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AUTO
Test Fiat 500 1.4 16v Lounge

Foto’s: Jan Lieftink

Sfeer van weleer in moderne verpakking

Nostalgie is een fenomeen. Sommige merken zijn er zeer

succesvol mee, kijk maar naar de Mini en de eerste Mer-

cedes SLK. Een enkeling vergaat het minder goed, zoals

de Jaguar S Type en de VW Beetle. Fiat gaat het met de

500 helemaal maken, daar zijn we van overtuigd. De

titel ‘Auto van het Jaar 2008’ is zelfs al binnen!

Het uiterlijk doet alles. Iedereen die de kleine
500 ziet, wil ‘m in de armen sluiten. Het dap-
pere Italiaantje heeft een hoge knuffelwaarde,
misschien nog wel meer dan de nog immer ge-
vierde nieuwe Mini. Dat kan ook bijna niet an-
ders wanneer je het origineel uit 1957 anno
2007 zo dicht weet te benaderen. En het zal ook
met het formaat te maken hebben, want hoewel
de nieuwe 500 een fors stuk groter is dan z’n
vijftigjarige oma, is het een compacte auto die
met een lengte van iets meer dan 350 cm kleiner
is dan bijvoorbeeld de Renault Twingo. Alleen de
Smart en de Toyota Aygo en consorten, zijn nog
korter en smaller.
De nadruk, van de qua techniek en onderstel op
de Panda gebaseerde 500, ligt vooral op stijl en
uitstraling met nostalgie als zwaartepunt. Het
neusje is onmiskenbaar op de vroegere 500 geïn-
spireerd, dat er onder de bumper nog een lucht-
happer zit valt pas in tweede instantie op. En
ook het ‘kontje’ is helemaal Fiat 500 oude stijl,
alleen ontbreken de luchtspleten. Maar terecht
ook, want de motor zit keurig voorin. De leuke,
vriendelijk kijkende koplampen, de mistlampen,
chroombumperstukjes (indien besteld), de in
kunststof verpakte achterlichten en de taillelijn;
ze doen allemaal hun best om de sfeer van wel-
eer in een moderne verpakking te doen herle-
ven. En afgemeten aan de vele aardige reacties
van het publiek tijdens onze testperiode, is het
Fiat gelukt om iets neer te zetten dat veel men-
sen aanspreekt. De situatie is vergelijkbaar met
de herintroductie van de Mini enkele jaren gele-
den.
Qua concurrenten ligt de 500 zeker niet ongun-
stig, maar de prijzen zijn niet bepaald laag. Fiat
vraagt goed geld voor de beproefde techniek van

de Panda en het leuke design uit eigen huis. De
basisprijs van € 11.500,- voor de volgend voorjaar
pas leverbare Naked 1.2 is niet gek, maar Ci-
troën, Renault, Toyota, Peugeot, ook Fiat zelf en
niet te vergeten Dacia, hebben betere aanbiedin-
gen, vaak onder de tien mille. Maar dan heb je
het toch over een heel andere uitstraling. Onze
testauto, de 1.4 16v Lounge, komt op € 16.995,-
en roetsjt daarmee subiet in een ander segment.
Traditioneel in Nederland is ook de 1.3 diesel
bijna onbereikbaar duur.

Goed gemotoriseerd
Onder het vriendelijke motorkapje ligt een oude
bekende uit de Fiat-wereld. De dwarsgeplaatste
1.4 16v viercilinder is een beproefde krachtbron
die bij het concern onder meer in de Panda,
Punto, Idea en ook Bravo wordt gemonteerd. En
als u het wilt weten, ook in de door ‘Fiat do Bra-
sil’ gebouwde Uno en Palio komt deze zelfde
motor voor. Hij heeft vier kleppen per cilinder
en twee, door een getande riem aangedreven bo-
venliggende nokkenassen. Ook de zesversnel-
lingsbak is van de Panda afkomstig.
De 1.4 16v is goed voor een vermogen van 73,5
kW bij 6000 t/min en levert een maximum kop-
pel van 131 Nm bij 4250 t/min. Voor de 1005 kg
zware 500 is dit de prettigste motor. Een accele-
ratie van 0-100 in dik 11 seconden, vlot inhalen
en een top van boven de 180 km/h: bepaald geen
zielig motortje. Hij vertoont ook de nodige sou-
plesse, want in de 4e en 5e door de stad rijden is
geen enkel punt. De korte, dikke pook van de
zesbak is net als bij de Panda hoog geplaatst en
valt lekker in de hand, het schakelen gaat met
korte, precieze slagen.
De motor maakt een rauw geluid en laat zich

ook permanent goed horen. Bij 120 km/h heeft
de vierpitter nog het hoogste woord maar met
die 68 decibel valt goed te leven. Voer je de snel-
heid op dan moet je dat bezuren met een fikse
toename van het geluidsniveau, waar dan ook
rijwind en rolgeluiden sterk in gaan meespelen.
Dus dat laat je vanzelf wel uit je hoofd.

Sfeervol interieur
Het 500-design hield niet bij de buitenkant op.
Ook vanbinnen is deze auto in veel opzichten
een vondst. Italianen hebben ontegenzeggelijk
smaak, dat is het eerste wat je bedenkt bij het
instappen. Om het even welke kleur er is geko-
zen, de 500 heeft een uiterst aantrekkelijk interi-
eur. De materialen zien er puik uit, de passingen
zijn ruimschoots voldoende en ook de vormge-
ving van het geheel is stijlvol en met gevoel voor
oude waarden bedacht en uitgevoerd.
De voorstoelen zitten goed, de stuurstoel is als
enige in hoogte verstelbaar. Maar daar moet u
zich niet teveel van voorstellen, want met een
hendel beweeg je alleen het zitkussen aan de
voor- of de achterkant een stukje omhoog of om-
laag. De rugleuning wordt met een draaiknop
bediend (handig), de stuurkolom kan alleen kan-
telen.
Voor ons lange Europeanen is de zit voorin goed
genoeg, tenzij je lang van stuk bent. In de Panda
is het met vier personen goed toeven, maar op
diezelfde 230 cm wielbasis kom je in de 500 ach-
terin wat ruimte tekort. Ben je klein van stuk en
zijn de kinderen nog jong, dan gaat ’t goed daar
op de achterbank waar de beenruimte net iets

Nostalgie scoort!

Zowel aan de voor- als achterkant is het origineel
aardig benaderd, je zou zelfs bijna denken dat
daar net als vroeger de motor nog zit.
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meer is dan bij de Mini.
De bagageruimte (rugleuning 50/50 omklapbaar)
valt mee. De inhoud van 185 dm3 is zelfs groter
dan die van de Mini, het spreekwoordelijke
kratje bier kan er gemakkelijk in. Onder de vloer
ligt gereedschap en een normaal reservewiel.
Je kijkt uit op een heel uitzonderlijk instrumen-
tarium onder een kunststof huif. De instrumen-
ten bestaan uit een ronde meter met een
buitenring en een binnenring. De buitenste is de
snelheidsmeter, de binnenste de toerenteller.
Daar weer binnenin zitten de meters voor brand-
stof en motortemperatuur en een digitale boord-
computer. Erg goed afleesbaar is het allemaal

niet, ondanks de grote cijfers, maar het zit gees-
tig in elkaar en past in het kader van deze auto.
Dat kun je ook zeggen van de twee kunststof pa-
nelen in het dashboard en op de middenconsole.
Het dashboard is op z’n leukst wanneer het in
de kleur van de auto is gespoten en met die pa-
nelen in ivoorkleur. Het bovenste paneel is be-
stemd voor de audio, daaronder zit de airco of
verwarming afhankelijk van de bestelde uitvoe-
ring. De Lounge heeft een Sportknop, daarnaast
zit de alarmknop en rechts de drukknop voor
verstralers en mistachterlicht. Er is genoeg plek
om kleine spullen neer te leggen, maar de 500
heeft geen dashboardkastje. Wel een vak rechts,

portiervakken en een bakje op de tunnel, een
rugtas in de stoelen en twee bekerhouders.

Individueel aan te kleden
De 500 is bij de dealer in vier versies te bestellen,
de basis heet Naked. Dat zegt al genoeg, maar
niettemin heeft ook deze nog zaken als centrale
vergrendeling, elektrische bediening voor zijrui-
ten en buitenspiegels, een startonderbreker en
‘follow me home’-verlichting. Los van zaken als
ABS, elektrische stuurbekrachtiging en radio-
voorbereiding met antenne en vier speakers.
Met de optielijst in de hand, kan de koper letter-
lijk uit vele duizenden mogelijkheden kiezen

De Fiat heeft aan de voor-
kant geen enkele uitleg
nodig: dit is de nieuwe 500!

De bagageruimte is tamelijk groot
voor dit type auto. Er hoort een nor-
maal reservewiel bij de 500.

De sfeer in het interieur is erg
smaakvol Italiaans. Het Fiat-design

hield niet op bij de portieren.

De aparte paneeltjes voor audio (evt.
navigatie) en airco of verwarming
zijn zeer smaakvol ontworpen.

De ruimte achterin valt alleen mee
als je niet al te groot bent. De achter-
bank is gedeeld omklapbaar.

Geestig qua vormgeving, niet al te
gemakkelijk qua aflezing. Maar de in-
strumenten passen 100% bij de 500.
Er is stuurbediening voor audio en
telefoon (indien gemonteerd).
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om de 500 individueel aan te kleden, te spuiten
of van striping dan wel opschriften te voorzien.
De lijst is eindeloos. De door ons geteste Lounge
met radio/cd/mp3-speler, handbediende airco,
‘Blue&Me’ (voor Bluetooth, USB-aansluiting etc.),
lederen stuurwielrand, chroompakket, 15” licht-

metalen wielen, panoramisch glazen dak met
blindering (jammer dat het originele canvas
topje niet leverbaar is!) en bediening van audio
en ‘Blue&Me’ op het stuur, is de meest luxueuze
van allemaal. De Sport heeft nog wat andere
zaken zoals meer chroomaccenten, een achter-
spoiler en sportieve stoelen. Navigatie is voor al-
lemaal, behalve de Naked, als optie leverbaar.

Stevig geveerd
De Fiat 500 heeft MacPherson-veerpoten en
schroefveren vóór en een torsieas met schroefve-
ren achter. Net als de Panda. Maar daar houdt
elke vergelijking met de comfortabele Panda op.
De 500 voelt strakker geveerd aan, in sommige
opzichten zelfs iets teveel van het goede. Ri-
chels, hobbels en gaten worden stevig aan de
inzittenden doorgegeven, zij het bij de auto
met 1.2 liter motor in iets mindere mate. Die
korte stoten kunnen op den duur tamelijk ver-
moeiend werken. Maar de wegligging is veilig, de
kleine Fiat kleeft aan de weg om het even of die
droog of nat is. En hij blijkt zeer voorspelbaar en
is ook door zijwind niet snel van z’n stuk te bren-
gen. De besturing met de elektrische bekrachti-
ging is enorm licht bij stapvoets rijden maar
wordt vanaf 15 km/h merkbaar vleziger. Deson-
danks is het contact met de weg niet optimaal, je
voelt niet altijd waar de auto heen gaat, ondanks
de met 2,5 omwenteling van uiterst links naar
uiterst rechts, zeer directe werking van de bestu-
ring. Druk op de Sportknop op het dashboard en
de reactie op het gas gaat sneller en de besturing
wordt iets zwaarder. Geen enorm verschil, maar
je merkt het wel degelijk.
De Fiat 500 is duidelijk veel meer bedoeld voor
stads- en streekvervoer dan voor lange reizen. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Fiat 500 1.2 Naked: ....................................................................€ 11.500,-

Fiat 500 1.2 Pop: ........................................................................€ 12.995,-

Fiat 500 1.2 Lounge/Sport: ........................................................€ 14.995,-

Fiat 500 1.4 16v Pop: ..................................................................€ 14.995,-

Fiat 500 1.4 16v Lounge/Sport: ................................................€ 16.995,-

Fiat 500 1.3 MultiJet 16v Pop: ..................................................€ 17.495,-

Fiat 500 1.3 MultiJet 16v Lounge/Sport: ..................................€ 19.495,-

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

ESP: ..............................................standaard op 1.4 16v (overige + € 600,-)

Twee frontairbags: ......................................................................standaard

Zij-airbags: ..............................................................standaard m.u.v. Naked

Windowbags: ..........................................................standaard m.u.v. Naked

Knie-airbag: ............................................................standaard m.u.v. Naked

Centrale portiervergrendeling: ..................................................standaard

Elektrische portierruiten: ..........................................................standaard

Elektrische spiegels:....................................................................standaard

Parkeersensoren achter: ..................................................optie (+ € 350,-)

Audiosysteem: ........................................................standaard m.u.v. Naked

Airconditioning: ............standaard op Lounge/Sport (Naked/Pop + € 800,-)

Gedeeld neerklapbare achterbank: ....................standaard m.u.v. Naked

Lederen bekleding: ........................................................optie (+ € 1150,-)

Lichtmetalen velgen:........................................standaard op Lounge/Sport

Dualogic automaat: ..........................optie (+ € 1200,-) m.u.v. 1.3 MultiJet

Fiat Group Automobiles Netherlands

� (020) 342 17 00

www.fiat.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ..........................74 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................131 Nm bij 4250 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 7,3 sec. ............0-100 km/h: 11,1 sec. ......80-120 km/h: 7,9 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 65 dB(A) .............. 100 km/h: 68 dB(A) ............120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

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

Buitenweg: ....................................................................5,2 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................6,3 liter op 100 km

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

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................182 km/h

De Fiat 500-eigenaar
is geen regelmatige
werkplaatsbezoeker,
want de kleine Fiat
kan het 30.000 km
zonder onderhoud
stellen. Uitzondering
vormen benzinemo-
dellen waarmee min-
der dan 10.000 km
per jaar wordt gere-
den, dan moet jaar-
lijks de olie worden
ververst. Een verstan-

dig advies. Ook af-
wijkend is de oliewis-
sel bij de dieselmo-
tor. Daar maant een
brandend controle-
lampje ‘Olie kwali-
teit’ de bestuurder
naar de werkplaats.
Het interval wordt
bepaald door de rij-
omstandigheden, de
rijstijl en de oliekwa-
liteit. Voor zowel de
benzinemotoren als

de diesel adviseert
Fiat een 5W40 olie.
Klepspelingcontrole
is alleen nodig bij de
1.2 8v (elke 60.000
km). Bougies en inte-
rieurfilter gaan
30.000 km mee en
het motorluchtfilter
60.000 km. De diesel-
motor is voorzien
van een distributie-
ketting, de benzine-
motoren van een

tandriem. Die moet
bij de 1.2 8v elke
120.000 km of vijf
jaar gewisseld wor-
den en bij de 1.4 16v
elke 120.000 km of
vier jaar. Opletten
dus!
De transmissies zijn
voor het leven ge-
smeerd, bijvullen
kan met een SAE
75W-85. �

Het uiterlijk
is de be-
langrijkste

reden van aankoop
van de nieuwe Fiat
500. Deze Italiaanse
auto is zo geraffi-
neerd ontworpen,
dat je er net zoals bij
de Mini niet snel op
uitgekeken raakt. De
proporties zijn uitste-
kend, de detaillering
is ingetogen en met
gevoel voor nostal-
gie gedaan en ook
het interieur past er
helemaal bij.

Jammer dat
het motor-
geluid zo

rauw klinkt. Dat dit
niet nodig is weten
we uit ervaring met
diezelfde motor in
andere Fiat-model-
len. Hij trekt overi-
gens wel behoorlijk.
De 500 is verder niet
zo op z’n gemak op
slechte wegen. Hij
geeft hobbels en
gaten iets te nadruk-
kelijk aan de inzit-
tenden door.

De benzinemotoren
hebben een vast inter-
val voor de oliewissel,
bij de dieselmotor
maant het lampje ‘Olie
kwaliteit’ de 500-rijder
naar de werkplaats.Lang onderhoudsinterval
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