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AUTONIEUWS

De eerste van de VW ‘hybrid’-generatie
In Europa had de XL1 stroom-

lijnauto de primeur van de 

nieuwe VW hybridetechno-

logie. Noem het een visite-

kaartje. In de showroom staat 

nu een ‘gewone’ hybride VW 

met vergelijkbaar concept: 

de Jetta Hybrid. Uiterlijk niet 

bijzonder, maar in feite heb je 

het over de eerste telg van de 

nieuwe hybridegeneratie.

Je ziet vrijwel niets bijzon-
ders aan de Hybrid-versie 
van de Jetta. Behalve dit: 
geen toerenteller maar een 
‘vermogensmeter’ in het 
dashboard.

Elektromotor tussen het afkoppelbare TSI-aggregaat en de 
DSG-automaat, het accupakket achterin. Het accupakket 
wordt gekoeld en verwarmd met lucht uit de cabine, dus via 
airco en kachel op temperatuur gebracht.

name in de Comfortline. Die is wat ‘zachter’ afge-
stemd en eerder ietwat log dan dynamisch. De 
Highline versie met grotere 17 inch wielen doet 
dat wat beter. Een kritiekpuntje is de niet altijd 
even geraffi  neerde afstelling van de uitroltech-
niek, in combinatie met energierecuperatie en de 
remwerking die dat oproept. Wie dynamiek zoekt, 
zal wellicht elders gaan shoppen.
Aan de creditzijde noteren we een opvallende 
goede rust, lekker veel ruimte op de achter-
bank – noem het een mini-Passat – en een grote 
souplesse. Nauwelijks verwonderlijk als je weet 
dat de 110 kW sterke TSI in samenwerking met 
de e-motor over een enorm breed gebied zijn 
maximum koppel van 250 Nm biedt. Het betreft 
overigens de 20 kW e-motor zoals we die ook uit 
de XL1 kennen, met ongeveer dezelfde dubbel 
koppeling zevenbak.
Het opgegeven verbruik bedraagt 4,1 liter op 100 
kilometer (95 gram CO 2 ). Dit betekent dat de Jetta  
in de 14 procent bijtellingcategorie meedoet, een 
fi nancieel voordeel waar tegenover alle genoem-
de minpuntjes al snel betekenisloos worden. Net 
als de prijzen, die beginnen bij een kleine 30 mille. 

een plug-in auto. Maar wel dezelfde units.
Het accupakket ligt met zijn koeling onder de 
achterbank, maar neemt (tamelijk hinderlijk) ook 
een hoek achterin de koff erbak in beslag. Wél 
goed voor de gewichtsverdeling. Voorin vind je de 
bekende 1.4 TSI met daar tegenaan de DSG 7-ver-
snellingsbak met de e-motor in eenzelfde ‘wafel’ 
zoals we die in de XL1 hebben gezien. Noem het 
een civiele versie van het hoogwaardige systeem 
in de stroomlijnbolide. 

 Twee karakters 
 De eerste rij-indruk kun je in drie trefwoorden 
vangen: souplesse, overgewicht en rust. Om met 
het overgewicht te beginnen: met ruim 1,4 ton 
zit hij een kilo of 100 boven de gewone 1.4 TSI 
DSG-versie. Woordvoerder Ralf Dennissen: “Dat 
komt voor rekening van accupakket, elektromotor 
en extra regeltechniek, maar er is juist winst bij 
de benzinemotor door een lichter aluminium 
onderblok en details als de geïntegreerde turbo 
en dergelijke”.
Je voelt in het rijgedrag hoe dan ook goed dat je 
bijna twee passagiers aan gewicht meesleept. Met 

 VW is niet helemaal nieuw op het hybridefront, ze 
hadden al de Touareg Hybrid. Maar je kunt rustig 
stellen dat de Jetta Hybrid het startschot geeft 
voor een nieuw off ensief met dergelijke spaarmo-
dellen. Zoals we in onze vorige uitgave hebben 
vastgesteld bij de kennismaking met de exotische 
XL1, staat er een roedel plug-in hybride auto’s in 
de planning. Van Up tot Audi, zogezegd. Alles uit 
de MQB-stal plus de kleine Up.
In feite worden dat allemaal broers van de nu 
gelanceerde Jetta Hybrid. Alleen heeft die dus 
géén oplaadaansluiting, is het accupakket pak-
weg een factor 22 kleiner – 60 lithium-ion cellen 
met een capaciteit van 1,1 kWh om precies te zijn 
– en kan hij ook maar enkele kilometers volledig 
elektrisch rijden. VW claimt ‘tot 2 kilometer’ maar 
dat is al optimistisch. Overigens gebruikt men hier 
volgens ontwikkelingstechnicus Thomas Herbst, 
vanwege de andere belasting met voortdurend 
deels laden en ontladen, iets andere cellen dan in 
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