou-
derde Kia Soul EV kost al ruim 36.000 euro, de 
eigenzinnige BMW i3s en de Opel Ampera-e met 

grote accu schommelen rond de 45.000 euro. 
Om de pijn wat te verzachten, zijn de auto’s heel 
compleet uitgerust. Zo beschikt de e-Golf 
(40.325 euro) standaard over adaptieve cruise-
control, led-koplampen en een noodremsys-
teem. Het Discover Pro-navigatiesysteem is ook 
bij de prijs inbegrepen. De Leaf heeft een basis-
prijs van 37.540 euro, maar de geteste N-Con-
necta-versie staat voor 38.940 euro in de prijs-
lijst. Dat is een luxere versie met  17-inch 
lichtmetaal, stuur-, stoel- en achterbankverwar-
ming en camera’s rondom.

Heb je de aanschafprijs eenmaal achter de 
rug, dan kan het goedkope rijden beginnen. 
Zoals gezegd zijn de laadkosten fors lager dan 
tanken met een diesel- of benzinemotor. Elektri-
sche auto’s zijn tot en met 2020 vrijgesteld van 
wegenbelasting en de onderhoudskosten stellen 
niet veel voor. 

ONTDEK ID.
TEST e-GOLF
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PRIJZEN IN EURO
Basisprijs 44.081 36.325 36.890 46.699 40.325

OPTIES OP TESTAUTO
Transmissie - - - - -
Remmen - - - - -
Onderstel - - - - -
Besturing - - - - -
Wielen - - - 2 - -
Stoelen - - - - -
Uitvoering - - 1400 2 - -

TOTAALPRIJS TESTAUTO
Totaalprijs 44.081 36.325 38.940 46.699 40.325
Website www.bmw.nl www.kia.nl www.nissan.nl www.opel.nl www.volks-

wagen.nl

LEASEPRIJS
Leaseprijs NL * 641 548 546 675 536

AUTO REVIEW-NORMUITRUSTING
Airconditioning 4 4 4 4 4

Centr. vergrend., afstandsb. 4 4 4 4 4

Cruisecontrol 1995 1 4 4 4 4

Elektrische ramen (v) 4 4 4 4 4

Hoogteverstelbare bestuur
dersstoel

4 4 4 4 4

Lichtmetalen wielen 4 4 4 4 4

Metallic lak 672 695 750 799 760
Radio met aux of usb 4 4 4 4 4

VEILIGHEID
Achteruitrijcamera opt. 4 4 opt. opt.
Adaptieve cruisecontrol opt. - 4 - 4

Airbags, bestuurder / bijrijder 4 4 4 4 4

Airbags, gordijn 4 4 4 4 4

Airbags, zij voor 4 4 4 4 4

Airbags, zij achter - - - - -
Automatische noodoproep 4 - - 4 4

Dodehoekwaarschuwing - - 4 opt. opt.
Extra airbags - - - - 4 a

Full ledverlichting 4 - opt. - 4

Headup display - - - - -
Meedraaiende koplampen - - - - opt.
Noodremsysteem opt. - 4 4 4

Spoorassistent - - 4 4 opt.
Verkeersbordherkenning opt. - 4 opt. opt.
Vermoeidheidsherkenning - - - - 4

ONDERHOUD
Onderhoudskosten 600 625 685 700 590

GARANTIE
Techniek 3 jaar 7 jaar 3 jaar 2 jaar 2 jaar
Lak 3 jaar 5 jaar 3 jaar 2 jaar 3 jaar
Doorroesten 12 jaar 12 jaar 12 jaar 12 jaar 12 jaar
Mobiliteit 5 jaar onbep. 3 jaar onbep. onbep.
Accupakket 8 jaar of 

100.000 km
7 jaar of 
150.000 km

8 jaar of 
160.000 km

8 jaar of 
160.000 km

8 jaar of 
160.000 km

RESTWAARDE
Na 4 jaar in euro n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.
Na 4 jaar in procenten n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

VASTE KOSTEN Verzekeringskosten p/mnd. **

WA 80 92 82 96 91
WA + 108 106 99 115 114
All risk 164 168 164 187 177
Energielabel A A A A A
Belasting per kwartaal  
(t/m 2020)

0 0 0 0 0

Bijtelling 4% 4% 4% 4% 4%
* Bron: Alphabet. Tarief per maand, gebaseerd op 20.000 km/jaar, looptijd 48 maanden, incl. verzekering, excl. brandstof en btw.  
** 100 procent premie, bron: Centraal Beheer Achmea
1) iPerformancepakket met o.a. cruisecontrol, snellaadpakket, warmtepomp, automatische airco en navigatiesysteem Business; 2) NConnecta
uitvoering met o.a. 17inch lichtmetaal, 360gradencamera en verwarmbare voorstoelen en achterbank; a) knieairbag voor bestuurder

IN-/EXTERIEUR
Ruimte voorin 100 * 64 70 70 68 72
Ruimte achterin 100 48 60 56 53 60
Overzichtelijkheid 70 38 44 35 38 41
Bediening/functies 100 90 86 83 75 88
Kofferruimte 100 17 17 30 34 28
Flexibiliteit 100 34 37 29 36 40
Laadverm./trekgew. 50/30 14 20 18 21 20
Veiligheidsuitrusting 150 88 65 100 88 115
Kwaliteit/afwerking 100/100 138 128 132 128 150
ONDERDEELSCORE 1000 531 527 553 541 614
onderdeelwinnaar 4 5 2 3 1

COMFORT
Zitcomfort voorin 150 114 125 131 125 140
Zitcomfort achterin 100 50 68 66 63 72
Ergonomie 150 125 128 126 128 130
Interieurgeluid 50 40 41 39 41 42
Geluidsbeleving 100 85 85 88 88 95
Klimaatbeheersing 50 30 40 34 36 39
Veercomfort leeg 200 135 138 136 138 140
Veercomfort beladen 200 131 136 136 136 136
ONDERDEELSCORE 1000 710 761 756 755 794
onderdeelwinnaar 5 2 3 4 1

MOTOR/TRANSMISSIE

Acceleratie 150 122 96 116 119 107
Tussensprint 100 – – – – –
Topsnelheid 150 23 12 11 16 16
Overbr. verh./
schakelgedrag

100 92 90 92 92 92

Vermogensontplooiing 50 45 40 43 42 44
Draaieigenschappen 100 95 95 95 95 95
Verbruik 325 321 317 314 308 317
Actieradius 25 0 0 1 3 0
ONDERDEELSCORE 1000 698 650 672 675 671
onderdeelwinnaar 1 5 3 2 4

RIJEIGENSCHAPPEN
Handling 150 – – – – –
Slalom 100 41 40 45 40 49
Besturing 100 83 75 77 75 81
Rechtuitstabiliteit 50 33 37 38 38 40
Remdosering 30 17 17 14 12 20
Remweg koud 150 98 66 113 117 85
Remweg warm 150 101 77 110 113 91
Tractie 100 48 42 40 38 42
Rijveiligheid 150 122 128 128 120 133
Draaicirkel 20 18 13 9 12 13
ONDERDEELSCORE 1000 561 495 574 565 554
onderdeelwinnaar 3 5 1 2 4

MILIEU / KOSTEN
Emissiewaarden 25 25 25 25 25 25
Prijs testauto 600 486 510 504 478 500
ARnormuitrusting 50 43 48 48 48 48
Afschrijving ** 75 - - - - -
Onderhoud 20 14 13 13 13 14
Verzekering 50 40 39 40 37 39
Belasting 100 100 100 100 100 100
Brandstof 50 49 47 45 43 47
Garantie 30 14 30 14 17 17
ONDERDEELSCORE 1000 771 812 789 761 790
onderdeelwinnaar 4 1 3 5 2

UITSLAG
TOTAALSCORE 5000 3271 3245 3344 3297 3423
testwinnaar 4 5 2 3 1
* Maximaal haalbare score per onderdeel  
** Indicatieve restwaarde volgens BOVAGkoerslijst na 4 jaar en 80.000 km

Auto Review staat bekend om de uitgebreide vergelijkende tests. Zo testen wij: elke testauto staat enkele weken ter beschikking van de redactie. Speciale coureurs voeren de proeven met geijkte meetapparatuur op het circuit uit.  
De testredacteur test de auto's gedurende de leenperiode op de openbare weg. Het puntensysteem maakt meteen duidelijk op welke punten een auto uitblinkt en waar ruimte voor verbetering is.
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erwijl de aloude Buggy’s 
waren gebaseerd op het 
 eenvoudige, robuuste chassis 

van de originele Volkswagen Kever 
en de luchtgekoelde boxermotor, 
krijgt de ID. BUGGY een hyper
moderne elektrische aandrijflijn. 
Het accupakket van 62 kWh is 
 geïntegreerd in de vloer en stuurt 

zijn energie naar de 150 kW / 204 pk sterke elek
tromotor voor de achterwielen. Het lage zwaarte
punt zorgt in combinatie met het forse vermogen 
voor veel rijplezier. De ID. BUGGY accelereert in 
7,2 seconden van 0100 km/u en zijn topsnelheid 
is begrensd op 160 km/u. De actieradius bedraagt 
250 km volgens de nieuwe WLTPnorm. Ook is het 
mogelijk om een elektromotor voor de voorwielen 
in te zetten. Zo krijgt de ID. BUGGY 4MOTION vier
wielaandrijving. Dan is geen duin meer te hoog.

Delen met start-ups  
en grote fabrikanten
Het belangrijkste nieuws van de ID. Buggy is het 
nieuwe modulaire MEBplatform waarop hij 
staat. Net als vroeger kunnen andere fabrikanten 
en startups op basis van dit Volkswagen plat
form hun eigen Buggies bouwen. En daar blijft 
het niet bij. Volkswagen heeft aangegeven dat 
het zijn MEBplatform ook toegankelijk wil 
maken voor grote concurrerende merken. 

Verleden ontmoet toekomst
Net als de oerBuggy’s, heeft de ID. BUGGY 
 nostalgisch ogende, ronde koplampen. Alleen 
beschikken ze in de 21ste eeuw wel over LED
technologie, net zoals de eveneens ronde 
 achterlichten. Ook de uitgebouwde spatborden 
en de grote 18inch wielen zorgen voor een 
klassieke Buggylook. 

De Volkswagen ID. BUGGY is dak en deurloos. 
Zo geniet je optimaal van zon en wind. Voor de 
veiligheid krijgt de retrorakker wel een targa
beugel. Daaraan kun je je zwemkleding te 
 drogen hangen terwijl je tot in de late uurtjes 
aan de strandbarbecue zit. Geen zorgen dat het 
druppende badwater vlekken in het interieur 
achterlaat, want dat is grotendeels met water
proof materialen bekleed. 

Via het afgevlakte zeshoekige stuur kan de 
bestuurder veel functies bedienen. De mini
malistische digitale cockpit laat met een 
 wel gemeend ‘Hey You’ weten dat de ID. BUGGY 
klaar is voor actie. In eerste instantie voor 
maximaal twee personen, want de ID. BUGGY, 
die Volkswagen in Genève presenteerde, was 
een pure tweezitter. Maar door de flexibiliteit 
die het MEBplatform biedt, is ook een 2+2 te 
realiseren.

Buggy gaat elektrisch
Volkswagen vindt dat elektrische auto’s ook leuk mogen zijn. Met de volledig elektrische  
ID. BUGGY blikt Volkswagen terug naar de iconische Kever-buggy’s uit de jaren zestig en zeventig. 
Net als toen kunnen verschillende fabrikanten zich uitleven op de carrosserie, want het modulaire 
platform dat Volkswagen gebruikt, biedt die vrijheid.

ONTDEK ID.
ID. BUGGY
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e jaren zeventig staan be
kend als de jaren van de 
oliecrisis. Niet gek dat 
juist in deze periode al 
gekeken werd naar volle
dig elektrisch aangedre

ven auto’s. Volkswagen 
experimenteerde erop los.

1972: T2 Elektro Transporter
De T2 Transporter was de eerste Volkswagen die 
volledig op stroom reed. Geen rare keuze, want 
het busje was als enige model ruim genoeg voor 
het 850 kilo wegende batterijpakket. Stel je 
voor: het accupakket was zwaarder dan de 
toenmalige Volkswagen Kever. De T2 schopte 
het zelfs tot productiemodel. Er werden uitein
delijk 120 exemplaren verkocht in verschillende 
uitvoeringen.

1976: T2 Elektro Golf 1
Zo legendarisch als de Golf GTI uit 1976 is, zo 
vergeten is de elektrische Golf 1 uit hetzelfde 
jaar. Er werden dan ook maar enkele exem
plaren gebouwd. De oliecrisis was de aanleiding, 
maar hoewel het idee van de oprakende oliere
serves in het collectieve bewustzijn genesteld is, 
waren de technische uitdagingen nog te groot. 
De benzinemotor van de Golf 1 werd vervangen 
door een compacte elektromotor. Het opladen 
van de 16,6 Voltaccu’s duurde 12 uur. Let op de 
geweldige combinatie van oplaadpaal en par
keermeter.

40 Jaar elektrisch
Elektrische auto’s zijn tegenwoordig de rode draad in het autonieuws, maar dat wil  

niet zeggen dat ze enkel en alleen van deze tijd zijn. Volkswagen experimenteerde al  
in de jaren zeventig met elektrische modellen. De e-Golf behoort al jaren tot de meest  

verkochte elektrische auto’s van Nederland.
Tekst Arjan Kropman Foto’s Volkswagen

1972

1981: Golf CitySTROMer
Vijf jaar na de eerste elektrische Golf werd er 
opnieuw serieus naar een elektrisch aangedre
ven model gekeken. De op de Elektro Golf 1 
 gebaseerde CitySTROMer wordt gezien als de 
eerste bruikbare gezinsauto op stroom. De elek
trische Golf woog 1500 kilo en had een actie
radius van zo’n 60 kilometer.

1985: Golf II CitySTROMer
Ook de Golf II werd onderworpen aan een elek
trisch experiment. De CitySTROMer II werd voor
zien van dezelfde aandrijving als zijn voorgan
ger. Zo’n zeventig exemplaren werden gebouwd 
en in gebruik genomen door de klantenservice 
van grote Duitse energieproducenten, met als 
doel om te experimenteren met het nog tame
lijk nieuwe concept. De auto’s werden later 
doorverkocht aan particulieren.

1993: Golf III CitySTROMer
Hoewel aan de naam niet veel werd veranderd, 
kreeg de groene versie van de Golf III gloed
nieuwe techniek. Volkswagen ontwikkelde de 
auto samen met Siemens. De CitySTROMer III 
was goed voor een actieradius van 90 km en 
een kruissnelheid van 50 km/h. Belangrijker 
nog: het accupakket liet zich in 1,5 uur opladen 
tot 80 procent. Er werden in drie jaar tijd 
120 exemplaren gebouwd en verkocht.

2010: VI Blue-e-motion
In de nieuwe eeuw kreeg de CitySTROMer III een 
opvolger. De nieuwe EV brak met de voorgaan
de reeks en maakte gebruik van moderne 
 lithiumion accu’s, die de basis vormen van de 
huidige accutechniek. De Blueemotion werd 
voor het eerst voorzien van een accupakket dat 
door middel van krachtstroom razendsnel 

ONTDEK ID.
40 JAAR ELEKTRISCH
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1976

1981

2020

1993

1985
 opgeladen kon worden. De bestuurder kon kie
zen uit drie rijstanden en voor het eerst werd 
energie teruggewonnen uit remacties. De Golf VI 
Blueemotion bleef een concept car, maar de 
techniek vormde de basis voor de huidige eGolf.

2013: e-Golf
De eerste in serieproductie gebouwde elektri
sche Golf is een van de betere elektrische auto’s 
van zijn tijd. Het koppel van 270 Nm staat ga
rant voor sportieve rijeigenschappen en het ac
cupakket laat zich in slechts 20 minuten tot 80 
procent opladen. Laat je niet voor de gek hou
den door het jaartal 2013, de eGolf wordt vrij
wel voortdurend geüpdatet. De nieuwste serie 
heeft een actieradius van 230 kilometer (WLTP).

2020: ID.
Hoewel er grote stappen werden gezet in de 
ruim veertig jaar dat Volkswagen werkte aan 
EV’s, gaat het nu pas echt hard. Er staat een 
 volledig nieuwe ID.modelreeks op 
stapel. De ID. Family gaat elek
trisch rijden bereikbaar 
maken iedereen.

2013
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Lekerrrrr elektrisch 
Is elektrisch synoniem voor saai? Niet als het aan Volkswagen ligt. De eeuw van  
het elektrisch rijden is aangebroken en de Volkswagen ID. R is alles behalve saai.

Tekst Arjan Kropman Foto’s Volkswagen

l het goede komt in drieën, zo 
luidt het gezegde. Voor Volks
wagen is dat de reden om na 
het verpulveren van de re
cords op Pikes Peak en 
Goodwood nog even door 
te gaan en de Nürburg
ring op de knieën te 
dwingen.

In juni 2018 maakte coureur Romain Dumas 
al korte metten met het algemene snelheidsre
cord van de legendarische heuvelklim Pikes 
Peak. Hij reed met de elektrische Volkswagen 

ID. R naar de allersnelste tijd van 7:57,148. 
Dumas verbeterde het oude record niet, hij 
verpletterde het. Een maand later herhaalde hij 
het kunststukje bij de eveneens legendarische 
heuvelklim in het Engelse Goodwood, tijdens 
het Goodwood Festival of Speed. Met een tijd 
van 43,86 seconden werd ook dat record afge
tikt.

De Groene Hel
Deze zomer gaat Dumas misschien wel de 
spannendste uitdaging aan. De Nordschleife 
van de legendarische Nürburgring wordt 

 gezien als het meest uitdagende circuit van de 
wereld. De meer dan zeventig bochten, de ver
schillende ondergronden en het weer, zijn een 
uitdaging voor mens en machine. Op het ene 
deel van de baan kan het regenen, terwijl op 
het andere deel nog vrolijk de zon schijnt.

Volkswagen doet dit niet alleen voor de 
show. Door de elektrische racewagen bloot te 
stellen aan de zwaarste omstandigheden ter 
wereld, test het merk de EVtechniek van de 
toekomst. Techniek die niet alleen Volkswagen, 
maar eigenlijk de volledige autowereld naar 
nieuwe hoogten moet stuwen.
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