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Beschaafde stap vooruit
Negende generatie Honda Civic

Op autogebied is Honda groot geworden met de Civic. Volgend jaar is het veertig jaar geleden

dat de eerste generatie kwam, in februari verschijnt de negende generatie in de showroom.

Iets heel  anders dan de eerste natuurlijk, die kende niet eens een vijfdeurs versie. Maar niet

heel  anders dan de vorige generatie, zoals vaak bij de Civic gebeurde. Er is wel veel verbeterd

aan de Europese Civic.

Heel herkenbaar blijft de Civic bij de opvallende lijn van de  vorige
generatie, terwijl toch bijna alles aan de auto is herzien. Bij
 uitzondering eens geen totale omslag, maar toch flink wat
 nuttige verbeteringen.

Let op de nadruk op ‘Europese’, want de Ameri-
kaans/Japanse sedanversie met hybride aandrij-
ving komt vooralsnog niet terug in het gamma.
Het blijft nu bij het vijfdeurs model dat voor ons in
Groot-Brittannië wordt gebouwd. “De zakelijke rij-
ders die eerder een Civic Hybrid kochten zullen
overstappen op een dieselversie”, hoopt PR-mana-
ger Leo Jegen van Honda Nederland. Misschien
vooral denkend aan de nieuwe kleinere diesel die
in het najaar van 2012 komt, nu net in Japan ont-

huld, waarover op pagina 20 in deze AMT meer
bijzonderheden.
Aan het begin van de serie, in 1972, stond ook een
Civic naar Europese smaak, al deed die het ook in
de VS en Japan goed. Een driedeurs hatchback,
waar andere Japanse merken in de kleinere klas-
sen nog tweedeurs coach-modellen boden. Meer
ontworpen voor de thuismarkt die auto’s met
aparte kofferbak vroeg, waar Europa de hatchback
met variabele bagageruimte had omarmd.

Daarvoor koos ook Honda toen ze een volwassen
gezinsauto wilden gaan brengen. Eigenlijk in de
stijl van de kleine N360/N600 met luchtgekoelde
tweecilinder motorfietsmotor erin, maar dan in
grotere Europese maat en met een nieuwe
 viercilinder. Dwars tussen de voorwielen, terwijl
menig Japanse kleine auto toen nog klassieke
achterwielaandrijving met starre as en bladveren
had. Met alleen die eerste Civic ging Honda
 tellen als serieuze autofabrikant, nadat de
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 eerdere Honda-auto’s nog leunden op motor-
fietstechniek.

Niet nog futuristischer
Opeenvolgende generaties van de Civic wisselden
nogal eens heel sterk in stijl, wat door velen een
stuk minder werd gewaardeerd dan de vooruit-
strevende techniek zoals PGM-FI brandstofinjec-
tie, vanaf 1987 VTEC variabele klepbediening en
rondom onafhankelijke wielophanging met dub-
bele draagarmen. De achtste Civic-generatie was
ook weer zo’n schokkende overgang van twee
dertien-in-een-dozijn modellen naar één futuristi-
sche opvolger, met een in de achterruit verwerkte
spoiler en een ‘glazen’ grille als verbindingsstuk
tussen de koplampen. Dit nadat in de zevende ge-
neratie was geëxperimenteerd met een splitsing
in het gamma: een ronde, sportieve driedeurs
Civic en een fors grotere, hoekige vijfdeurs vari-
ant.
Hoewel het uiterlijk van de Civic nu weer hele-
maal is herzien houdt Honda het deze keer in de-
zelfde stijl als de voorganger. Opmerkelijk is dat
de wielbasis zelfs met enkele centimeters krimpt.
De buitenmaat wordt ietsje groter, desondanks
slaagt Honda erin de auto een kilogram of tachtig
lichter te maken. Bij grotendeels behoud van de
oude bodemgroep, met de handigheid van onder
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de voorstoelen geplaatste brandstoftank. Waar-
door onder de achterbank nog steeds een lage
vloer ligt, die met de ‘magic seats’ als vlakke laad-
vloer kan dienen door de achterzittingen omhoog
te klappen. Terwijl natuurlijk ook de leuningen
kunnen omklappen om de normale bagageruimte
te verlengen, die met 477 liter opgegeven inhoud
al enorm groot is voor een vijfdeurs gezinsauto.
Honda zag deze keer af van een opgezet kunststof
deel met spoilervorm daarin op de achterruit. Op
het bovenste deel van de achterruit zit nu een
wisser, een dunne spoiler doet meteen dienst als
derde remlicht, met eronder een wat hoger
tweede achterruitdeel. Wat helaas ongeveer net
zo in de weg zit bij het beeld achteruit als de op-
lossing van het vorige model.

Evolutie in het mechanisch deel
De grote bagageruimte wordt bereikt met een
diepe bergbak in de vloer, die weer mogelijk is door
de afwezigheid van een tank ter plaatse, en door
een eenvoudige wielophanging. De dubbele draag-
armen zijn allang weer afgeschaft, zoals zovele klas-
segenoten staat de Civic op McPherson poten aan
de voorwielen en door een torsiebuis gekoppelde
langsarmen achteraan. Een achteras die weinig
ruimte inneemt dus. Deze achteras is nu voorzien
van ophangrubbers met hydraulische demping, om

rijgeluid beter uit het interieur te weren.
De vering zou ook soepeler zijn, maar in onze be-
vinding is de schokdemping nog steeds stevig.
Dat voel je vooral op korte richels. Anderzijds blijft
de wegligging prima in orde. Net zo is de aandrijf-
lijn niet heel anders maar wel verbeterd. Voorlo-
pig blijft het nog bij de al langer gevoerde 1.4 en
1.8 benzinemotoren plus de voor dit formaat auto
nogal forse 2.2 diesel. De 1.8 en 2.2 zouden door
veel detailverbetering respectievelijk 10 en 20%
zuiniger zijn geworden. Maar daarin zit verdiscon-
teerd dat de Civic zoals eerder gezegd iets lichter
is geworden en de vernieuwde vormgeving een
10% lagere luchtweerstand heeft. Bovendien krij-
gen alle motoren nu een start-stopsysteem mee,
wat het stadsverbruik drukt.
Achter alle motoren zit standaard een zesversnel-
lingsbak, bij de 1.8 is een vijftrapsautomaat mo-
gelijk. Op de diesel deed Honda wat extra zijn
best, die heeft een grille met afsluitbare jaloezie
om de luchtweerstand te verlagen, mits de motor-
koeling deze afsluiting toelaat. Op die manier kon
de 110 kW sterke diesel gebracht worden naar
110 g/km CO2-uitstoot, wat in een aantal landen
maar niet bij ons belastingvoordeel oplevert.

Eigentijdse elektronische hulpjes
Nieuw is een Eco-knop op het eveneens ver-
nieuwde dashboard, naar het voorbeeld van de
Eco-schakelaar bij de Insight, Jazz en CR-Z hybri-
des. Hiermee verandert de aansturing van de gas-
klep, om bruusk optrekken of op de motor afrem-
men tegen te gaan. Bij de opnieuw digitale snel-
heidsmeter verschijnen gekleurde strepen, groen
bij een zuinige rijstijl en blauw als het minder ide-
aal gaat. Daarnaast wordt de ventilator van de
airco geregeld op lagere vermogensafname.

De twee ophangpunten van de torsie-as achter hebben met vloeistof gedempte rubber bussen. Ook
is het profiel van de torsiebuis aangepast, naar de stijvere vorm van de Civic Type R.

Net als bij de Jazz en de voorgaande Civic (hier in beeld) ligt
de brandstoftank onder de voorstoelen, overigens zonder dat je
daardoor hoger komt te zitten. De bagageruimte profiteert sterk.

Met de ‘magic seats’ omhoog past er zo een niet te grote ATB-fiets
achterin. Velen schijnen pas na aanschaf van een Civic deze laad-
mogelijkheid hoog te gaan waarderen. Merk op dat het plafond
wel een stuk lager valt met glasdak erboven.
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Voornamelijk dient de Eco-knop om de rijder te
manen tot een zuinige rijstijl. Het effect is bij de
1.4 niet zo prettig. Op zich zou hij met 74 kW sterk
genoeg moeten zijn voor de Civic. Wat zich wreekt
is dat het maximum koppel van een vrij beschei-
den 127 Nm pas bij 4800 tpm vrijkomt. Na om-
schakeling van het i-VTEC systeem (ook op de 1.8)
naar de nok voor hogere prestaties. Met de 1.4
moet dus nadrukkelijk op toeren gereden worden
voor vlotte prestaties, ook de zesbak helpt nog
niet om vanzelf de motor hoger in toeren te hou-
den. En als de Eco-knop dan de acceleratie gaat
dempen zit er helemaal weinig leven meer in de
Civic 1.4.
De met 104 kW iets versterkte 1.8 heeft er stukken
minder moeite mee, de 110 kW 2.2 diesel al
 helemaal niet. Zo lijkt het dus dat de komende
1.6 diesel ook al best zal voldoen, maar dat ook
nog een 1.6 benzinemotor erbij een heel wat
beter gebalanceerde keus in het motorgamma
zou brengen. Des te meer welkom als Honda
 Nederland vooralsnog verwacht voor 70%

 benzineversies te verkopen.
Duurdere versies van de Civic krijgen nu een
 redelijke mate van elektronische assistentie aan
boord. Automatische schakeling van licht en
 ruitenwissers verschijnen, adaptieve cruise control
ACC wordt mogelijk en zelfs CMBS uit de grote Le-
gend sedan, dat met hulp van de radar voor
ACC automatisch waarschuwt en ingrijpt als het
aanrijdingsrisico te groot wordt.

Praktisch en goedkoper
Volgens projectleider Mitsuru Kariya werd
bij de vernieuwing van de Civic vooral goed
geïnformeerd bij Europese klanten naar sterke
en  mindere kanten van de in 2006 verschenen
 generatie. Over de ruimte waren de commenta-
ren goed, vandaar dat de nieuwe Civic niet gro-
ter werd. Nog steeds kun je voor- en achterin
goed zitten, al is de hoofdruimte niet zo gewel-
dig met het optionele glazen dak en het elek-
trisch bediende afdekscherm daaronder.
We spraken al over de relatief riante bagage-
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ruimte en de toch best handige opklapbare zittin-
gen achterin. Het raamoppervlak is in het nieuwe
model vergroot om de ruimte-indruk te verster-
ken. Honda behield het twee-verdiepingen dash-
board met hooggeplaatste digitale snelheidsme-
ter, waarnaast nu een goed TFT-beeldscherm is
 ingevoegd. Daarop verschijnen boordcomputer
en navigatie, nu af-fabriek leverbaar met een
 ingebouwde harde schijf, en de tegenwoordig
verwachte USB-, Aux- en iPod-aansluitingen.
Ongetwijfeld tot genoegen van de Euro NCAP-
 organisatie is er naast cruise control nu ook een
instelbare snelheidswaarschuwing. Behalve
 automatische inschakeling van het licht hebben
duurdere varianten een handige automatische
groot/dimlicht omschakeling. Wat er ook bij hoort
is led-dagrijlicht. En het is in Japan doorgedron-
gen dat Europeanen nogal eens iets achter de
auto willen hangen, dus is er nu een afneembare
trekhaak als accessoire verschenen, plus een
 bijpassende fietsendrager.
Desondanks vallen de meeste modellen in ons land
wat goedkoper uit. Lager verbruik, dus minder CO2-
uitstoot, dus minder BPM-belasting dragen daar
hun steentje aan bij. Alleen is er dus geen lage-
 bijtelling hybride meer, die overigens toch al sterk
aan populariteit had verloren. Maar mede omdat
de hybride sedan feitelijk geen op Europa gericht
model is en al lang geen vernieuwing meer kreeg.
Kennelijk twijfelt Honda nu of voor Europa diesels
niet beter te verkopen zijn en hybrides misschien
alleen daar geboden moeten worden waar men
geen diesel wil. In Japan en de VS dus. In de nieuwe
Amerikaanse Civic serie zit wel een hybride, zij het
nog niet met nieuwe techniek. Naar we  begrijpen
uit nieuwtjes van de Tokyo Motor Show werkt
Honda wel aan een heel nieuw hybridesysteem,
met plug-in mogelijkheid. Dus misschien moeten
we daarop wachten. Of wacht Honda om te zien of
hybridemodellen waarmee andere  merken nog
komen in Europa goed aanslaan. Tot op heden was
immers vooral Nederland hybrideland, de rest van
Europa hoefde nog niet zo erg.

Ook bij de benzinemotoren heeft Honda net als bij de diesel veel
gedaan aan beperking van inwendige wrijving en beperking van
de oliecirculatie zodat de oliepomp minder vermogen neemt.

Het nieuwe dashboard biedt
niet alleen plaats aan een
multimedia set met groot
aanraakscherm, er is ook een
prima zichtbaar informatie-
scherm bovenin naast de
snelheidsmeter. U ziet naast
het snelheidscijfer de blauwe
streepjes van de Eco-assisten-
tie.

Jazeker, een afneembare trekhaak is nu af-fabriek mogelijk, met
op wens een bijpassende fietsendrager.
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