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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De nieuwe Passat is niet meer de relatief
bescheiden auto die hij geweest is. Volkswagen
schuift zijn bijna topmodel resoluut een halve
klasse hogerop. Ondanks een relatief geringe
prijsverhoging ten opzichte van de vorige serie,
is het statusverschil met een Audi A4, weer een
stukje kleiner geworden. Volkswagen stuurde
erop aan om de Passat in de richting van de
kostbare Phaeton te duwen maar de afstand tus-
sen die twee modelseries is duidelijk nog veel te
groot. Alleen optisch is ‘t vrij aardig gelukt,
want deze nieuwe auto valt enorm op en doet
veel duurder aan dan zijn voorganger. Dat heeft
onder meer te maken met de tamelijk indruk-
wekkende afmetingen maar daarnaast ook met
de presentatie van de auto. De nieuwe Passat is
snel herkenbaar aan zijn grote, verchroomde
snuit en een diep uitgesneden grille die één
geheel lijkt te vormen met de luchthapper
onder de nummerplaat. Verder doen de kost-
baar ogende koplampen en achterlichten en de
voorname vorm van de C-stijl een duit in het
zakje. En alles bij elkaar opgeteld vertoont de
auto een klasse waarin de Passat tot dusver
nooit in thuis heeft gehoord.
De Passat is niet zo heel veel duurder geworden
dan hij al was, want de prijslijst begint met de
75 kW 1.6 liter voor € 27.995,-, een verschil van
slechts € 1000,- met zijn voorganger. Of die klei-
ne 1.6 liter motor nou zo ideaal is voor deze
grote, relatief zware Passat valt te betwijfelen.
Want minder dan een 2.0 liter FSI motor zou je
eigenlijk niet moeten gaan. Onze testauto, de
2.0 16V FSI Highline staat voor € 35.940,- in de
prijslijst, een versie met 6-automaat komt zelfs

op € 38.915,-. Trotse prijzen die ook toegang
geven tot auto’s als de Audi A4 2.0 TFSI , BMW
320i, Jaguar X-Type 2.0 V6, Lexus IS200
Executive en Volvo S80 2.4. Die bieden voor dat
geld wel veelal grotere motoren maar geen
daarvan heeft zoveel interieurruimte als de
nieuwe Passat.

Brave motor
De 110 kW direct ingespoten VW motor is een
van de zes krachtbronnen die VW momenteel
in de nieuwe serie levert. Drie benzinemotoren
en drie diesels zijn nu leverbaar, maar er
komen straks nog meer mogelijkheden zoals
een 2.0 FSI met turbo en een 3.2 V6. Ook is de
snelste dieselmotor (125 kW) pas in september
leverbaar.
De nog vrij nieuwe, direct ingespoten FSI motor
is dwars voorin gemonteerd en hangt voor de
vooras. De moderne, lange slag twee litermotor
die geheel uit lichtmetaal is opgebouwd, heeft
twee door een tandriem aangedreven bovenlig-
gende nokkenassen en vier kleppen per cilin-
der. Het maximum koppel bedraagt 200 Nm bij
3500 t/min. Het is geen erg krachtige motor. Hij
klinkt goed voor zover je er überhaupt iets van
hoort trouwens, want hij is allesbehalve rumoe-
rig. Hoogtepunten in zijn werkende leven kent
deze motor amper, de krachtopbouw is voorna-
melijk lineair, zonder noemenswaardige pieken
en dalen. Voor normaal gebruik is de motor
soepel genoeg en is schakelen zelfs nauwelijks
nodig. Prestaties en verbruik zijn niet meer dan
gemiddeld, maar de Passat is dan ook wél een
tamelijk zware auto. Wil je even snel inhalen

dan moet er even worden teruggeschakeld, wat
met de perfect schakelende zesbak overigens
geen enkel probleem oplevert. Deze bak die
standaard op bijna alle nieuwe Passat-modellen

De ronde, analoge instrumenten recht voor de
bestuurder zijn goed afleesbaar, evenals het digi-
tale infodisplay.

Onze dure Highline was voorzien van een fraai
beeldscherm voor navigatie en audio. Daaronder
bevindt zich de links-rechts gescheiden Climatro-
nic. De ‘sleutel’ wordt in het dashboard gescho-
ven: duwen is starten, voor de tweede keer duwen
is afzetten.

Meer aanzien voor nieuwe Passat

Op naar de top
De Volkswagen Passat is nog steeds een van de ruimste

auto’s in zijn klasse, daar is niets aan veranderd. Voor

de rest is alles nieuw aan de zesde generatie van dit

grote VW-model. De nieuwe Passat is een auto van klas-

se geworden, zowel in aanzien als comfort en rijgedrag.

Als ‘auto van de zaak’ gaat hij ongetwijfeld hoge ogen

gooien.

Foto’s: Jan Lieftink
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vreemd dat bij de aanschaf van een dure Passat
nog steeds een radio/cd-speler extra moet wor-
den besteld. De radiovoorbereiding en de acht
speakers (Highline!), zitten er dan al wel in.
Voor het prijsverschil van € 4.315,- ten opzichte
van de basis Trendline wordt ook wel het een
en ander geboden. We kunnen niet álles noe-
men maar lichtmetalen wielen, climatronic

wordt ingebouwd, (alleen niet in combinatie
met de 75 kW 1.6) schakelt namelijk prima. Ook
de progressief aanvoelende koppeling gedraagt
zich werkelijk uitstekend.

Riant zitten
De Passat groeide in de lengte met zes centime-
ter, maar de wielbasis nam in de lengte nauwe-

lijks toe (+ 1 cm). Traditioneel is de beenruimte
in het goed toegankelijke interieur zowel voor-
als achterin riant. Wij kregen van de importeur
de Highline mee, het meest luxueuze model
dat Volkswagen op dit moment levert. De stan-
daard uitrusting van deze versie is dermate
ruimhartig dat niemand zich daar zorgen over
hoeft te maken. Desondanks vinden wij het

Een indrukwekkende voorzijde met
de dubbele grille en veel chroom.
Hier staat een auto van klasse.

Een verfijnde achterkant met integrale spoiler in het kofferdeksel en moder-
ne led-achterlichten.

Dashboard en interieur hebben een
enorme kwaliteitsuitstraling. De
ergonomie is tiptop voor elkaar.

De Passat heeft een
enorme kofferbak, des-
ondanks zijn de twee
ongelijke rugleuningde-
len omklapbaar. De
passagiers daar hebben
een middenarmsteun
en twee bekerhouders.
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airco, lederen/alcantara interieur,
verwarmbare voorstoelen, midden-
armsteun voor en achter en een
skiluik, elektrische stoelverstelling
voorin en een luxe interieurver-
lichting zitten er allemaal op. En ook andere
prettige en veilige zaken zoals een cruise con-
trol en een boordcomputer ontbreken niet,
evenals een riante veiligheidsuitrusting met
ABS en ESP/ASR, zij-airbags, plus de bekende
hoofdairbags. Knie-airbags ontbreken maar
actieve hoofdsteunen maken in de Passat weer
wel deel uit van het veiligheidspakket.
De bestuurder zit in de Passat Highline op een
elektrisch bedienbare, sportieve stoel die een
behoorlijk goede steun in rug en zitvlak biedt,
inclusief een elektrisch instelbare lendensteun.
Je kijkt uit op een indrukwekkend dashboard
dat als het ware lijkt te zweven door de brede
‘goot’ die daar onder de voorruit is aange-
bracht. Het geheel is bij de Highline ruim voor-
zien van chroom en geborsteld aluminium. De
moderne vormgeving, de prima ergonomie en
de zwarte bovenzijde van het dashboard,

maken dat je je in de nieuwe Passat snel thuis
voelt.
Het instrumentenbord met de chroomgerande,
ronde meters en klokken, ziet er prachtig uit,
bovendien is de aflezing ook in het donker, ook
weer perfect. De elektrisch bedienbare parkeer-
rem met een drukknop links op het dashboard,
kan alleen worden ontgrendeld wanneer je de
gordel om hebt. Vreselijk onhandig als je de
auto alleen even moet verzetten. Verder is deze
rem ook als hill holder te gebruiken die voor-
komt dat je stilstaand op een heuvel achteruit
rolt. Dat is wel degelijk een praktische vinding!
Het interieur ziet er goed afgewerkt uit en zit
vol met handige bergplaatsen, tassen, bakken
en bekerhouders. Twee laatjes voor munten of
een sleutel bovenin het dashboard zitten zoda-
nig hoog dat je alleen kunt voelen of er iets in
zit. De omklapbare rugleuningdelen evenals
het skiluik van de achterbank zijn van slotjes
voorzien, de bagageruimte is met een inhoud
van 565 liter van niet minder dan gigantische
afmetingen.

Veilig op de weg
Volkswagen verliet de aloude, jarenlang
beproefde torsie achteras en construeert nu
rondom een onafhankelijke wielophanging. De
achteras lijkt qua constructie veel op die van de
Golf V en heeft vier draagarmen waarvan twee
in de lengte, en veerpoten met schroefveren. De
voorwiel ophanging bestaat onder meer uit
McPhersons met schroefveren en deze heeft net
als de achteras, een dwars stabilisator.
De wegligging was bij de vorige Passat-modellen
al van grote klasse, en die is nu alleen maar ver-
der verbeterd. Nóg hogere bochtsnelheden dan
vroeger zijn mogelijk en de auto voelt steeds
veilig aan en geeft voldoende informatie over
de weggesteldheid door aan de handen en het
zitvlak van de bestuurder. Ook werd het peil
van het comfort weer een paar tandjes ver-
hoogd waardoor de nieuwe Passat in dat
opzicht ook nu weer ruimschoots met de dure
concurrentie kan wedijveren. ●

Dick Schornagel
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............ 110 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................200 Nm bij 3500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 5,7 sec. ......0-100 km/h:9,4 sec. ......80-120 km/h: .. 6,0 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 61 dBA ................100km/h: 64 dBA ..................120 km/h: 67 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 11,3 liter op 100 km ..................Buitenweg: 6,4 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................8,2 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................10,0 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................213 km/h

Na een
looptijd
van negen

jaar van het vorige
model, staat er nu
een knappe, moder-
ne en veel groter
ogende auto. De
dure uitstraling zet
zich ook voort in het
ruime, luxueus aan-
doende interieur dat
uit mooie materialen
is opgebouwd. Je
voelt je er meteen in
thuis en lange ritten
zijn geenszins ver-
moeiend.

Voor een
auto van
deze prijs

hadden we liever
een motor met iets
meer vermogen
gehad. De 2.0 liter
FSI voldoet wel, hij is
ook redelijk stil maar
erg inspirerend is hij
bepaald niet en qua
verbruik hadden we
ook hogere verwach-
tingen.

Modelserie en prijzen
Passat 1.6 75 kW: ............................................................vanaf € 27.995,-

Passat 1.6 FSI 85 kW: ......................................................vanaf € 29.535,-

Passat 2.0 FSI 110 kW: ....................................................vanaf € 31.625,-

Passat 1.9 TDI 77 kW: ......................................................vanaf € 31.915,-

Passat 2.0 TDI 103 kW: ....................................................vanaf € 34.760,-

Passat 2.0 TDI DPF 103 kW: ............................................vanaf € 35.600,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Hoofdairbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ............................................................optie (€ 1.590,-)

Regensensor: ....................................................tandaard (m.u.v. Trendline)

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening: ........standaard

Elektrische ramen voor: ............................................................standaard

Elektrische ramen achter: ..............................standaard (m.u.v. Trendline)

Handbediende airco: ..............................................standaard op Trendline

Automatische klimaatregeling: ....................standaard (m.u.v. Trendline)

Cruise control: ............................................................................standaard

Audio: ....................................................................................optie (€ 400,-)

Navigatie: ..........................................................................optie (€ 1.270,-)

Lederen bekleding: ..........................................................optie (€ 2.755,-)

De 2.0 liter FSI motor is een relatief
nieuwe, direct ingespoten kracht-
bron. Een prima motor maar te wei-
nig inspirerend voor de Passat.
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