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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De nieuwe 159 is onmiskenbaar familie van de
156 en de grote 166. Hij toont stoer, sportief en
forser dan z’n voorganger. Toch was iets meer lef
bij het design van deze nieuwe middenklasser
welkom geweest. Vooral de achterkant vertoont
wel erg veel gelijkenis met de 156. Detail: Alfa
Romeo zag er van af om ook bij dit model de
achterste portiergrepen ‘onzichtbaar’ in de C-
stijl te verbergen. Er zitten nu zelfs duidelijk
zichtbare, verchroomde exemplaren die heel
mooi in de portieren zijn verwerkt. Daardoor
heeft die geen coupélook meer, maar daarvoor is
deze sedan ook veel te lang. De nieuwe Alfa
heeft namelijk een 10 cm langere wielbasis en
ook aan de buitenkant zijn de afmetingen fors
toegenomen: hij is 23 cm langer en 8 cm breder
dan z’n voorganger, alleen de hoogte bleef gelijk.
Uiteraard zijn ook de prijzen aangepast. Precies
een jaar geleden had je al een Alfa 156 1.6 voor
een vanaf prijs van € 24.250,-. Voor de nieuwe 1.8
mpi Impression moet je nu € 29.450,- aftikken,
bijna 5 mille meer! De goedkoopste 159 is dus
fors duurder, maar beschikt wel over een grotere
basismotor. Ook valt hij in een iets hoger seg-
ment dan voorheen. Rivalen zijn onder meer de
Audi A4, Fiat Croma, Honda Accord, Mercedes B-
klasse, Opel Vectra, Peugeot 407, Saab 9-3,
Volkswagen Passat en Volvo S60. En dan heb je
toch een indrukwekkende en vrij exclusieve con-
currentie bij elkaar!

Sportief dieselen
Alfa Romeo levert de 159 met een keuze uit vier
benzinemotoren, drie viercilinders (1.8 mpi, 1.9
JTS en 2.2 JTS) en één V6, de 3.2 JTS. Daarnaast
staan er drie diesels in de prijslijst: de 1.9 JTD 8V,

1.9 JTD 16V en 2.4 JTD 20V. In onze testauto lag
de 16 kleps 1.9 JTD die we ook in modellen van
Opel en Saab tegenkomen.
De viercilinder zestienkleps zelfontbrander is
opgebouwd uit een gietijzeren blok en een licht-
metalen cilinderkop. Hij heeft twee bovenliggen-
de nokkenassen die door een getande riem wor-
den aangedreven. Ze bedienen vier kleppen per
cilinder. De 1.9 JTD Multijet is een moderne
common-rail turbodiesel met een uitlaatgastur-
bo met variabele geometrie, interkoeling en een
elektronisch geregelde EGR. Het resultaat is een
110 kW sterke turbodiesel die bij 2000 t/min een
maximum koppel van 305 Nm levert.
Deze krachtbron geldt als één van de lekkerste
en ook meest succesvolle diesels in zijn segment.
Weinig diesels passen zó naadloos bij het spor-
tieve karakter van Alfa Romeo als deze 110 kW
common-rail krachtbron. Hij produceert een
aangenaam, kernachtig klinkend bromgeluid als
je er hard aan trekt, maar is verder lekker stil.
En al helemáál wanneer je bij 120 km/h in de
hoogste versnelling met 2500 t/min door tokkelt!
De prestaties zijn precies zoals je ze van een
auto als de 159 mag verwachten. De motor
hangt goed aan het gas en óók onder de 2000
t/min is hij al helemaal bij de les. Je hoeft dan
ook niet zo veel te schakelen om moeiteloos het
overige verkeer voor te blijven. En z’n prestatie-
drang is bij 120 km/h nog lang niet ten einde,
want ook daarboven trekt deze Alfa nog enthou-
siast door.
De 159 is ook met dieselmotor beslist een snelle
auto. In 9,4 seconden accelereert die naar de 100
km/h. Hij nodigt uit tot een vlotte rijstijl en is
dan ook niet de zuinigste in z’n soort. Wij scoor-

den een gemiddeld testverbruik van 1 op 13,7.
De Alfa 159 komt standaard met een nieuwe zes-
bak. Een automaat is op dit moment nog voor
geen enkel model te leveren, die komt pas in de
loop van dit jaar. Voor de zakelijke rijder zeker
een gemis. De zesbak schakelt een tikje hakerig,
met name tussen de 2e en de 3e versnelling. Om
de achteruit in te schakelen trek je de blokkeer-
ring onder de pookknop iets omhoog, veilig en
handig.

Stijlvol vervoer
Italianen hebben smaak en stijl, dat vind je ook
terug in hun auto’s. Het interieur van de 159 is
het mooist in lichte kleuren, maar dan zou de
bovenkant van het dashboard áltijd donker moe-
ten zijn. Dat was hij bij onze testauto niet en dat
gaf aanleiding tot zeer irritante reflecties in de
voorruit. Vooral bij schemerdonker was dit op
z’n ergst. Maar verder is het interieur van de 159
gezellig, smaakvol en een toonbeeld van stijl. De
nieuwe Alfa is merkbaar ruimer dan zijn voor-
ganger, je kunt nu beter dan voorheen met vier
volwassenen op stap. Ook achterin zit je echt
goed.
Het instrumentarium ziet er verzorgd uit, fraai
met chroomranden om de ronde, analoge
meters, fraai ook die drie ronde meters op de
middenconsole. Ze geven het brandstofpeil, de
motortemperatuur en de turbodruk aan. De digi-
tale aanwijzing van de boordcomputer zit tussen
de snelheidsmeter en de toerenteller, die rood
wordt vanaf 5500 t/min. Het goed verstelbare
driespaaks stuurwiel heeft een aluminium
bekleding op de spaken en knopjes voor de
audio en de telefoon, welke laatste dan natuur-
lijk wél aanwezig moet zijn.
Starten van de motor doe je door de sleutel in de
dashboardsleuf te duwen en vervolgens op de
start/stop knop daar onder te drukken. Zinloos
maar leuk! Het stijlvolle interieur is goed afge-
werkt en er zijn mooie materialen gebruikt, ove-
rigens zonder dat er zoiets als Audi-kwaliteit
wordt bereikt. Bij de duurste uitvoering vind je
Alcantara bekleding, lederen bekleding wordt af
fabriek niet geleverd. Het zicht wordt schuin
naar achteren behoorlijk belemmerd door de
brede C-stijl en de oplopende achterkant.
Aanschaf van parkeersensoren is dan ook een
aanrader om parkeerschade te voorkomen.
De standaarduitrusting van de 159 is niet meer

Duurder, ruimer en luxer

In klasse gegroeid
De Alfa 156 was als ‘auto van de zaak’ jarenlang bijzon-

der populair. Inmiddels is de concurrentie in de zake-

lijke middenklasse hem de baas. Hoog tijd dus voor een

opvolger die meer in z’n mars heeft. De nieuwe 159 is

een tikje minder sportief dan z’n voorganger, maar

beslist comfortabeler voor de zakenrelaties. Wij stapten

achter het stuur van één van de luxere dieselversies.
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dan redelijk. Vooral de duurdere versies hebben
de luxe die je in deze klasse vandaag de dag ver-
wacht. Onze dure test-Distinctive beschikt stan-
daard over een links-rechts gescheiden climate
control, elektrische bediening van alle zijruiten
en de spiegels, leeslampjes voor en achter, een
audiosysteem en cruise control. Navigatie is een
(kostbaar) extra en dat geldt voor alle versies.
Bergruimte is er in de auto voldoende, de achter-
bank kan in delen worden omgeklapt maar dat
is wél een optie! En er is maar één bekerhouder.

Meer comfort
De Alfa 159 bezit een verfijnd onderstel dat
bestaat uit vierpunts geleide dubbele wieldraag-
armen voor en een multilinksysteem achter. Hij
voelt daarmee nóg weer stabieler en nóg weer
neutraler aan dan zijn voorganger. En wat de
grootste verbetering is, dat voelen we aan de
comfortabele vering. In dat opzicht scoort de
159 beter dan de 156, al heeft hij daarmee een
klein tikje van z’n sportiviteit ingeleverd. De
Alfa 159 stuurt fijn en niet te licht, hij voelt

De Alfa heeft een smaakvol, stijlvol
en ook ruim interieur. Het dashboard
toont sportief.

Het driespaaks stuurwiel is deels met leer en aluminium
bekleed. De knoppen zijn voor de audio en de telefoon.
Tussen de ronde klokken bevindt zich een infodisplay.

De achterbank is goed bereikbaar en
kan in delen worden omgeklapt.
Ook dát is trouwens een optie.

De 159 in vol ornaat. De schitterende neus met
typerende grille en de zes ronde lampen
maken ‘m helemaal af!

vooral erg veilig aan. Moeiteloos laat hij zich
door de snelste bochten sturen en je hebt geen
moment het gevoel de zaak niet in de hand te
kunnen houden. Maar dat strakke, vlakke van de
156 heeft hij minder. 
De 159 is ruimer, comfortabeler en stijlvoller
dan z’n voorganger en dat zijn kwaliteiten die
hem in het hogere segment weleens goed van
pas kunnen komen. ●

Dick Schornagel

Blikvangers op de
middenconsole zijn de
drie naar de bestuurder
toe gerichte ronde
meters, waaronder één
voor de turbodruk.
Navigatie is een optie.
Starten gaat met een
drukknop.

Aan de achterkant
blijft de herinnering
aan de 156 nog
levend. De achter-
ruit is vrij laag.

▼
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Variabele verversingstermijn 
bij diesels
Elke 30.000 km wordt
de Alfa 159 in de
werkplaats verwacht
voor een servicebeurt.
De benzinemotoren
krijgen dan verse
motorolie en een
nieuw oliefilter. Voor
de diesels geldt geen
standaardverversings-
interval. Die wordt
namelijk bepaald
door het kwaliteits-
verlies van de olie, die
de boordcomputer
berekent aan de hand

van het aantal rege-
neratieprocessen (dus
het schoonbranden
van het roetfilter).
Wanneer de oliekwa-
liteit onvoldoende is
wordt de bestuurder
door een waarschu-
wingslampje of dis-
playmelding naar de
werkplaats gemaand.
Klinkt aardig, maar
een verversingsinter-
val die niet synchroon
loopt met de voorge-
schreven servicebeurt

is natuurlijk erg
onhandig. Daarom
volgt Alfa Romeo
Nederland de ‘bere-
kende’ olielevensduur
op de voet en bekijkt
bij welke kilometer-
stand het olie verver-
sen gecombineerd
kan worden met de
onderhoudsbeurt. Zo
voorkomt men dat de
auto in een korte
periode twee keer
naar de werkplaats
moet. Maar van varia-
bel onderhoud is dan
dus geen sprake
meer.
Het interieurluchtfil-
ter van de 159 maakt
elke 30.000 km plaats
voor een schoon
exemplaar. Dezelfde
interval geldt voor

het motorluchtfilter
van de diesels, terwijl
het motorluchtfilter
van de benzinemoto-
ren 60.000 km mag
blijven zitten. Alfa
monteert longlife
bougies, met een
levensduur van maar
liefst 120.000 km.
Aandacht verdient
verder het brandstof-
filter van de diesels,
dat elke 60.000 km
aan vervanging toe is.
De benzinemotoren
zijn allemaal voorzien
van een onderhouds-
vrije distributieket-
ting. De diesels heb-
ben een getande
distributieriem die na
150.000 km gewisseld
wordt, of elke 48
maanden. Controle

Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ....110 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ....................320 Nm bij 2000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 7,6 sec. ......0-100 km/h: 9,4 sec. ......80-120 km/h: 6,8 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dBA ............100km/h: 65 dBA ..............120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 8,1 liter op 100 km ..............Buitenweg: 4,8 liter op 100 km

Combinatierit: ......................................................6,0 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ....................................7,3 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..........................................210 km/h

De nieuwe
Alfa 159
heeft een

enorme feel-good
factor. Hij is mooi om
naar te kijken en
heerlijk om in te ver-
blijven. Meer
geschikt voor lange
ritten dan z’n voor-
ganger. De krachtige
turbodiesel is zó soe-
pel en ook zó geruis-
arm dat je amper
kunt geloven dat het
‘maar’ om een 1.9
liter motor gaat!

De afwer-
king kan
op sommi-

ge punten beter.
Hinderlijk is het in
de voorruit reflecte-
rende dashboard.
Het zicht schuin naar
achteren wordt
gehinderd door de
brede C-stijl en de
hoog oplopende
achterkant van de
carrosserie. De basis-
versie is niet overdre-
ven compleet en de
prijsstelling pittig.

Modelserie en prijzen
Alfa 159 1.8 mpi: ................................................................v.a. € 29.450,-

Alfa 159 1.9 JTS: ................................................................v.a. € 31.200,-

Alfa 159 2.2 JTS: ................................................................v.a. € 35.950,-

Alfa 159 3.2 JTS Q4: ..........................................................v.a. € 45.250,-

Alfa 159 1.9 JTDm 8V: ........................................................v.a. € 32.950,-

Alfa 159 1.9 JTDm 16V: ....................................................v.a. € 35.200,-

Alfa 159 2.4 JTDm 20V: ....................................................v.a. € 43.200,-

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

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

Stabiliteitsregeling: ....................standaard op Progression en Distinctive 

..................................................................................(Impression + € 695,-)

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

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

Windowbags: ..............................................................................standaard

Knie-airbag bestuurder: ............................................................standaard

Xenon verlichting: ....................................................optie (v.a. € 1.515,-)

Regensensor: ........................standaard op Distinctive (overige + € 345,-)

Elektrische ruiten voor: ............................................................standaard

Elektrische ruiten achter: ....standaard op Distinctive (overige v.a. € 450,-)

Neerklapbare achterbank (60/40): ..................................optie (€ 695,-)

Handbediende airco: ..................standaard op Impression en Progression

Elektronische klimaatregeling: ..........................standaard op Distinctive

Cruise control: ............................standaard op Progression en Distinctive 

..................................................................................(Impression + € 250,-)

Audiosysteem: ............................standaard op Progression en Distinctive 

................................................................................(Impression v.a. € 450,-)

Navigatiesysteem: ....................................................optie (v.a. € 2.450,-)

Parkeersensoren achter: ....................................................optie (€ 425,-)

Parkeersensoren voor/achter: ..........................................optie (€ 850,-)

Alfa Romeo Nederland

☎ (030) 634 61 00

www.alfaromeo.nl

Elke 30.000 km rijdt de Alfa 159 de werkplaats
binnen, maar de diesels kennen geen standaard
verversingsinterval voor de motorolie. Bepalend
voor de oliewissel is het aantal regeneraties van
het roetfilter.

Erg handig: na het aanzetten van het contact
geeft het display het motoroliepeil weer.

van de klepspeling is
alleen nodig bij de
1.9 JTDm 8V diesel-
motor en wel elke
30.000 km. Stellen
gaat met vulplaatjes.

Het vloeistofniveau
van de transmissies
hoeft men alleen bij
uitwendige lekkage
of een reparatie te
controleren. ●
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