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AUTO
Test Opel Astra 1.6-16V CDX

Niet burgerlijk, maar vooral sportief

Uit de anonimiteit
Opel’s nieuwe Astra lijkt in niets op zijn voorganger. Hij rijdt subliem, heeft een

imposante standaarduitrusting en oogt uiterst sportief. Duidelijk is dat Opel

met de Astra een ander imago nastreeft. Wij testten een kersverse 1.6 liter 

16-kleps CDX.

Opel’s nieuwe Astra is zonder
meer een mooie auto geworden,
die alom respect afdwingt. Er is
een drie- en vijfdeurs hatchback
uitvoering leverbaar en tevens
komt Opel meteen al met een vijf-
deurs stationwagon. Andere mo-
dellen zoals de ruimtewagen Zafira
en een sedan, volgen binnen af-
zienbare tijd.

De Astra is weer een segmentje
hoger geplaatst dan zijn voorgan-
ger. Met deze auto heeft Opel pas
echt afscheid genomen van het
Kadett-tijdperk. Twee van de be-
langrijkste intrinsieke verbeterin-
gen aan de Astra-carrosserie zijn
de nagenoeg verdubbelde stijfheid,
zonder noemenswaardige toename
van het gewicht, en het gebruik
van tweezijdig gegalvaniseerd
staal. De herkenbare trapeziumvor-
mige grille is één geheel met de
motorkap, de neus heeft mooie
heldere koplampen van kunststof
en de voorruit is 12 cm naar voren
geplaatst om meer visuele ruimte
te creëeren.

Uiterlijk is de Astra 6 cm in de
lengte gegroeid, in de breedte en
de hoogte nam hij maar weinig toe.
De wielbasis werd 10 cm langer.
Dat verschil merk je goed. De C-
stijl heeft een geslaagde vorm en
de achterkant is kort en hoog. Hij
heeft grote achterlichten die ruim
om de hoeken heen grijpen. De
doorlopende taillelijn maakt de
Astra optisch langer dan hij is en
de bumpers zijn mooi in de wagen-
kleur meegespoten.
De nieuwe Astra doet modern en

robuust aan en lijkt duurder dan hij
is. De prijzen zijn namelijk be-
hoorlijk gunstig ingezet en begin-
nen bij ƒ 31.395,- voor de eenvou-
dige driedeurs hatchback met
achtkleps 1.6 liter motor. De uit-
voering die wij voor deze test be-
schikbaar hadden, is de nogal wat
duurdere vijfdeurs 1.6 16V CDX.
Hij komt op ƒ 43.395,- en moet
dus concurreren met auto’s als de
Alfa 156 1.6, Citroën Xantia 1.8i,
Ford Mondeo 1.6 Business Edi-
tion, Honda Accord 1.8i S, Mazda
626 1.8i, Mitsubishi Carisma 1.8
LX, Nissan Primera 2.0 GX,
Renault Laguna RT 2.0, Rover
618i, Toyota Avensis, Volkswagen
Golf 1.8 en de Volvo S40 1.6.

Rauwe zestienklepper
Opel begint het Astra motoren-
programma met een 1.6 liter acht-
klepper. Dan volgt de even grote
zestienklepper die is opgebouwd
uit een gietijzeren cilinderblok met
een lichtmetalen cilinderkop. Deze
motor, die we ook in de Vectra te-
genkomen, heeft twee bovenlig-
gende nokkenassen die door een
getande riem worden aangedreven.
De zestien kleppen zijn voorzien

van hydraulische stoters en de
brandstofvoorziening wordt door
een multipoint Multec S geregeld.
De motor heeft weinig onderhoud
nodig, zoals een grote beurt om de
30.000 km. De bougies en de dis-
tributieriem moeten respectievelijk
na 60.000 en 120.000 km worden
vervangen.

Opel geeft voor de motor een
maximum vermogen op van 74
kW bij 6000 t/min, wat vrijwel
overeenkomt met dat van de vorige
versie. Het specifieke vermogen
bedraagt 46,3 kW per liter, en dat
is een heel stuk gunstiger dan dat
van de even grote achtklepper waar
deze waarde op 34,4 kW/l ligt.
Onze gang naar MAHA in Vianen
met de nog volledig nieuwe en dus
in het geheel niet ingereden Astra,
gaf weinig verrassingen. Opel
overdrijft zeker niet met de opge-
geven prestaties. Wel ontdekten we
op de vermogenstestbank een dip
in het vermogen die rijdend met de
Astra af en toe ook daadwerkelijk
voelbaar is. En bij de eerste koude
kilometers is de motor soms aardig
onwillig en hakkelig. Maar ook op
bedrijfstemperatuur voel je dat hij
af en toe even inhoudt. En nu we
toch aan het mopperen zijn, moet
ons van het hart dat we de 1.6 liter
16V motor niet bepaald stil vin-
den. Hij produceert een rauw ge-
luid dat bij 120 km/h zelfs vrij
sterk in het interieur doordringt.
Overigens is de zestienklepper
geen bom van vermogen. Hij trekt
lekker door en je kunt met deze
auto veilig inhalen, maar een spor-

tieve motor is het niet. Ook daar
kan de nieuwigheid nog behoorlijk
parten spelen. Een testverbruik van
1 op 12,3 valt in dit licht bezien
weer niet tegen. De vijfbak is ove-
rigens een genoegen in het gebruik

De cockpit is overzichtelijk inge-
richt en de instrumenten zijn goed
afleesbaar.De kilometerteller en
dagteller zijn digitaal.

De CDX-uitvoering heeft een pret-
tig dik lederen stuurwiel met be-
dieningsknoppen voor de stereo-
installatie.Veilig en praktisch.

Onze testauto was uitgerust met
de moderne 1.6 liter zestienklep-
per.Daar is de Astra prima mee be-
diend.Er is ook een 1.6 achtklep-
per verkrijgbaar.

In de middenconsole zijn de be-
dieningsknoppen voor ventilatie
en verwarming ondergebracht,de
radio,en een opbergvakje.De air-
co hoort alleen op de CDX thuis.

De kaartenbakken in de portieren
zijn krap bemeten,zeker als men
ook de bekerhouder gebruikt.
Geen handige plaats overigens
voor klotsend vocht.
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De nieuwe Astra is beslist minder
anoniem dan zijn voorganger.Hij toont
sportief en solide.Ook de standaard 15
inch velgen doen het goed.Een regel-
rechte Golf-concurrent! De achterkant
is kort en gedrongen.De achterwielen
zijn ver naar achteren geplaatst.Dit ver-
groot de wielbasis (comfort!) én de
interieurruimte.

Een echt Opel-kenmerk is het multi-
functionele display,waar ook de radio
z’n informatie op toont.Het is tevens het
uitleesvenster van de boordcomputer.

Ondanks de passagiersairbag is
het dashboardkastje groot.Het
heeft zelfs twee niveaus,evenals
een pennenhouder en bekerhou-
ders.

De kofferbak is zeer bruikbaar en des-
gewenst te vergroten door het inklap-
pen van één of beide achterbankdelen.
Er is een opbergmogelijkheid voor ge-
varendriehoek en lampensetje.

Alle lichtschakelaars zijn bij elkaar
gegroepeerd.Door de lichtscha-
kelaar uit te trekken,wordt de inte-
rieurverlichting ingeschakeld.

De achterbank is gedeeld neer-
klapbaar.Ook een middenarm-
steun en skiluik ontbreken niet.De
achterste hoofdsteunen horen bij
het CDX-pakket.

Zelfs zij-airbags maken deel uit
van de luxe CDX-uitvoering.Ze
zijn keurig weggewerkt in de rug-
leuning van de voorstoelen om er
hopelijk nooit uit te komen.

en de koppeling heeft een lichte
bediening.

CDX, dus luxueus
CDX betekent bij de Astra een top-
versie. Dat straalt deze auto ook

aan alle kanten uit. Aan de buiten-
kant door de lichtmetalen velgen
en in het interieur door een mooie
velours bekleding, ‘hout’-panelen
in het dashboard en een riante uit-
rusting. Deze omvat bij elke Astra

ABS (uitgezonderd de GL), twee
airbags, een elektro-hydraulische
stuurbekrachtiging, centrale ver-
grendeling met afstandsbediening,
15 inch wielen en bij de CDX vier
elektrische ramen, elektrisch be-

diende en verwarmbare buiten-
spiegels, airconditioning, lees-
lampjes voor en achter, gedeeld
neerklapbare rugleuning achterin,
skiluik, vijf hoofdsteunen, hout-
inleg in het dashboard en een
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Plus
De nieuwe Opel Astra is zijn
vorige segment ontstegen.De
afwerkingskwaliteit is van
hoog niveau en de auto doet
solide aan.Hij is ruim en com-
fortabel en daardoor geschikt
voor lange ritten.De hier ge-
teste CDX is uiterst luxueus
aangekleed,maar ook in de
standaarduitvoering is er geen
reden tot klagen-

Min
De 1.6 liter zestienklepper
maakt een rauw geluid en laat
zich bij 120 km/h goed horen.
Het warmlooptraject gaat niet
geheel vlekkeloos en hij heeft
een ‘dip’in z’n vermogen.We
missen,zelfs op de dure CDX,
een middenarmsteun met
bergvak en bruikbare beker-
houders.De bediening van de
stuurkolomverstelling vinden
we onhandig.

Max. motorvermogen op rollenbank ............................80 kW bij 6.030 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ..........59,5 kW bij 6.030 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................151 Nm bij 3.910 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .....................74 kW bij 6.000 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................150 Nm bij 3.600 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 7,3 sec. ...........0-100 km/h: 10,7 sec. .............80-120 km/h: 9,3 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 64 dBA.....................100 km/h: 67 dBA ...................120 km/h: 72 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 10,0 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 5,9 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................7,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ....................................................8,1 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................186 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................188 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Opel Astra 1.6-16V CDX

Opel Astra driedeurs GL 1.6 ........ƒ 31.395,-
Opel Astra driedeurs Sport 1.6-16V ............
........................................................ƒ 36.395,-
Opel Astra vijfdeurs GL 1.6-16V ..ƒ 34.395,-
Opel Astra vijfdeurs Club 2.0-16V ƒ 40.395,-
Opel Astra vijfdeurs CDX Di-16V ..ƒ 45.395,-
Opel Astra vijfdeurs Stw GL 1.6....ƒ 34.395,-
Opel Astra vijfdeurs Stw Club 1.8-16V ........
........................................................ƒ 40.395,-
Opel Astra vijfdeurs Stw Sport Di-16V ........
........................................................ƒ 41.395,-
ABS: ................................Optie op GL ƒ 995,-
....................(standaard op overige modellen)

ASR: ..................standaard op 1.8 en 2.0-16V
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Stuurbekrachtiging: ......................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ........GL en Sport
..............ƒ 790,-* (standaard op Club en CDX)
Airco: ......................GL, Club, Sport ƒ 2.150,-
........................................(standaard op CDX)
Cruise control:......1.6-16V, 1.8-16V, 2.0-16V,
................................................Di-16V ƒ 495,-

Automaat: ........................................ƒ 3.250,-
Schuif/kanteldak elektrisch: ........ƒ 1.495,-**
Alarminstallatie: ..optie, prijs nog niet bekend
LPG-installatie:....optie, prijs nog niet bekend
Trekhaak: ............................................ƒ 995,-
Metallic lak: ........................................ƒ 695,-
* Power pack, incl. elektrische buitenspiegels
** ƒ 1.695,- op GL

Importeur
Opel Nederland

(078) 642 21 00☎

Meting: MAHA Nederland bv, Vianen

boordcomputer. Bijzonder handig
is het multifunctionele display bo-
venop het dashboard. Die geeft de
tijd en datum aan, maar ook de in-
formatie van de stereo-installatie
en de boordcomputer. Minder
praktisch is het gebrek aan een
middenarmsteun met bergvak tus-
sen de voorstoelen. Ook bekerhou-
ders zijn niet in overmaat aanwe-
zig. Het deksel van de riante dash-
boardkast biedt in opengeklapte
toestand plaats aan twee bekers,
maar tijdens het rijden heb je daar
weinig aan. Dan moet het blikje of
de beker in een uitsparing van de
kaartenbak in het portier worden
geplaatst, maar ook dat ongemak-
kelijk. Wel is het goed gesteld met
bergruimten voor kleine spulletjes.

De bestuurder en de voorpassa-
gier beschikken over een in hoogte
verstelbare stoel, de stuurkolom
kan niet alleen kantelen maar ook
axiaal worden versteld. Voorin zit
je als een vorst. Het dashboard is,
zoals we van Opel gewend zijn,
uitstekend te overzien en alle scha-
kelaars die je nodig hebt zitten
waar je hand erop valt. Ergono-
misch absoluut een voorbeeld.

De nieuwe Astra is een echte vier-
persoons auto. Ook achterin is vol-
doende hoofd- en beenruimte. Ook
al houd je niet echt veel over. Saai
is het interieur allerminst. Hout-
inleg en velours zorgen voor een
smaakvol geheel en ook zijn de ge-
bruikte materialen van uitstekende
kwaliteit. De Astra CDX is be-
paald geen goedkope auto, maar
hij voelt ook echt duur aan, de por-
tieren en de achterklep vallen soli-
de in het slot, en alles past nauw-
keurig in elkaar.

Bijna sportief
Opel monteert onder de Astra een
geheel nieuw en zeer verzorgd on-
derstel. Er werd voor deze con-
structie een nieuwe kreet bedacht:
Dynamic Safety, afgekort tot DSA.
McPherson voorpoten op laagge-
plaatste triangels en aan elke kant
twee verschillende rubberen bus-
sen vormen de voorwielophanging.
Een deel daarvan, zoals delen van
de veerpoten en de veerschotels
zelf, zijn uit aluminium vervaar-
digd. Bij de torsiestabilisator
wordt onder andere gebruik ge-
maakt van een met glasvezel ver-
sterkte arm. Al met al scheelt dat
weer 5 kg in gewicht. Achter mon-
teert Opel schroefveren en een tor-
sie-as die bestaat uit een in een
dubbel buisprofiel geperste stalen
U-vorm. Het geheel heeft een dia-
meter van 90 mm en is zeer sterk

en bijzonder licht van constructie.
Je kunt aan de Astra merken dat

hij een langere wielbasis en grotere
spoorbreedten heeft. Hij geeft aan
de bestuurder heel nauwkeurig
door wat hij van plan is, en voelt
‘groot’ en veilig aan. Het onderstel
weet de meeste oneffenheden voor
de inzittenden goed te verbergen.
Ook op slechte wegen kun je met
de Astra nog vlot en comfortabel
doorrijden. De variabele tandheu-
gelbesturing wordt elektrisch-hy-
draulisch bekrachtigd en is uiter-
mate nauwkeurig. Hij maakt een
sportieve rijstijl zonder problemen
mogelijk. Tijdens stadsrijden en
parkeren heb je de maximale be-
krachtiging en op snelheid doet hij
weinig tot niets. Klasse. Het rem-
pedaal laat zich prima doseren en
de remkracht voelt vanuit elke
snelheid degelijk en zeker aan.

Opel stevent met de nieuwe
Astra aan op een nieuw succes. De
auto imponeert op vele fronten.
Het verschil met de Vectra is bo-
vendien uiterst klein geworden, zo-
wel wat formaat als uitstraling be-
treft. Ook zal de VW Golf nu een
échte concurrent naast zich krij-
gen. Klasse hebben ze allebei zon-
der meer!

Dick Schornagel

Modelserie en prijzen
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