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Je zou bijna zeggen: soms zit het mee. Juist dank-
zij de ‘slurptaks’ is de nieuwe versie van de Porsche
Boxster aantrekkelijker geworden. In zijn nieuwste
generatie is de Boxster namelijk een fikse 8 mille
voordeliger. Met een vanafprijs van tegen de 64
mille is hij niet voor iedereen weggelegd, maar de
roadster wordt beslist bereikbaarder. De verkla-
ring is simpel: met CO2-waarden vanaf 180 g/km
werd maar liefst 34 gram van de voorganger ‘afge-
schaafd’. Naast vele andere technische ingrepen,
mag je dat voor een groot deel toeschrijven aan
details als de stop/start, lagere rolweerstand en
een snufje als ‘zeilen’. 
Het lijkt niet bepaald ‘des sportwagens’ dat de
auto bij gas loslaten vrij verder rolt. In de praktijk
hebben de ontwikkelingstechnici dat elektronisch
geregeld echter perfect onder controle weten te

houden. De techniek weet waar ze wel en niet
moet toeslaan.

Derde generatie
De Boxster is al weer aan zijn derde generatie toe.
Vanzelfsprekend werd de auto toen en ook nu
weer behendig in één zin genoemd met de roem-
ruchte 356 Roadster en 550 Spyder. Achtereenvol-
gende Boxster generaties werden in 1996 en 2004
gelanceerd. In zijn nieuwste gedaante mocht hij
zich bewijzen aan de Cote d’Azur, met als startpunt
St. Tropez.
Een passend chique decor voor een Porsche, met
als bonus dat in het achterland fenomenale stuur-
weggetjes te vinden zijn. Een deel van de testroute
bestond uit proeven van de Monte Carlo Rally.
Waarbij rallycrack Walter Röhrl ons op het hart

drukte wèl plezier te maken, maar op de smalste
passages niet te vergeten dat de afgrond soms 
decimeters verwijderd is. En in tegenstelling tot
een rallyproef ook tegenliggers een deel van de
werkelijkheid uitmaken.
De nieuwe Boxster is een auto met twee gezichten.
Het is dus een heerlijke en in alle uitvoeringen zeer
snelle stuurmachine, maar je kunt er even goed
aangenaam mee cruisen en flaneren, van St. Tro-
pez tot Zandvoort. En van Hollandse dijkweggetjes
tot een weekeindje in pakweg de Eiffel. Zo zit je
ook open rijdend verrassend goed beschermd. Zelf
hadden we op een relatief koele mediterrane dag
eigenlijk alleen de wens dat er naast de gangbare
‘zonnekleppen’ nog eentje  tussenin mag komen.
Alleen je schouder in het midden vangt bij nor-
male snelheden namelijk wat wervelingen op.

CO2-reductie drukt de pret niet
Porsche Boxster in derde generatie

Hij is meteen herkenbaar als Boxster, maar toch is de nieuwe Porsche roadster technisch  ingrij-

pend aangepast. Daarbij deelt hij overigens veel componenten met zijn grote broer 911. Ook 

die is net in het nieuw gestoken, zoals wellicht bekend is. Het resultaat mag er in elk geval zijn: 

de Boxster stuurt fenomenaal, is razendsnel en – prettige verrassing – werd een slag goedkoper.

Een pure tweezitter met middenmotor, zo had Ferry Porsche het
eigenlijk meteen moeten maken toen hij het merk opstartte.
Maar dat paste helaas niet in de VW Kever-basis die zijn vader
had ontwikkeld.
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Groter maar ook lichter
De Boxster heeft een meer gespierde uitstraling
gekregen. Je zou bijna zeggen: mannelijker. Bij
designer Mitga Borkert – de topman van advan-
ced design and style bij Porsche – leveren onze
 bevindingen een tevreden glimlach op, dus
 kennelijk was het inderdaad de bedoeling het
‘zachte’ van de voorganger wat weg te poetsen.
“De carrosserie is langgerekter, high tech verlich-
ting is standaard, de wielen groeiden naar 18 inch
en meer (19 op de Boxster S en 20 inch als optie –
red.), de wielbasis nam met een forse 6 centimeter
toe en bij de spoorbreedten is dat voor 4 centime-
ter en achter bijna 2 centimeter. Je zit iets lager in
de nieuwe Boxster, de voorruit ligt ook wat vlak-
ker en staat een decimeter verder naar voren. 
De flanken vormen een herkenbare toevoer voor
de koelluchtopeningen achteraan.”
Het verhaal gaat echter veel verder: het zijn de 
uiterlijk zichtbare effecten van een behoorlijk 
ingrijpende technische ‘makeover’. Zo is de 
gewichtsverdeling voor een dergelijke sportwa-
gen bijna perfect met 46 procent voor en 54 pro-
cent achter. De vergrote Boxster werd toch een
stukje lichter: vanaf 1310 kilogram, 25 minder dan
voorheen. De Boxster S is overigens herkenbaar
aan grotere 19 inch wielen en een dubbele uitlaat.
Het resultaat is een auto die zich op de uiterst
veeleisende wegen in het Monte Carlo rallyachter-
land tot verbluffend hoge snelheden met speels
gemak een bocht om laat zetten. Waarbij hij zoals
het een middenmotor sportwagen betaamt in
aanleg achteraan wat wil wegglijden en alleen
over de voorwielen gaat schuiven als je echt veel
te hard een knijpende bocht in duikt.
Kortom: met name in combinatie met de PDK-ver-
snellingsbak is het een relatief lichte en zeer  
levendige auto. Het dak werkt elektro-hydraulisch.
Dat weegt wat, maar je hebt er veel plezier van.
Het mechanisme opent en sluit werkelijk in een
oogwenk en dat kan ook onder het rijden. We pro-
beerden het na wat uitdagende teksten van de
Porsche technici bij een kleine 70 kilometer per
uur en het mechanisme gaf geen krimp. 
Over het dak gesproken: de bagageruimte is
zowel in open als gesloten toestand heel fatsoen-
lijk te noemen. De bergvakken voor- en achterin
bieden samen plek voor 280 liter aan tassen en
kleine reiskoffers.

‘Zeilend’ brandstof sparen
De zescilinder boxerkrachtbron ligt nog steeds in
een middenmotorpositie achter de rijder en voor
de achteras. Met de transmissie erachter. Dat is
net andersom dan in een 911, maar technisch
speelt hij zeker leentjebuur. We noteren directe
brandstofinspuiting, geavanceerd thermisch
 management, terugwinning van remenergie,
energiemanagement dat het acculaden bij volle
acceleratie onder andere uitschakelt, en het
 inmiddels ook bij Porsche gangbare stopstart.
Beide motoren zijn in combinatie met de dubbel-
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koppeling PDK bak rond de 15 procent efficiën-
ter. Ze verbruiken in de NEDC respectievelijk
7,7 en 8 liter op 100 kilometer. 
Onderdeel van die stap vooruit is ook de (van de
911 geleende) freewheel techniek die in combina-
tie met de PDK wordt ingebouwd. De motor drijft
alleen aan wanneer dat nodig is, bij acceleratie. 
Hij schakelt overigens niet uit, zoals in een
hybride Porsche Cayenne, maar loopt stationair zo
lang geen trekkracht wordt gevraagd.
De basismotor – als je hem zo oneerbiedig mag
bejegenen – meet nu 2,7 liter, 187 cc minder dan
voorheen. Toch perst hij er 195 kW uit (+ 7). Zijn
trekkracht nam iets af, maar 280 Nm is nog steeds
niet bepaald behelpen. Het betreft een downsized
broer van de grote 3.4 motor uit de Boxster S.
Waarbij overigens boring èn slag werden aange-
past. In die standaardmotor was de toepassing
van speciale lichtere zuigers noodzakelijk. 

“Vanwege de combinatie van  hogere toerentallen,
verbeterde prestaties en de hogere compressie in
combinatie met de  directe inspuiting.” 
Standaard- en S-motor hebben VarioCam Plus –
variabele lift (3,6 mm of 10,5 mm) en kleptiming –
aan de inlaatzijde. Met een vergroot stelbereik van
50 graden. Daardoor is externe EGR overbodig. 
De buitenlucht wordt nu van beide zijden van de
auto via een soort motorfietsinlaatfilters aange-
voerd en Porsche ontwikkelde een inlaatsysteem
met lagere stromingsweerstand. In dat traject vind
je nu een druksensor, in plaats van de klassieke
massameter. Ook die zit dus niet langer in de weg. 
In de 3,4 liter motor van de S vind je als extraatje
een resonantie regelklep in de inlaat. Die zorgt
voor meer kracht van onderuit en maakt de kop-

De zescilinder boxer is weer geoptimaliseerd, en zuigt nu aan
twee kanten van de auto zijn lucht aan. Achter de aanzuigbuizen
de vultuiten voor olie (gele dop) en koelvloeistof (blauwe dop).

De besturing wordt nu elektrisch bekrachtigd, en behoudt daar-
bij voldoende gevoel. Let op de keurige geleideschotten die rij-
wind naar de remmen voeren.
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Ook uiterlijk krijgt de Boxster steeds meer stoere 911-uitstraling. Het onelegante ‘hekje’ dat achterop als spoiler omhoog kwam bij 
hogere snelheid is nu ook weggewerkt.

Merkwaardig effect, dat deze
veel ingewikkelder dubbel-
koppelingsbak door fiscale
wetgeving in Nederland
goedkoper uitvalt dan een
gewone zesbak.

pelkromme een stukje vlakker. De 3,4 liter versie
levert 232 kW (+3) en 360 Nm trekkracht. 

Dynamische transmissieophanging
Europees gesproken is een zesversnellingsbak
standaard, maar door de CO2-wetgeving in ons
land is de (iets zuinigere) zevenversnellings PDK
goedkoper. Hij is technisch verbeterd, werkt sneller
en heeft een aangepast schakelalgoritme. Altijd
doen dus, ook al weegt hij 30 kilo meer. De winst
aan rijplezier zal voor veel rijders enorm zijn. 
De techniek herkent aan de hand van je ‘instructies’
welk schakelgedrag gewenst is. 
Zo zal hij letterlijk veel hoger inzetten wanneer je
stevig op het gas duwt. Wanneer de stabiliteits-
regeling uit staat, is het ook mogelijk met de PDK
Boxster te driften. Het systeem herkent de situatie
en houdt de versnelling vast. Een ‘sportknop’ is nu
standaard en geeft de afstelling meer ‘bite’.
Het optionele Sport Chrono-pakket gaat nog een
stap verder met onder andere een Sport Plus stand
met launch control-functie. Schakelen gebeurt met
de ‘van dik hout zaagt men planken’ aanpak van
het racecircuit. Een tikje te bonkig voor dagelijks
gebruik.
Daarnaast heeft de auto met dit sportpakket dyna-
mische ophangpunten voor de transmissie, waarbij
een gemagnetiseerde vloeistof de ophanging naar
behoefte stugger maakt. Porsche claimt dat dit de
wegligging verbetert. Ook dit is weer overgenomen
uit de 911, al ligt de motor daar omgedraaid in.

Gemoderniseerde ondersteltechniek
Met zijn verder uit elkaar geschoven wielen is de
Boxster merkbaar dynamischer dan zijn voorgan-
ger. Porsche biedt een blik vol snufjes aan om dat
nog verder op te schroeven. Daarmee wordt het
een waar Nürburgring-kanon, maar we schatten
dat de koper dan bij een prijskaartje van al gauw
een ton toch snaaks naar de 911 zal gaan kijken. 
No worries: ook standaard mag de Boxster er zijn.
De voorwielophanging is opnieuw ontworpen en
lichter gemaakt (alu veerbenen), hij staat nu op
gasgevulde schokdempers en het geheel heeft
een sterker ‘anti-duik’ karakter. De nieuwe elektro-

mechanische stuurbekrachtiging is geadopteerd
van de 911 en voelt prima aan. Een optionele
Plus-versie stuurt tot 70 km/h lichter. Puristen zul-
len wellicht een iets minder direct karakter 
bespeuren, maar voor de meesten is het prima zo.
Porsche lanceert als extra ‘PTV met PASM’ (actief
onderstel met variabele schokdempers en stalen
veren). Kort gezegd verbetert het de dynamiek in
een bocht door een combinatie van ingrepen via
het differentieel achter, en doelgerichte korte 
remingrepen op afzonderlijke wielen.   
Vanzelfsprekend zijn ook de remmen opgewaar-
deerd, met voelbaar succes. Die van de S zijn vóór
van de 911 geleend. Minder opvallende maatre-
gelen als het gebruik van sterke staalsoorten in
combinatie met veel aluminium – zelf spreken ze
van hybride structuur -, en bijvoorbeeld magne-
sium achter dashboard en in het wegvouwbare
dak dragen zeker ook in hoge mate bij aan de stap
die de nieuwe Boxster neemt. 
Tot slot zullen de puristen naast de e-besturing
nog een keer moeten slikken: ook de handrem is
elektrisch en dus niet langer een kloek hendel
 tussen de stoelen. De tijden veranderen, ook bij
Porsche.

Met een magneetspoel regelbare transmissiesteunen dempen oncomfortabele trillingen, maar voor-
komen (door stugger te worden) dat bij hoge motorbelasting de aandrijflijn kan kantelen.

Steeds meer 911-techniek in
de Boxster-motor, zoals nu 
directe injectie en Variocam
variabele klepbediening.
Knap dat ze zo zonder 
uitwendige EGR toe kunnen.
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