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RUBRIEKSKOP
OMercedes-Benz S 320 CDI

Je kunt er niet omheen dat de Audi Q7 puur
door zijn overweldigend formaat aandacht
trekt, bijna 5 meter 10 lang en omstreeks 2300
kilo zwaar. Maar weinigen weten dat dit gevaar-
te desondanks niet traag als een mammoettan-
ker reageert. Ook als bestuurder betrap je jezelf
erop je steeds bewust te zijn van de ongewoon
grote afmetingen en veel minder van het van-
zelfsprekend gemak waarmee de Q7 zich laat
berijden. Wat minstens zo indrukwekkend is.
Bijna geen andere suv is net zo groot als deze
Audi, toch zijn er weinig die net zo goed stu-
ren, veren en presteren, da’s knap gedaan.

Onhandig groot
We beginnen toch met de eerste indruk van
achter het stuur, hoog boven het verkeer uitste-
kend. Zodat je bent aangewezen op parkeersen-
soren en een gezonde dosis voorzichtigheid om
de Q7 naar een veilig breed vaarwater te lood-
sen. Parkeren en manoevreren vraagt een stuk
meer ruimte dan je gewend was, Het ‘parkeer-
systeem advanced’ is bepaald een uitkomst, met
achteruitrijcamera die een goed beeld op het
infotainment display geeft. Gekleurde lijnen
erbij tonen waar je heen stuurt, schaduwvlak-
ken dienen als afstandsschaal.
Al rijdend blijf je de omvang van de auto
gewaar. Omvang betekent gewicht, en daar
weten de remmen alles van. Ze zijn er zeker op
berekend, maar bij normaal afremmen is het
even wennen dat je wat eerder of wat harder
moet trappen dan in de meeste andere auto’s.
Evenzo is het bij rotondes en straathoeken een
beetje anders en meer sturen, om die lengte en

massa in een vloeiende lijn de bocht om te krij-
gen. Het ligt niet aan de besturing, die is nauw-
keurig en direct genoeg, niet bijzonder gevoelig
maar ook niet overmatig licht. In ruime snelle
bochten stuurt de Audi keurig neutraal, mede
omdat ter beperking van onderstuur zijn quat-
tro vierwielaandrijving nu standaard iets meer
vermogen op de achteras dan op de vooras zet.
Een beetje vals is de indruk dat zelfs de 257 kW
sterke 4.2 V8 niet bij machte is om met dit
gewicht voor topklasse acceleratie te zorgen.
Het valt op dat bij iets versnellen op de grote
weg, bijvoorbeeld nadat de cruise control
onderbroken werd voor een langzamer voorlig-
ger, de automaat niet zelden één of zelfs twee
trapjes terugschakelt om vlot snelheid terug te
winnen. De zestrapsautomaat en dreigend in
zijn keel grommende V8 zorgen samen voor zó
soepel optrekken dat het weinig spectaculair
aanvoelt. Laten we wel wezen, moeiteloos 0-100
km/h neerzetten in een goede negen seconden
is echt niet traag, vooral met zo’n gevaarte.

Minder riante kant
Zwem je in de ruimte in zo’n Q7? Onze testauto
had twee extra stoelen, maar om nou te zeggen
dat je makkelijk met zevenen kan zitten, dat
toch niet. Voorin is niets te klagen. Op de gewo-
ne achterbank valt na een tijdje op hoe hoog de
vloer ligt, waardoor je je bovenbenen niet mak-
kelijk op de zitting kan laten rusten. Dat zit
niet helemaal prettig. Al helemaal niet wan-
neer de gewone achterbank wat naar voren
geschoven moet worden om op de extra stoelen
achterin ook wat beenruimte te hebben.

Dat de vloer hoog ligt merk je eveneens als je
iets in het bagageruim legt. Maar goed dat de
gemiddelde Q7-bezitter lang niet armlastig zal
zijn, en thuisbezorging kan bestellen voor de
zware lading weekendboodschappen. Want het
is een eind tillen om dat achterin deze Audi te
zetten. Zelfs wanneer luchtvering bijbesteld is.
Daarbij heb je in de bagageruimte een knopje
om hem een paar centimeter te laten zakken.
En dan nog is het wel zo sympathiek tegenover
je wederhelft ook de elektrisch bediende
achterklep mee te bestellen, die zichzelf sluit
na een druk op de knop in de rand van de klep.
Daar kun je nog wel bij, om de klep handmatig
dicht te klappen moet je niet klein van stuk
zijn.
De hoge vloer betekent ook dat geen bar
indrukwekkende laadruimte overblijft als de
derde zitrij wordt gebruikt. In zoverre dat je
wel hoog kunt opstapelen, omdat geen afdek-
king over het bagageruim leverbaar is. Tot
raamniveau is de laadhoogte echter beperkt. Is
er geen derde zitrij, dan beschik je over een
indrukwekkend vloeroppervlak. Met de moge-
lijkheid schuivende lading te voorkomen door

Of Audi dat eigenlijk wel moet willen, om tussen milieu-

discussies over fijnstof en kooldioxide door een reuzen-

Audi te brengen, is geen vraag meer. Overal valt de Q7

tijdens onze test op en tonen omstanders zich onder de

indruk, het bergje orders groeit gestaag. Dus er is markt

voor. En het is ook wel bijzonder, deze reuzen-suv met

limousinekwaliteit.

Foto’s: Jan Lieftink
AUTO 
Test Audi Q7 4.2 FSI Quattro

Als een kasteel rijst de Q7 op uit het struweel, ach-
ter het stuur voel je je onaantastbaar boven het
gewone verkeer verheven. Let op de extra achter-
lichten in de bumper, die gaan werken zodra de
achterklep met daarin de normale verlichting opent.

Audi Q7 verbluffend handzaam en vol handige hulpjes

Handtamme reus
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een fantastische stroomlijnvorm.
De nieuwe ‘inhaalwaarschuwing’ die verkeer
schuin achter je in de gaten houdt bevalt goed.
Signaallampjes in de buitenspiegelrand die
zacht opgloeien als er wat schuin achter je
rijdt, en fel branden als iets gevaarlijk dicht
achter je rijdt leiden niet hinderlijk af en vallen

een railsysteem met verschuifbare opvangbalk
bij te bestellen.

Kostbaar comfort
We zagen al heel wat aangename meeruit-
rusting langskomen. De instelbare luchtvering
met automatische schokdemperregeling lijkt

een aanrader wat betreft het rijcomfort.
Uitstekend veerkarakter, niet al te nadrukkelijk
overhellen in bochten, geen onvertogen afrolge-
luidje van de gigantische 20 inch sportwielen
onder onze testauto. Het windgeruis blijft
tevens zeer binnen de perken, naar ons idee
meer door effectieve geluidsisolatie dan door

In zijn hele belijning heeft de Q7 een
onmiskenbaar Audi gezicht, hoewel
een suv-model voor Audi iets nieuws
is. De dunne led-stadslichten en
richtwijzers in de bumper geven een
high tech-aanzien, passend bij de
modernste elektronische hulpjes die
de Q7 kan bieden.

Je zit net zo als in een luxe sedan,
met alle comfort van dien, en treft
ook geen andere bedieningsorganen
aan die specifiek iets met terreinrij-
den te maken hebben. Het enige wat
de Q7 op dat gebied mee heeft is
een grote bodemspeling.

Heel keurig klapt de optionele derde bank weg tot
een vlakke laadvloer. Maar u ziet hier al hoe hoog
die vloer ligt, en hoe weinig laadruimte achter een
derde bank overblijft, terwijl die bank geen vol-
waardig formaat heeft (‘voor personen tot 160
cm’).

De achterbank in sportieve leer/alcantara opmaak
is verschuifbaar en ziet er erg luxe uit. De zitposi-
tie daar beviel ons echter niet helemaal. Met als
optie nog een bank erachter moet voor de been-
ruimte deze middelste bank naar voren gezet wor-
den, dan is het niet meer zo riant zitten.

Het Q7-dashboard, vrij sober en erg overzichtelijk
ingedeeld, lijkt sterk op dat van de A6. Alleen
doet de afwerking een stukje mooier en luxer aan.
De knopjes in het stuur zijn handig voor de bedie-
ning, wát ze allemaal precies kunnen bedienen
vergt wel enige studie.
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Wat de aandrijflijn
betreft verschilt
Audi's eerste suv wei-
nig van andere Audi
modellen. Er is met
zelfstellende klep-
pen, kettingen naar
de nokkenassen en
voor het leven gevul-
de transmissie bij zo-
wel benzine- als die-
selmodel erg weinig
vast onderhoud no-
dig. Met longlife olie
hebben beide motor-
typen een onder-
houdsinterval tussen
15.000 en 30.000 km,
dan wel 1 tot 2 jaar.

AUTO 
Test Audi Q7 4.2 FSI Quattro

als het nodig is goed op.
Nadeel van veel snufjes is dat er ook veel te
bedienen valt. Op zich werkt de centrale Audi
MMI bediening goed en begrijpelijk, met zijn
druk/draaiknop omringd door menukeuzeknop-
pen waarvan de functie op het MMI-beeld-
scherm wordt aangegeven. Maar de boordcom-
puter werkt niet via MMI, dat gaat met een con-
ventioneel knopje op de ruitenwisserhendel. En
de stuurkolomstengel voor de cruise control
speelt als vanouds verstoppertje achter een
stuurspaak. Zonder de instructie-encyclopedie
waren we er nooit achter gekomen dat het rol-
knopje in de stuurspaak niet alleen het radio-
volume regelt, maar ook ingedrukt kan worden.
Dan regelt die rolknop het volume van naviga-
tiemeldingen, en dát zochten we.
Er valt nog wel wat te verbeteren aan de bedie-
ning van zoveel verwennerij. Of maar niet
zoveel bijbestellen? De testauto torste voor wel-
geteld � 31.759,- aan extra’s, ruim dertig pro-
cent bovenop de toch bepaald niet te verwaarlo-
zen basisprijs. Voor degenen die hun literaire
klassiekers kennen: misschien dat Heer
Bommel zijn Oude Schicht wil inruilen voor
zo’n Audi, geld speelt immers geen rol voor
hem. Dat komt ook goed van pas bij het tanken,
want zuiniger dan 1:7 te rijden blijkt een hele
opgaaf in de Q7 4.2, ook nu op die V8 FSI direc-
te inspuiting zit. “Verzin een list, jonge vriend”,
zou Heer Bommel zeggen, want het ligt toch
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Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................257 kW bij 6800 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave):..............................440 Nm bij 3500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 6,2 sec. ............ 0-100 km/h: 9,2 sec. ......80-120 km/h: 6,5 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dB(A), ............ 100 km/h: 64,5 dB(A), ......120 km/h: 67 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Combinatierit: ......................................................................13,6 l/100 km

Gemiddeld testverbruik:......................................................15,2 l/100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................248 km/h

Hoewel je
met quattro-aandrij-
ving op glibberig ter-
rein een eind komt is
de Q7 natuurlijk
vooral op de weg in
zijn element.
Hoogbeschaafd,
hoogvermogend en
vrijwel net zo goed-
gemanierd als een
toplimousine. Met
de modernste snufjes
erbij die Audi heeft.

Hoe enorm
groot en
zwaar de

Q7 is laat zich regel-
matig duidelijk voe-
len, bij het rijden en
zoeken naar een pas-
send groot parkeer-
vak. Je krijgt ook een
hechte relatie met
het tankstationperso-
neel. Binnenin valt
toch wat tegen dat
de Audi daar niet
XXL-ruim is.

Modelserie en prijzen
Audi Q7 4.2 FSI ..........................................................................� 89.800,-

Audi Q7 4.2 FSI Pro-line.. ..........................................................� 96.400,-

Audi Q7 4.2 FSI Pro-line+ ........................................................� 102.900,-

Audi Q7 4.2 FSI 5+2-persoons ..................................................� 92.200,-

Audi Q7 4.2 FSI 4+2-persoons ..................................................� 93.300,-

Audi Q7 3.0 TDI ..........................................................................� 70.100,-

(3.0 TDI ook als Pro-line/Pro-line+/5+2/4+2)

ESP/ASR/EDS ................................................................................standaard

Hoofdairbags ..............................................................................standaard

Zij-airbags voor............................................................................standaard

Dakrails ........................................................................................standaard

Airco, automatisch, 2-zone ........................................................standaard

Quattro vierwielaandrijving ......................................................standaard

Tiptronic 6-traps automaat ......................................................standaard

Luchtvering adaptief ....................................................................� 4.375,-

Advanced key radiograf. slotbediening ....................................� 1.744,-

Audi Side Assist inhaalwaarschuwing ........................................� 960,-

Bandenspanningscontrole ............................................................� 872,-

Passagiersairbag uitschakelbaar + ISOFIX bevestiging ............� 139,-

Adaptive Light xenon verlichting ..............................................� 2.249,-

Parking system advanced ..........................................................� 1.480,-

Adaptive cruise control ..............................................................� 3.453,-

Achterklep elektrisch bediend ....................................................� 786,-

Lederen bekleding ................................................................v.a. � 3.750,-

Elektrische stoelverstelling ..........................................................� 556,-

Pon’s Automobielhandel

☎ (033) 494 91 62

www.audi.nl

De FSI- en TDI-motoren van Audi zijn prachtige
stukken techniek, maar in de zware Q7 kunnen ze
de zuinigheid en grote souplesse die directe injec-
tie oplevert niet opvallend aan de dag brengen.

Te allen tijde kan via het MMI-display gecontro-
leerd worden hoe ver de volgende servicebeurt
weg is, in tijd en kilometers. De kilometer-interval
is variabel.

wel wat gevoelig om in zulk tempo je kapitaal
tot CO2 te laten verdampen. ●

Peter Fokker

Om het helemaal
simpel te houden
lusten benzine- en
dieselmotor dezelfde
olie, kwalificatie
507.00. Mocht de
transmissie ooit bij-
gevuld moeten wor-
den, dan is het voor-
schrift G 052 162
olie. Voor wat be-
treft filters is na
30.000 km of twee
jaar het interieur-
luchtfilter aan de
beurt. Op de diesel-
motor is na 90.000
km een vers luchtfil-
ter nodig, de benzi-

nemotor kan tot
120.000 km door
hetzelfde filter ade-
men, bij beide mag
het filter niet langer

dan 6 jaar blijven zit-
ten. De bougies gaan
90.000 km mee en
vragen dus ook wei-
nig aandacht. ●
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