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Volkswagen XL1 startschot nieuwe hybridefilosofie

Anti-Bugatti een wonder van vernuft
Bij de eerste serieuze kennismaking met de VW XL1 blijkt de ’1-literauto’ zelfs nog zuiniger 

dan beloofd. Vanzelfsprekend is daarvoor een blik geavanceerde technieken en exotische 

materialen opengetrokken. Maar het verhaal blijkt veel verder te gaan: het hart van dit 

zuinigheidswonder is een standaard MQB-component.

 Ongeveer dezelfde aandrijftechniek zullen we 
later terugzien in de Up. En binnenkort al in de 
Golf en Audi A3. Het verhaal achter de ’1-literauto’ 
van VW heeft een lange historie. Het idee ont-
sproot ooit aan het brein van de topman van VW, 
Ferdinand Piëch. Die krijgt uiteindelijk veelal zijn 
zin, zoals het bestaan van Audi’s quattro-techniek, 
de ontwikkeling van de Phaeton en Bugatti Vey-
ron, maar bijvoorbeeld ook de recente aankoop 
van Ducati bewijst.
Hoe dan ook: elf jaar geleden reed Piëch met veel 
gevoel voor de publiciteitswaarde een eerste 
prototype van de ‘1 literauto’ – toen nog met de 
stoelen achter elkaar – vanuit Wolfsburg naar 
de aandeelhoudersvergadering in Hamburg. 
Kentekenplaat? Heel passend ’WOB – L1’. De super 
gestroomlijnde sigaar was 125 centimeter breed 
en een meter hoog. De aandrijving werd verzorgd 
door een vrij aanzuigende 0,3 ééncilinder diesel. 
Het hele voertuig woog 290 kilogram.  

In de tussenliggende jaren verdween het project 
van zo’n super goedkoop rijdende auto om 
kostentechnische redenen van de radar. Maar 
sinds elektrische mobiliteit doorbreekt zette de 
topman, voorzitter van de Raad van Bestuur, weer 
druk op de ketel en zagen we na de L1 uiteindelijk 
het XL1-prototype verschijnen.
In grote lijnen de auto die nu in gelimiteerde 
oplage in productie is gegaan. Om precies te 
zijn in de voormalige Karmann-fabrieken in 
Osnabrück, niet ver over de Duits-Nederlandse 
grens. Waar we vanzelfsprekend als een magneet 
naartoe werden getrokken toen de gelegenheid 
zich voordeed om de techniek van de zuinigste 
auto ter wereld nader te bekijken. 

 Anti-Bugatti 
 Al bij een eerste kennismaking blijkt dat de XL1 
veel meer is dan een technisch praatplaatje. Naast 
de exotische auto staan tijdens de technische 

workshop tot onze verrassing plug-in hybride 
versies opgesteld van onder andere Golf en Audi 
A3. Ze hebben onderhuids aandrijftechniek die in 
essentie is afgeleid van die in het spaarwonder. 
Zij het met een groter lithium-ion accupakket, en 
in het eerste geval gecombineerd met een 1.6 TDI 
en in de Audi een viercilinder TSI.
Bovendien blijkt de XL1 minder alleen visite-
kaartje en meer praktisch bruikbaar dan we voor 
mogelijk hadden gehouden. Vanzelfsprekend is 
het niet bepaald een auto voor rijders die wat 
stramme ledematen hebben, maar achterin vind 
je (achter de aandrijfunit) wel een 120 liter grote 
bagageruimte, en de technici beloven gangbare 
veiligheid met vier Euro NCAP veiligheidssterren. 
De vijfde is naar hun zeggen simpelweg onmoge-
lijk vanwege de voetgangersveiligheid. 
Ook qua rijgedrag is de hightech VW dagelijks 
inzetbaar, ondanks zijn extreem lage bouw en 
bijvoorbeeld de vleugeldeuren. Meer daarover in 
de rijindruk van de XL1. Eerst kijken we naar zijn 
concept en techniek. Daarbij zweven je gedach-
ten als vanzelf naar exclusieve supercars als de 
Veyron, maar dan met een precies tegengestelde 
fi losofi e. Noem hem maar rustig een anti-Bugatti. 
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De kern van de XL1, een kleine diesel- en elektromotor achterin 
met een 5,5 kWh Li-ion accupakket voorin. De accu’s zijn van 
buitenaf oplaadbaar en geven 50 km rijbereik.
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Meesterstuk van bouwdoos-
techniek, de tweecilinder 
turbodiesel, met DSG-
versnellingsbak voorzien van 
een elektromotor die ook in 
normalere hybridemodellen 
komt.

 Wereldrecord in zuinigheid 
 De XL1 is niet alleen de zuinigste productieauto 
ter wereld, maar ook de ’glibberigste’. Zijn Cw-
waarde staat namelijk te boek voor 0,189. Bij een 
frontaal oppervlak van maar anderhalve vierkante 
meter. De auto heeft een vrijwel perfecte drup-
pelvorm, met een geheel aerodynamisch ’glad’ 
gemaakte bodem. De ontwikkelingstechneuten 
gingen zelfs zover dat ze de achterlichtbalk als 
een soort extra spoilertje gebruiken. Het geheel 
steekt iets achter de auto uit. Ze vervingen de 
spiegels door kleine cameraatjes en een beeld-
scherm in iedere vleugeldeur. Bijkomend voordeel 
daarvan is trouwens dat die camera’s zich automa-
tisch verstellen als je achteruit rijdt.
De VW is ooit neergezet als 1-literauto en wordt 
nu opgegeven voor een verbruik van 0,9 liter op 
100 kilometer. Dr. Heinz Jacob Neuszer, ontwik-
kelingstopman motoren bij Volkswagen, meldt 
glimlachend dat daar dan nog een vette meet-
afronding in zit ook. 
”In feite hebben we het normverbruik van de XL1 
gemeten op 0,83 liter op 100 kilometer, maar dat 
kun je niet zo in de technische gegevens zetten. 
Hij heeft een CO 2 -uitstoot van 21 gram.”
In feite scoort de auto dus rond de 1 op 120. De 
techniek van de aandrijfunit speelt daarbij van-
zelfsprekend ook een hoofdrol. 

 Halve viercilinder 
 De opvallend compacte aandrijfeenheid omvat 
een 0,8 liter tweecilinder turbodiesel in combina-
tie met een aangebouwde elektrische aandrij-
ving in een DSG 7-versnellingsbak. Neuszer: ”De 
aandrijving wordt ook bij elektrisch rijden dus 
geschakeld om maximale effi  ciency te bewerkstel-
lingen. In feite heb je het overigens niet over een 
'Doppelkupplung', het is een drievoudige kop-
peling. De derde verzorgt de verbinding met de 
verbrandingsmotor. Het afstellen van de synergie 
tussen beide motoren was een hele uitdaging.”
Er zijn enorme bedragen in de onderhuidse 
techniek gestoken en dat was zeker niet alleen 

voor deze XL1, die in Osnabrück in kleine aantal-
len zal worden gebouwd. De eerst serie bedraagt 
pakweg vijftig stuks en daarna zal men kijken naar 
de belangstelling voor de tamelijk exotische VW.
”Het verhaal gaat veel verder, want de combi-
natie van e-motor, verbrandingsmotor en drie 
koppelingen past in veel opzichten binnen het 
MQB-concept. Hij zal inderdaad als ’bouwsteen’ bij 
diverse merken worden toegepast. Te beginnen 
met de plug-in hybride A3 en kort daarna de Golf. 
In dat geval in combinatie met viercilinder diesel 
en TSI motoren. De eenheid die nu achterin de 
XL1 ligt past echter wel in de Up. Daar wordt op 
dit moment aan gewerkt in de ontwikkelings-
afdeling.”
De tweecilinder diesel is ook een soort MQB-com-
ponent, een gehalveerde 1.6 TDI, met aanpassin-
gen om de twin mooi rond te laten lopen. Neuszer 

noemt verder de eind dit jaar te presenteren 
hybride Golf en A3 als voorbeeld. De versies 
waar nu aan wordt gewerkt zijn in het vooronder 
gecombineerd met respectievelijk de 1.4 TSI en 
1.6 TDI. Met waardes vanaf 35 gram CO 2  zullen die 
ruim binnen de Nederlandse normen voor de ’0 
procent regeling’ vallen. 

 Plug-in off ensief 
 De VW Groep heeft kennelijk de strategische 
beslissing genomen om op afzienbare termijn 
de plug-in hybride tot speerpunt te maken. Veel 
meer dan een ’overgangstechniek’ naar vol-
ledig elektrisch rijden, zoals men onderstreept. 
De keuze voor plug-in hybrides blijft relatief 
betaalbaar door net als in de MQB-aanpak voor 
standaardcomponenten te kiezen.
”Voor de lithium-ion accu’s is ook zo’n pragma-

 TEKST: ROB VAN GINNEKEN 

Het dragend deel van de XL1 bestaat uit een koolstofvezelcomposiet cabine met aluminium 
balken als kreukelzones voorop en achterop.

Een compleet uitgerust interieur, let op het beeldschermpje in het portier bij wijze van achteruit-
kijkspiegel. Want geen achterruit, en normale buitenspiegels geven weer extra luchtweerstand.
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tische aanpak gekozen. De energiecellen, de 
modules, het management en de verbindingsbox 
zijn standaard componenten die in verschillende 
auto’s toepasbaar zijn.”   
Het is in dat verband intrigerend om Audi ontwik-
kelingstechnicus Heinz Peter Hollerweger vervol-
gens een presentatie over de ’Vorsprung durch 
Technik’ van de toekomstige A3 e-tron te horen 
geven. Zeker omdat zijn collega van VW desge-
vraagd snaaks meldt dat het gewoon dezelfde 
techniek is. Dat neemt niet weg dat de primeur 
voor Audi is. Toch een Vorsprung dus. 
Hoewel de auto die de echte technologische 

sprong maakt vanzelfsprekend toch de XL1 is. 
De auto wordt voor ons ontleed door project-
manager Holger Bock. Die begint met de vraag 
waarom is gekozen voor carbon. ”Het voordeel is 
dat je redelijk vrij bent in de vormgeving. Je kunt 
de dikte van het materiaal variëren en dat geldt 
ook voor de richting van het weefsel. Aangepast 
aan de belasting en bijvoorbeeld de botsbescher-
ming. Voor dat laatste is de structuur aangepast, 
maar vind je bijvoorbeeld ook kleine honingraat 
kreukelzones in de fl anken.” 

 Carbon en Lexan 
 Bovendien spelen de 3 kilo lichte voorwielen 
een rol. Ze zijn van een speciale magnesiummix 
gemaakt die veel kracht absorbeert bij het 
samendrukken, en worden bij een frontale 
crash op hun beurt tegen kreukelbalken achter 

de wielen gedrukt. Tot vrij hoge snelheden zal 
de passagierskooi, mede door de aluminium 
kreukelbalken voor en achter, zelf niet worden 
beschadigd. Carbon en lichtmetaal zijn galvanisch 
van elkaar gescheiden samengebouwd om snelle 
corrosie te voorkomen. 
Het koolstofvezelmateriaal in de structuur van de 
auto varieert van 2 millimeter tot – in de stijlen – 
8 millimeter dikte. De buitenhuid is 1,2 millimeter 
dik. Het geheel weegt 230 kilogram. Geroboti-

Vooruitblik op de hybride Golf BlueMotion Twindrive die 
eraan komt, met zijn groter accupakket op de voorgrond. Hij is 
eigenlijk al klaar, hoewel de Audi A3 e-tron de primeur kreeg 
met dezelfde techniek.

In een verlengde DSG-bak is achter de droge koppeling om 
de dieselmotor los te koppelen een elektromotor gebouwd. 
Binnen die elektromotor zit een dubbele multiplaatkoppeling 
voor de transmissie.

De specialisten voorspellen dat lichte polycarbonaat kunststof 
ruiten ook voor massaproductie in beeld komen met een 
krasvast glasachtig gehard laagje erop.
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seerde handelingen worden ontwikkeld, maar 
alles wordt op dit moment nog met de hand in 
enorme mallen samengebouwd. Elke koolstof-
vezelmonocoque wordt aan een computertomo-
grafi e ’CAT scan’ onderworpen. Deze techniek uit 
de medische wereld geeft tijdens het leerproces 
extra zekerheid.
Ook de stabilisatorstang is overigens van carbon 
gemaakt. Voor de remmen wordt een nieuw type 
keramische schijven toegepast (1,3 kilo). Het hele 
dashboard oogt vrij normaal, maar weegt slechts 
6 kilo en bestaat uit een soort geperst houtvezel, 
de stoelen wegen 10 kilo. Zelfs het hele boord-
netwerk is bewust eenvoudig en licht gehouden 
– met veel aluminium stekkeraansluitingen en 
decentraal geplaatste zekeringen op vier plekken. 
De hele voorkant is zo licht dat stuurbekrachti-
ging overbodig werd. 
Saillant detail: de acht lagen lak worden ook 
spaarzaam en dus gewichtbesparend aange-
bracht. Doelstelling is een totale dikte van 75 Mμ, 
maar nu zit men nog rond de 100. De duivel zit in 
het detail, zeggen de Britten dan.
Nog zo’n ogenschijnlijk kleine, maar in werkelijk-
heid revolutionaire innovatie is het gebruik van 
Lexan polycarbonaat zijramen. Ze kunnen voor 
een deel openschuiven, wegen verbijsterend wei-
nig en zijn volgens VW en de makers SABIC toch 
slijtvast. Dat is te verklaren door een zogenaamd 
EXATEC-laagje op hun oppervlak, dat met een 
nieuwe plasmatechniek wordt aangebracht. Het is 
een soort glaslaagje. Zeer hard dus. 

 Complete uitrusting 
 De XL1 krijgt een verrassend normale uitrusting 
mee, inclusief infotainmentsysteem, airco, inpar-
keerhulp en een extra verwarming. De aandrijving 
levert zelden voldoende warmte om de auto snel 
te verwarmen. Dat combineert niet lekker met de 
carbonauto, ook al omdat die aan de binnenkant 
niet is bekleed om gewicht te sparen. Waar nodig 
wordt hij alleen in een kleur gespoten.
Volkswagen gaat dus heel ver om nieuwe materi-
aal- en productietechnieken te ontwikkelen. Het is 
een cruciale stap in de autotechniek. De specialis-
ten lijken overtuigd dat het tussen de zes en acht 
jaar gaat duren voor de batterijtechnologie echt 
grote stappen neemt. Voorlopig zien ze met de 
huidige ’chemie’ – die uit Korea komt – hoogstens 
ruimte voor een procent of 50 winst.   
Nu we het toch over procenten hebben: van de 
795 kilo wegende XL1 gaat 227 kilogram naar 
de aandrijving met accupakket, 153 kilo naar de 
ondersteltechniek, 80 kilo naar de uitrusting en 
105 kilo naar het elektrische systeem. De kale 
auto weegt 230 kilo, inclusief 3,2 millimeter dun 
glas, en daarvan is 169 kilo koolstofvezel. Deels 
verwerkt in laminaat uit ’prepreg’ matten – de 
bovenkant – en deels – de monocoque onderop – 
vervaardigd met de aRTM (advanced resin transfer 
moulding) harsinjectiemethode. 

Volkswagen zet de XL1 op smalle vierseizoenenbanden met 
lage rolweerstand die speciaal voor elektrische auto's zijn 
ontwikkeld.

Als hybride verbruikt de XL1 werkelijk rond de 2 liter op 100 
kilometer. Wij haalden bij gemengd (deels elektrisch) rijden 1,6 
liter. Niemand bij de rijpresentatie kwam boven de 2 liter.

Vleugeldeur omhoog en we zakken, als ware het een racewa-
gen, in de extreem laag geplaatste sportstoel. De XL1 is niet 
geschikt voor stramme lieden, al rijdt hij verder heel normaal.

Eerste rijindruk: veelbelovend
De allereerste rijindrukken van de XL1 – bij 
het meer van Genève – maken duidelijk dat 
de auto opvallend goed werkt en vooral als 
technisch concept buitengewoon veelbe-
lovend is. We gaan op pad met ontwikke-
lingstechnicus Thomas Herbst, die achter de 
rechterschouder in de passagiersstoel zit.

Het uitzicht is in meerdere opzichten opmerke-
lijk, want tussen de achteruitkijkbeeldschermen 
in de deuren en het carbonweefsel dashboard 
vind je grotendeels van de Up geleende meters 
en bedieningselementen. Plus een Garmin-
beeldscherm met infotainment. ”Dat was al 
tamelijk uitdagend. We hebben de kabelboom 
ook op basis van de kleine VW gemaakt, maar 
hadden meer wensen. Met wat aanpassingen is 
dat aardig goed gekomen.”
Druk op de knop en de XL1 is rijklaar. We begin-
nen elektrisch en constateren dat hij met zijn 
20 kW – dezelfde e-motor die in de Jetta Hybrid 
en de toekomstige plug-in Golf zit – heel soepel 
en vlot wegrijdt. Het schakelen van de DSG 
versnellingsbak verloopt onmerkbaar. Kennelijk 
wordt dat perfect elektronisch afgestemd. Ook 
die DSG is dezelfde als in de Jetta. Alleen zit het 
geheel nu in een lichtere magnesiumbehuizing 
en zijn de assen waar mogelijk hol geboord.
Opvallend genoeg zien we bij gas loslaten 
geen recyclage van energie op het scherm. 
VW blijkt dat letterlijk te nemen. Wanneer de 
andere systemen in de auto het opgebruiken, 
wordt de accu niet geladen en zie je ook niets. 
Dat gebeurt pas wanneer je echt remt. Met een 
schurend geluid van de speciale keramische 
remmen trouwens. 

 Hard opgehangen 
In e-stand is de XL1 redelijk stil, met uitzonde-
ring van rolgeluiden van de speciale Michelins. 
Volgens Thomas Herbst een soort all season 
’thuisbrengers’, maar dan een stukje breder. 
”Dat kost een fractie in verbruik, ook door de 
extra luchtweerstand, maar nu konden we de 
bandendruk op 2,5 en 2,7 bar voor en achter 
houden en dat scheelt fl ink in het comfort.”
De vering is inderdaad behoorlijk aan de straff e 
kant. Alles moest volgens de technicus hard 
worden opgehangen om gewicht te sparen en 
de auto laag te houden. Hij stuurt zeker niet ver-
keerd. Wèl een tikje zwaar, zo zonder bekrach-
tiging. Toch valt het rijcomfort niet tegen… tot 
je de dieselmotor start en de auto in hybride 
modus gaat rijden. Dan wordt de actuele accu-
ladingstoestand van dat moment met een plus 
of min van 5 procent vastgehouden.
Terug naar de nieuw ontwikkelde diesel. Dat is 
volgens Hebst niet precies een halve 1,6 TDI, 
hij meet 830 cc door een iets grotere boring. 

De twin is goed voor 35 kW en 120 Nm. Samen 
met de e-aandrijving van 20 kW en 140 Nm 
levert het zat trekkracht om zelfs verrassend 
vlot te rijden. Eenmaal op gang hoor je mede 
door de rijgeluiden van het wegdek weinig van 
de diesel, maar als hij net aanslaat is dat een 
ander verhaal. “Vergeet niet dat hij vlak achter 
je rug hangt en ook hard is opgehangen”, 
meldt Herbst. Er wordt nog aan dat nagelen 
gewerkt, en dat is - zo meldt hij – een van de 
vele onderdelen van een enorm leerproces. Ook 
gewone modellen krijgen deze hybridetechniek 
en de toekomstige Up zelfs dezelfde aandrijfl ijn. 
Die kon wel eens rond de 35 gram CO 2 -uitstoot 
uitkomen, noteren we.
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