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Vol trots poseert ontwikkelingschef Ulrich Hackenberg bij de
rompcarrosserie van de Golf. Net als de nieuwe Audi A3 is deze
Golf gebaseerd op de eerder  gepresenteerde Modulare Quer Bau-
kasten bodemgroep MQB.
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De onthulling van een nieuwe Golf is per definitie
wereldnieuws, maar op de keper beschouwd
speelden zich bij dat evenement in de Neue 
Nationalgalerie in München toch redelijk bizarre
taferelen af. Al bij aankomst was het raak, want
Greenpeace zag in het gebeuren aanleiding om
voor de deur een protestdemonstratie te houden.
De Golf is een gemiste kans in het hele milieuver-
haal, zo lazen we op de spandoeken. Waar was de
drieliter auto?
Een ietwat merkwaardige vraag, want zelden is
gedetailleerde info over een belangrijke auto
vooraf zo goed bewaard gebleven als deze keer.
Bovendien zou je zeggen dat de Golf 7 juist een

fikse stap in de beoogde richting neemt, met een
zelden eerder vertoonde gewichtswinst tot zo’n
100 kilo en een gemiddeld bijna 14 procent lager
verbruik. In een enkel geval zelfs een kwart lager.
Plus de belofte van een CNG-, hybride- en een
elektrische versie voor het eind van volgend jaar.
Ontwikkelingstopman Ulrich Hackenberg wees
er tijdens zijn presentatie fijntjes op dat de winst
nu al enorm is. “We schatten dat door de nieuwe
Golf-vloot alleen in Europa al 119.000 ton CO2

bespaard wordt. Per jaar, wel te verstaan.” Het
lijkt aannemelijk dat de mensen achter de span-
doeken daar nog wel wat vervolgvraagjes op
 wilden stellen met betrekking tot de resterende

850.000 ton, maar daartoe was met wat zachte
aandrang van een busje ME, een legertje eigen
securitymensen en een zorgvuldig geregisseerd
kordon van VW-fans niet bepaald gelegenheid.
Het Volkswagenfeestje moest ongehinderd
voortgaan.

Das Auto
Ook binnen werd glashelder hoe belangrijk ‘Das
Auto’ in Duitsland is. Zevenhonderd grotendeels
in strak pak gestoken gasten en een legertje van
cameramensen en fotografen waren getuige van
een heus mediaspektakel.  Dat begon met het
één voor één over het podium voeren van de

Volkswagen Golf generatie 7 
Compleet nieuwe Golf boordevol hoogwaardige techniek

Met de kritische bril op mag je rustig stellen dat de zevende generatie Golf wederom meer

van hetzelfde lijkt te bieden. Het design haakt probleemloos aan bij zijn voorgangers. 

Dat stond ook bovenaan de verlanglijst van de Volkswagen marketingafdeling, onder het

motto Never change a winning team. Gelukkig valt er voor de liefhebber en met name 

technisch geïnteresseerden toch veel te melden.

TEKST: ROB VAN GINNEKEN
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Golf generaties 1 tot en met 6. Daardoor onder-
streepte VW nadrukkelijk dat het uiterlijk van de
Golf 7 een doorontwikkeling is van wat ze zelf
noemen ‘een van de bekendste productdesigns
ter wereld’. 
Designchef Walter de Silva - als gebruikelijk wat
lastig verstaanbaar in het Italiaans sprekend -
klonk daarbij overigens dermate ‘ingetogen en-
thousiast’ dat je bijna zou denken dat hij er voor
het koetswerk liever eens flink tegenaan was 
gegaan. Maar de marketeers dachten daar heel
anders over. Zodoende leverde de feitelijke desig-
ner Klaus Bischoff een auto af die inderdaad met-
een herkenbaar is als iets wat tussen Polo en 
Passat in hoort. Overduidelijk een Golf, maar dan
wel met iets andere proporties.
De vooras is 4 centimeter naar voren geschoven,
de auto is een toefje langer (426 in plaats van 420
cm lang), hij werd breder en twee vingerbreedtes
lager. Van binnen zijn echter veel grotere stappen
genomen. De Golf krijgt een verrassend fraai afge-
werkt, nóg ergonomischer, iets breder en achterin
ook een paar centimeter ruimer interieur mee. 
De Golf 7 is meer dan ooit een middenklasser. 
Tot zijn bagageruimte van 380 liter aan toe. Die is
overigens deels ‘gewonnen’ door een vijf liter klei-
nere benzinetank toe te passen. Met zijn lagere
verbruik is de actieradius niettemin toch groter.

Lichter gebouwd
De nieuwe Golf is tot zo’n 100 kilogram lichter, 
onderstreept Hackenberg. Als we de eerste info
goed inschalen is dat in het basismodel echter
een aanmerkelijk magerder 24 kilo. Toch een pres-
tatie, als je ziet dat het een grotere en beter uitge-
ruste auto is geworden. Bepaald niet onbelangrijk
detail: hij zal ondanks de stap vooruit ongeveer
dezelfde instapprijs krijgen. In Duitsland is dat 
€ 16.975,-. Bij ons wordt dat begin oktober be-
kend, maar afgezien van de BTW verhoging is er
geen reden om een verhoging te verwachten.
Welk bedrag het ook precies wordt, je koopt een
auto met een fiks aantal nieuwe technieken.
Stop/start is nu standaard, evenals remenergie-
terugwinning en een automatisch ‘multi-crash’

remsysteem dat de auto na een eerste klap op de
rem houdt. Zodat je niet nog eens wordt doorge-
schoven als er nog iemand achterop klapt. Over
remmen gesproken: de nieuwe elektrische hand-
rem is niet alleen handig, maar schept meteen
wat ruimte bij de middenconsole. Nog zo’n prak-
tisch detail: een 5” infobeeldscherm is standaard.
Die heeft aanraakfuncties en zelfs een nabijheids-
sensor, zodat hij in bedieningsmodus gaat zo
gauw een hand het beeldscherm nadert.
De instapper heeft standaard een radio, een navi-
gatiesysteem is optioneel. Het goede nieuws is
dat beeldscherm en elektronicaunits in het MQB-
concept gescheiden zijn, zodat de nieuwe Golf
binnenkort niet langer op de shoppinglijst staat
van dieven met speciale aandacht voor een com-
pleet uitneembaar infotainmentsysteem.

Alleen turbomotoren
Als we naar de Duitse informatie kijken hoort ook
airco en een elektronische differentieel sper er
 altijd bij. Alles bij elkaar tamelijk indrukwekkend
in deze klasse. Maak u overigens geen zorgen: de
kassa bij VW rinkelt nog steeds flink, ondanks de
gelijkblijvende basisprijs. Naar verluidt is hij
dankzij het MQB concept tot 30 procent efficiën-
ter te bouwen. De koper zal het worst zijn, hij
krijgt in alle opzichten meer auto. Oók onder de
motorkap. 
Vrij aanzuigende motoren zijn er namelijk niet
meer. De MPI basismotor is vervangen door een
63 kW en 160 Nm sterke 1.2 TSI turbo-driecilinder.
Dat kon wel eens een snoepje zijn, met zijn top
van bijna 180 en een sprint naar 100 in net onder
de 12 seconden. Hij vraagt 4,9 liter op 100 kilome-
ter en dat is een verbetering van 0,6 liter ten op-
zichte van zijn voorganger.
Een trede hoger vind je de 1.4 TSI met 103 kW en
cilinderuitschakeling, bekend van de net gelan-

ceerde Audi A3. Ondanks aanzienlijk betere pres-
taties verbruikt die volgens de normmeting onge-
veer evenveel (4,8 liter) als zijn kleine broer. 
De ACT-techniek schakelt de twee middelste cilin-
ders waar mogelijk uit tussen 1.400 en 4.000 toe-
ren. Dat kan volgens de technici bij een ge-
vraagde trekkracht van minder dan 85 Nm.
Uiteraard wordt er ook gedieseld. In eerste in-
stantie is er keus uit een 1.6 TDI met 77 kW en
een 2.0 met 110 kW. Zij vragen respectievelijk
3,8 en 4,1 liter op 100 kilometer. Ulrich Hacken-
berg kondigde ook een BlueMotion-versie aan
(we nemen aan van de 1.6 TDI). Die zal met
‘spaarpakket’ 3,2 liter op 100 kilometer halen en
dat betekent 85 g/km CO2. Daarmee zit hij aardig

Moderne autobouw ten voe-
ten uit: roodgloeiend komt
voorgesneden plaatwerk uit
de oven (links), een robot
pakt het op en zal het naar
de pers brengen.

Het principe van de veel toegepaste ‘tailored blanks’, gemaakt
met een verstelbare pers. U ziet de toepassing, met een sterker
deel middenin de B-deurstijl en dunnere, dus lichtere uiteinden.

Een industrieel puntlasapparaat? Nee, dit is iets nieuws, een
 lasertang die niet in een punt maar in rechte of golvende lijnen
last.
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in de richting van de drieliterauto die Green-
peace tijdens de presentatie buiten de National-
galerie van VW eiste.

Heet staal en laserlassen
Naast ontelbare gewichtsbesparende details, 
inclusief aluminium en magnesium dragende 
onderdelen (bijvoorbeeld achter het dashboard),
en motoren die tot 40 kilo lichter werden dan hun
vergelijkbare voorganger, is veel winst geboekt in
de hele structuur van de Golf. Kaal weegt de car-
rosserie 23 kilo minder dan voorheen.
Volkswagen heeft ruim gebruik gemaakt van 
exotische staalsoorten en dat spaart materiaal,
verlaagt het gewicht en verbetert de veiligheid.
Op een aantal plaatsen is staal met een op de 
belasting afgestemde variërende dikte toegepast.
Speciale walsen maken dat mogelijk. Op de plek-
ken waar dat de meeste winst geeft vind je extra
dun ultrasterk staal dat bij hoge temperaturen is
gevormd. Het wordt vervolgens binnen enkele 
seconden van ruim 900 graden naar zo’n 180 gra-
den afgekoeld.
Een ander opvallend detail is het gebruik van spe-
ciale ‘klem’ laser lasinstallaties die heet gevormde
stalen platendelen verbinden. Dat is volgens VW
een relatief kostbaar proces, dus wordt het alleen
op strategische plekken toegepast. Zoals in de
stijlen en deuropeningen. In detail gaat dat ver-
haal nog verder, want de ene keer last de laser
rechtuit, maar op specifieke plekken ook in een
soort sinuspatroon. Die ‘wobbel’ lasnaden vragen
20 procent minder energie dan puntlassen en zijn
zo’n 40 procent sterker. Ander voordeel is dat dit
procedé kan worden gebruikt zonder uitgebreide
bescherming tegen rondom ‘lekkende’ laserener-

gie. Het laswerk verloopt op vergelijkbare wijze
als met klassieke puntlassen.
Een meer algemeen voordeel van de MQB-bouw-
wijze – we hebben het in eerdere uitgaven al aan-
gestipt – is het feit dat de opbouw van bepaalde
delen van de carrosserie in zekere zin universeel
is. Op dezelfde productiestraat kunnen tot vier 
varianten – eventueel ook andere modellen en
merken – worden gebouwd. Er kunnen tot zestig
carrosserieën per uur worden samengesteld.

Maatwerk in techniek
De Golf 7 heeft vóór veerbenen op triangels.
Achter hebben de meer gespierde uitvoeringen
een verbeterde versie van de viervoudig geleide
onafhankelijke wielophanging die we nu ken-
nen. Die moet een Golf meer dynamiek en raffi-
nement geven. Lees: de Ford Focus onderstel-
technisch van repliek dienen. Daarmee komt
men tegemoet aan een van de kritiekpunten bij

de huidige generatie. Bij motoren tot 90 kW is
een nieuw ontwikkelde semionafhankelijke 
torsieas aan het werk. De ontwikkelingsmensen
claimen dat je die in prestaties ongeveer op het
niveau van de voorgaande multilink ophanging
moet inschalen.
Overigens heeft de nieuwe VW een elektromecha-
nische stuurbekrachtiging en kent hij – vergelijk-
baar met BMW -  een keuzemogelijkheid met de
standen Eco, Sport, Normal, Individual. In combi-
natie met de adaptieve demperregeling is er ook
nog de stand Comfort.
In de Eco modus wordt het verbruik teruggedron-
gen via ingrepen op motormanagement, airco en
de aansturing van diverse andere aggregaten. In
versies met DSG-transmissie wordt ook een ‘zeil’
techniek ingeschakeld, waarbij de auto optimaal
gebruik maakt van de opgebouwde kinetische
energie. Hij rolt bijvoorbeeld voor een verkeers-
licht uit, waarbij de motor overigens wel stationair
loopt.
In onze volgende uitgave komen we terug op de
rijeigenschappen van de Golf 7, maar nu al is
duidelijk dat hij niet alleen kwalitatief een stap
omhoog neemt, maar ook qua uitrusting op
businessclass-niveau komt. 
Naast de al genoemde systemen noteren we
onder andere PreCrash-techniek die de auto op
een onvermijdbare botsing voorbereidt, 
maar ook adaptieve cruise control met radar-
techniek, een automatisch noodstopsysteem
met geïntegreerde stadsfunctie (tot 30 kilome-
ter sta je tijdig stil), een vermoeidheidssensor,
rijbaan assistent, automatische grootlichtrege-
ling, verkeersbordherkenning en een automa-
tisch parkeersysteem ‘2.0’ dat een passende 
parkeerplek herkent en zowel parallel als dwars
kan inparkeren. De vraag is dan wel wat er 
overblijft van ‘100 kg lichter’ als dit allemaal aan
boord is.

Ietsje hoekiger lijnen, een beetje andere details, maar op een 
kilometer afstand nog herkenbaar als een Golf. Net als bij eer-
dere Golf-generaties waar steeds werd gewezen op de kostbare
‘klassenloze’ uitstraling.

Zou het toeval zijn, een forse
dosis BMW-sfeer met het

naar de bestuurder gekeerde
middenconsole? De hele

 afwerking en vormgeving
staat in elk geval in de

nieuwe Golf op BMW-niveau.
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