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De vorige Civic IMA, de eerste hybride die
Honda in Europa uitbracht, trok in ons land
maar een stuk of 150 kopers in bijna twee jaar.
Een grote handicap zal zijn geweest dat die
Honda een nogal brave, anonieme vierdeurs-
sedan was. Net als de eerste Toyota Prius, die
ook voor geen meter verkocht. We hebben die
vorige hybride Honda naast de Toyota Prius II
geprobeerd, zie AMT 1/2004 of surf naar het
Autotechnisch archief op www.amt.nl (rubriek
Milieu, subrubriek Alternatieve aandrijving), en
zagen in beide voordelen. Toyota zette zwaar in
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Geheel herzien hybridesysteem in de nieuwe Civic

Hybride Honda 
hoopt op navolging
Met de oude Civic IMA hield Honda zich commercieel

gezien bescheiden op de achtergrond naast de enige

concurrent Toyota Prius. De nieuwe Civic Hybrid gaat

zich krachtiger melden, vanaf 2008 moet er bij Honda

een tweede hybridemodel naast komen. Herziene tech-

niek maakt de hybride Civic nog interessanter, toch

blijft Honda voorzichtig.

op de milieusparende hybridetechniek die in 
de vijfdeurs Prius II wel een voor Europa aan-
trekkelijke verpakking kreeg. Met als beloning
dat vorig jaar alleen al in ons land rond 2700
Priussen over de toonbank gingen.
Nu wil ook Honda er hier serieus tegenaan, zegt
Europees PR manager Christoph Rust bij de rij-
presentatie van de nieuwe Civic Hybrid. “Ons
doel is er per jaar 3000 tot 5000 af te zetten.”
Toch nog wel bescheiden, als de Nederlandse
importeur van Toyota in zijn eentje al richt op
3000 net gefacelifte Priussen dit jaar. Totale ver-

warring als onze Honda-importeur vervolgens
de hoop uitspreekt 1000 hybride Civics af te
leveren, “als ik ze kan krijgen, natuurlijk”.
Zijn we in Nederland zo milieubewust, schat
men voor heel Europa te voorzichtig in, of helpt
de specifiek Nederlandse BPM mee aan een uit-
zonderlijk aantrekkelijke prijs hier? Uiteraard
krijgt deze Honda net als de Toyota Prius een
forse korting op de BPM. Daarmee kost hij nu 
€ 22.850,- nog steeds een stuk goedkoper dan de
Prius. Met het nieuwe ‘stimuleringsbewind’ in
de BPM dat per 1 juli ingaat wordt de Civic
Hybrid € 1.150,- duurder, maar de Prius ook.

Kosten beheersen
Een nadeel voor Honda blijft dat wederom
alleen de Civic sedan in hybrideversie wordt
gemaakt. Vooral in de VS en ook in Japan ligt de
grootste markt voor hybrides, daar wil men

Een beetje modernisme en dynamiek heeft het uiterlijk best – voor een sedan. Nu nog wil Honda alleen
deze Japans/Amerikaanse variant van de Civic tot wereldwijd verkochte hybride ombouwen, om alles bij-
een voldoende aantallen te kunnen produceren.

Uitschakelbare tuimelaar
uitlaatzijde

Tuimelaar hoogtoeren
inlaatnok

Tuimelaar
lage toeren
inlaatnok

Tuimelaar op
uitlaatnok

Uitschakelbare
tuimelaar
inlaatzijde

Schuifpen

Toegevoegde VTEC-klepbediening in de 1.3 iDSI
motor met heel gewoon twee kleppen per cilinder.
Aan inlaat- en uitlaatzijde zorgt een schuifpen in
de tuimelaars dat de kleppen op non-actief kun-
nen worden gezet. Aan inlaatzijde is er ook ‘klas-
sieke’ VTEC met twee nokprofielen en tuimelaars
(voor ‘zuinig’ of ‘snel’). Nog een hydraulisch
bekrachtigde schuifpen selecteert welke nok/tui-
melaar combinatie werkt.
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In de motorruimte van de nieuwste hybride Honda zie je wederom niets bijzonders, behalve wat dikke
oranje stroomkabels. Op het motordeksel staat nog de oude aanduiding IMA, voor Integrated Motor
Assist, buitenop schakelt de auto naar het populairder en begrijpelijker ‘Hybrid’ als typeaanduiding.

juist een sedan. Voor Europa wil Honda geen
hybridevariant maken op basis van het futu-
ristische vijfdeurs model. “Te duur om voor een
beperkte afzet in Europa nog een andere Civic
om te bouwen”, zegt technisch voorlichter
Thomas Brachmann.

Als voorheen staan accu’s en regelelktronica tus-
sen achterbank en kofferbak, dus is de achter-
bankleuning niet meer omklapbaar. In de hoeden-
plank zit een aanzuigrooster voor de geforceerde
koeling van dit elekrisch deel.

Dat lijkt in tegenspraak met andere uitspraken
over de hybridetechniek. Honda kiest voor een
productiemodel met zo min mogelijk aanpas-
singen, in plaats van een volledig als hybride
ontworpen type zoals de Prius. Dat maakt
hybridetechniek minder duur. In het kader van

‘zo min mogelijk wijziging’ houdt Honda het
ook op een elektromotor/generatorschijf tussen
motor en transmissie, met het aanvullend argu-
ment dat deze oplossing in elk ander model
gemakkelijk over te nemen is. Maar dat is dan
blijkbaar puur technisch bezien.
Het lijkt nogal een gemiste kans. Niet alleen
omdat compacte sedans hier weinig courant
zijn, ook omdat deze specifieke sedan uit het
Japanse programma afwijkt van de Europese
Civics. Met een andere achteras voorzien van
dubbele draagarmen, en geen brandstoftank
onder de voorstoelen maar gewoon tussen de
achterwielen. Hybride-aandrijving had juist
prachtig aangesloten bij het hightech uiterlijk
van de Europese Civic.

Uitvoerige verbeteringen
Toch is er veel veranderd bij de Civic Hybrid ten
opzichte van zijn voorganger Civic IMA. De ben-
zinemotor is verder aangepast, de elektrische
aandrijving verbeterd, en de aandrijflijn bevat
nu een continu variabele transmissie in plaats
van een handgeschakelde bak. Daarmee zou de
Civic Hybrid een gemiddeld verbruik halen van
4,6 l/100 km, 0,4 liter minder dan zijn voor-
ganger. Vooral de score op het gebied van kool-
dioxide uitstoot is uitstekend, met 109 g/km.
Reden waarom volgens Thomas Brachmann
deze hybride voor het milieu beter is dan een
diesel. “Die haalt niet zo’n lage CO2-uitstoot. 
De Europese autofabrikanten gaan hun belofte
niet halen om in 2008 over hun hele model-
gamma per merk gemiddeld niet meer dan 140
g/km CO2 te produceren, Honda zal dat wel rea-
liseren.”
Na onze testrit lazen we van de boordcomputer
gemiddeld 6,4 l/100 km af, keurig maar niet
opzienbarend. “We hebben gemerkt dat er iets
niet goed zit in de software, de boordcomputer
geeft 20% te veel aan”, lichtten de mensen van
Honda toe. Als dat zo is kwamen we op 5,2 l/100
km, al meer een echte dieselwaarde.

Honda ontwikkelde
zelf de besturings-
elektronica voor de
Civic Hybrid, die
evenals het accupak-
ket kleiner en lichter
kon worden. Toch
past dat alles kenne-
lijk nog niet onder
de vloer, en zorgt
met name dit pakket
nog altijd voor ruim
100 kg extra
gewicht.

Hoogspannings
omzetter

Gelijkrichter

Inlaat koellucht

Accupakket

Het elektronisch dashboard van de Civic is voor de hybride omgebouwd. Naast de digitale snelheidsme-
ter een meter voor momenteel benzineverbruik, links van de toerenteller een combimeter voor
laden/ontladen van de accu’s en nu ook voor hun laadtoestand. Onderin de toerenteller zit de standaard
boordcomputer met o.a. weergave van het gemiddeld verbruik.

Temperatuur/vebruiksmeter 
(omschakelbaar)

Aanduiding 
elektrische aandrijfhulp

Aanduiding 
generatorwerking

Laadtoestand 
aandrijfaccu

Boordcomputer, o.a.
gemiddeld verbruik

Verklikker automatisch 
stop/startsysteem
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De belangrijkste bijdrage aan een lager ver-
bruik ligt in een meer constante belasting van
de benzinemotor, in een economisch toeren- en
lastgebied. Vandaar de keus voor een traploos
variabele automaat, om rijsnelheid en motor-
toerental meer onafhankelijk van elkaar te
maken. Bovendien werd de elektromotor van 10
op 15 kW vermogen gebracht, zodat hij bij acce-
leratie meer ondersteuning aan de benzinemo-
tor geeft. De aandrijflijn gedraagt zich naar
oude DAF-traditie: bij wat krachtiger optrekken
schiet de benzinemotor meteen naar een hoog
toerental en blijft daarop tot de gewenste snel-
heid bereikt is.
De automaat is vrijwel onmisbaar voor de nu
ingebouwde mogelijkheid volledig elektrisch te
rijden. Dankzij een traploos variabele overbren-
ging kan de elektromotor dan op een redelijk
constant toerental blijven, essentieel voor een
goed koppel en maximaal rijbereik. Net als bij
andere hybrides stelt dat elektrisch rijden in de
praktijk niet veel voor, het lukt alleen bij
stadstempo en héél erg voorzichtig optrekken.

Ademloze motor
Inwendige verbeteringen dragen bij aan ver-
hoogde prestaties van de elektromotor, die niet

De elektromotor is versterkt door een aantal constructieve ver-
fijningen, en door een iets hoger systeemvoltage te gebruiken.
Met de helft meer vermogen dan voorheen kan hij nu ook zon-
der hulp van de benzinemotor de Civic voortbewegen.

breder is dan in de voorgaande Civic IMA.
Verder draait die motor nu op 158 in plaats van
144 volt, dat levert ook vermogenswinst. Als
voorheen staan accu’s en elektronische regeling
als één pakket rechtop achter de achterbank.
Regelorgaan en nikkel-metaalhydride accu’s
zijn kleiner gemaakt, er is nog niet gekozen
voor lithium-ion-accu’s omdat het NiMH-type
meer bewezen betrouwbaarheid biedt.
De accu’s voeden nu ook de airco pomp, zelfs
die is hybride gemaakt. Aan de ene kant zit een
mechanische aandrijving, aan de andere kant
een elektrische. Zo kan de airco nu doordraaien
als de benzinemotor stilstaat, wordt veel koe-
ling verlangd dan kunnen beide aandrijvingen
werken. Alweer om pieken in de belasting van
de benzinemotor zoveel mogelijk te voorkomen.
Die benzinemotor is opnieuw gebaseerd op de
1.3 met dubbele ontsteking uit de Honda Jazz,
nu met verder aangepaste VTEC-klepbediening.
Er was al VTEC om bij drie van de vier cilinders
de kleppen gesloten te houden zodra de motor
afslaat, bij afremmen op de motor of stilstaan-
de auto. Voor de zekerheid liet Honda eerst één
stel kleppen doorwerken terwijl de ontsteking
in alle cilinders uitgeschakeld werd. Nu hebben
ze het vertrouwen gewonnen dat de motor ook

altijd weer aanslaat als alle vier cilinders met
gesloten kleppen en uitgeschakelde ontsteking
geen pomparbeid meer verrichten zo lang de
motor niet hoeft te trekken. Daaraan is nu het
‘klassieke’ VTEC toegevoegd, met omschakeling
tussen twee inlaatnokprofielen die geoptimali-
seerd zijn voor lage en hoge toerentallen.
Doordat de motor nu helemaal niet meer
ademt bij afremmen zijn er minder pompverlie-
zen, en wordt meer van de benodigde remener-
gie teruggewonnen door de elektromotor als
generator te laten werken. Ook wordt nu het
hydraulisch remsysteem mee geregeld, bij rem-
men wordt altijd eerst maximale energieterug-
winning ingesteld en alleen zoveel als nog
nodig bijgeremd met de wielremmen. Netto
effect is dat de ruime en nette Civic Hybrid
redelijk vlot rijdt, met betere inhaalacceleratie
dan zijn voorganger. Maar soms wel met onele-
gant hoog in toeren loeiende motor. Hij is com-
fortabel, stuurt prima en kost eigenlijk niet
veel. Maar het blijft voor Europa het verkeerde
model, die sedan. Jammer. ●

Peter Fokker

Het zeer compacte samen-
stel van motoren in de Civic
Hybrid. De elektrische starter/ motor/generator
in plaats van een gewoon vliegwiel is maar 60 mm
breed, zodat de hybride aandrijflijn moeiteloos in de
neus van de Civic past.
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