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AUTO
Test Toyota iQ 1.0 VVT-i Aspiration

Concurrentie voor de smart

Toyota zal met de kleine, dappere, intelligente 3+1 zits

iQ de wereld niet veroveren, maar dit kleine automobiel

kan een groeiende kopersgroep zéker aanspreken. Zó-

veel karakter op vier wielen en dan ook nog goed bruik-

baar. Dat kom je zelden tegen!

Het uiterlijk trekt geweldig de aandacht, wáár
je er ook mee komt. En dat is terecht, want ook
al heeft de smart ontegenzeggelijk dit pad al
tien jaar geleden geëffend, de gloednieuwe iQ
voegt daar weer een geheel nieuwe dimensie
aan toe. Ten eerste het uiterlijk: een dikke
‘neus’ en een opvallend brede achterkant,
maar van opzij ultra-kort. En ook hoog natuur-
lijk, want er moeten volwassenen in mee kun-
nen. Wanneer je stopt, kijken voorbijgangers
nieuwsgierig naar binnen om te zien of er écht
wel mensen in kunnen zitten. En dat valt mee:
drie of als het echt moet, zelfs vier!
De nieuwe, kleine Toyota is niet alleen opval-
lend, maar ook een uiterst aaibaar autootje van
nog geen drie meter lang en een breedte/hoogte
van 168/150 cm. Hij is breder dan zijn naaste
concurrent de smart fortwo, en qua wielbasis
legt deze het tegen de Japanner helemáál af
met een netto verschil van 13 cm in het voor-
deel van de Toyota. Deze meet namelijk precies
200 cm tussen vóór en achteras. De smart is
weer 4 cm hoger dan zijn nieuwe Japanse
vriend.
Qua concurrentie zitten die twee elkaar aardig
op de hielen, al is de iQ met stip de duurdere.
Toyota hanteert een korte doch krachtige prijs-
lijst die begint bij €12.990,-. Er staan ook twee
diesels op, maar wat die daar doen is een raad-
sel want ze kosten vanaf €19.290,- en voor
zulke strafprijzen zit daar niemand op te wach-
ten. smart levert al een auto voor €8.290,-
maar eigenlijk kun je die twee niet serieus met
elkaar vergelijken. Andere trendy auto’s in dit
segment zijn de Fiat 500 en de Ford Ka.

Taaie rakker
Toyota hangt een reeds langer bestaande, drie-
cilinder motor in de iQ. Deze 1,0 liter unit

zorgt ook al bijna vier jaar voor de aandrijving
van de zuinige en goedkope Aygo die in deze
barre tijden bijna niet meer aan te slepen valt.
Deze mooie driepitter is eigenlijk een wonder
van techniek met z’n aluminium blok en kop,
vier kleppen per cilinder en twee bovenlig-
gende nokkenassen. Deze taaie rakker is be-
paald niet bang voor een stevig robbertje
toerendraaien en dat moet ook wel. Want om
nog enig plezier te hebben van je 50 kW moet
je wel hoog blazen. Het maximum koppel be-
draagt een bescheiden 91 Nm bij 4800 t/min
en wil je het overige verkeer vlot kunnen bij-
houden, dan wordt dat dus f link schakelen
met de overigens uiterst aangenaam werkende
vijfbak.
Al meteen bij het starten hoor je hoe de klepel
onder de motorkap er bij hangt: een driecilin-
der. Het is overigens een heel aardig geluid dat
je tijdens stadsritten ook voortdurend blijft
horen. Onder deze omstandigheden is de iQ
begrijpelijk op z’n best, je houdt iedereen ge-
makkelijk bij. Als je maar schakelt. De vijfbak
heeft ongelofelijk lange overbrengingen: in de
1e haal je makkelijk 50 km/h, in de 2e kom je
zelfs ruim boven de 100 km/h! Als het te dol
wordt doet de toerenbegrenzer vanzelf wel z’n
werk om de zaak heel te houden. Maar wie
volgens de toerenindicator rijdt, zit bij 1000
t/min net zo gemakkelijk in de 5e en tokkelt
dan met een zacht grommend geluidje de
straat uit. Overigens heeft deze indicator niet
zo’n hoog IQ want hij draagt je ook bij een ijs-
koude motor al op om heel snel op te schake-
len en dat is niet zo’n goed idee. Maar ook dát
doet de driecilinder zonder morren. Je kunt
ook rustig aandoen. Met de teller constant op
100 km/h loopt de motor 2900 t/min en bij 120
km/h nog steeds niet meer dan 3200 t/min.

Hogerop, zo vanaf 80-90 km/h, is het wel zo’n
beetje over met de trekkracht. Van een seri-
euze snelheidsvermeerdering is dan nog nau-
welijks sprake, dus snel terugschakelen maar
weer.
Het bovenstaande doet vermoeden dat rijden
met de iQ een nerveuze bedoening is. Maar dat
is absoluut niet het geval. Uiteraard is dit een
auto voor in de stad en de omgeving daarvan,
maar ook op langere ritten is het behoorlijk
aangenaam toeven in de iQ. Je rijdt er moeite-
loos 120-130 km/h mee en dan vergaat heus
niet de hele wereld!

Slimme ruimte
Aan de uitvoering van de duurdere Aspiration
is het te merken dat Toyota de iQ hoger in de
markt plaatst. Deze auto is zeer compleet, zelfs
voor die prijs! Maar eerst het interieur, daar be-
vindt zich namelijk na de motor, de tweede
grootste attractie in de vorm van de 3+1 f lexi-
bele zitruimte. Je stapt door de brede, wijd
openslaande portieren gemakkelijk in en je
komt op een grote, goed zittende linkerstoel te-
recht. Door het brede interieur zit je met twee
volwassenen niet dicht op elkaar geplakt en
achterin bevindt zich nog een heus tweezits-
bankje. Rechtsachter heb je daar nog iets been-
ruimte, achter de stuurstoel alleen wanneer de
bestuurder niet te groot is én bereid om voor
een (kort) ritje de stoel ver naar voren te schui-
ven. De intelligente verdeling van de ruimte is

Dreumes met iQ

Stevige bumpers en kloeke achterlichten maken 
de iQ ook van achteren lekker ‘dik’.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Foto’s: Jan Lieftink

mogelijk door rechts uit het dashboard als het
ware een stuk te snijden en de stoel naar voren
te plaatsen. Zo kunnen zonder veel moeite drie
personen met de iQ onderweg.
Met vier man in de iQ is de bagageruimte ver-

waarloosbaar, maar met één helft van de rug-
leuning omlaag kun je een tas en wat jassen
kwijt. Gebruik je de auto met twee personen,
dan klap je ze desgewenst allebei om voor een
bruikbare laadruimte van 238 liter.

Behoudens wat grote portiervakken heeft de iQ
niet veel bergruimte, afgezien van een als optie
verkrijgbare tas die tegen het dashboard hangt.
Tussen de stoelen is ruimte voor een kleine
weekendtas.

De iQ ziet er van buiten dapper uit,
vooral aan de voorkant.

Smaakvol en modern met een een-
voudige bediening. De iQ ziet er ook

van binnen attractief uit.

De middenconsole bevat het audio-
systeem en de klimaatregeling. De
enkele draaiknop is in het gebruik
handiger dan hij lijkt.

De achterbank is in twee gelijke
delen omklapbaar en vormt dan de

bagageruimte.

Het dashboard omvat enkele analoge
en enkele digitale instrumenten. Het
digitale deel is bij licht aan overdag,
moeilijk afleesbaar.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



AUTO
Test Toyota iQ 1.0 VVT-i Aspiration

Niet kaal
Qua instrumenten beschikt de iQ over een dui-
delijke snelheidsmeter en een iets minder goed
afleesbare toerenteller daaronder. Andere in-
strumenten zijn digitaal, een groen ‘woordje’
cool brandt tijdens de opwarmfase, in plaats
van een analoge of digitale meter.
Toyota levert de iQ in twee niveaus die Com-
fort en Aspiration worden genoemd. De Com-
fort kost €12.990,-, de veel completer uitgerus-
te Aspiration komt op €14.300,-. Beide model-
len hebben een zeer uitgebreide veiligheidsuit-
rusting met zelfs een knieairbag voor de be-

stuurder, en verder ook ABS, ASR, ESP enzo-
voort. Centrale vergrendeling op afstand, elek-
trische bediende portierruiten en zijspiegels en
een audio hebben ze allebei. De Aspiration
komt daarnaast ook met mooier lichtmetaal,
easy entry, verwarmde voorstoelen, automati-
sche airco, lederen stuurwielrand en een wat
mooiere aankleding.
De afwerking van de in Japan gebouwde iQ is
boven elke twijfel verheven en de materialen
die Toyota koos zien er echt netjes uit, zodat je
beslist niet het gevoel hebt in een goedkope
vervoersoplossing op vier wielen onderweg te
zijn. Eén klacht is op z’n plaats en die betreft
de primitieve bediening van de audio die in de
linker stuurwielspaak is gemonteerd. Boven-
dien is er geen cruise control beschikbaar.

Monter op weg
De wielbasis van 200 cm en de korte veerweg
zijn op een slechte weg goed voelbaar. Ze zijn
ervoor verantwoordelijk dat oneffenheden en
gaten stevig aan de inzittenden worden doorge-
geven, maar ze zorgen desondanks voor vol-
doende rijplezier. Wie een beetje stevig onder-
stel weet te waarderen, kan leuk met de iQ stu-
ren. Al merk je dat de grenzen vanwege de ta-
melijk smalle banden, vrij dichtbij liggen. Maar
dankzij de MacPhersons voor, de torsievering
achter en de heerlijk directe en daarbij ook re-
delijk gevoelige stuurbekrachtiging, voel je
heel precies wanneer die grens bereikt wordt.
De werkelijk extreem korte draaicirkel is een
geweldige bonus in stadsverkeer!
Eén ding moet je met de iQ beslist niet uitha-
len en dat is experimenteren met inhalen.
Daarvoor is het motorvermogen domweg te ge-
ring. Wellicht is het dan beter om nog even te
wachten op de 74 kW 1.3 die in aantocht is.
Maar ook nu al is de iQ meer dan alleen een
stadsauto, zo hebben we ondervonden. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Toyota iQ 1.0 VVT-i Comfort:......................................................€ 12.990,-

Toyota iQ 1.0 VVT-i Aspiration: ..................................................€ 14.300,-

Toyota iQ 1.4 D-4D-F Comfort: ..................................................€ 19.290,-

Toyota iQ 1.4 D-4D-F Aspiration: ..............................................€ 21.050,-

Stabiliteitssysteem: ....................................................................standaard

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

Traction control: ..........................................................................standaard

Curtain airbags: ..........................................................................standaard

Airbag achter achterstoelen: ....................................................standaard

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

Regensensor: ..........................................................standaard op Aspiration

Parkeersensoren: ..................................................................optie (€ 362,-)

Lichtmetalen velgen: ..................................................................standaard

Elektrische buitenspiegels: ........................................................standaard

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

Handbediende airco: ................................................standaard op Comfort

Automatische klimaatregeling: ..........................standaard op Aspiration

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Schakelindicator: ........................................................................standaard

MultiDrive CVT: ..............................................optie op 1.0 VVT-i (€ 1.300,-)

Geïntegreerde Full-Map navigatie: ................................optie (€ 1.150,-)

Louwman & Parqui

☎ (0162) 58 59 00

www.toyota.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ..........................50 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ................................91 Nm bij 4800 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 11,4 sec. ..........0-100 km/h: 14,7 sec. ....80-120 km/h: 13,8 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 69 dB(A) .............. 100 km/h: 71 dB(A) ............120 km/h: 73 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ..........................................................................4,9 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................3,9 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................4,3 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................5,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................150 km/h

CO2-uitstoot: ..................................................................................99 g/km

De iQ wordt elke
15.000 km in de
werkplaats verwacht
voor een oliewissel.
Voor de benzinemo-
tor is een API SL of
SM-motorolie voor-
geschreven en voor
de diesel een ACEA

C2. Bij beide moto-
ren is een periodieke
controle van de klep-
speling nodig (benzi-
nemodel elke 90.000
km/6 jaar; dieselver-
sie elke 45.000 km).
Daarbij wordt de
klepspeling op het

gehoor beoordeeld
en indien correctie
nodig is, gebeurt dit
met vulplaatjes.
Het interieurfilter
gaat 30.000 km mee
of 2 jaar, het motor-
luchtfilter 60.000 km
of 4 jaar en de bou-

gies 90.000 km.
Beide motoren zijn
uitgerust met een
onderhoudsvrije dis-
tributieketting. Ook
de transmissies vra-
gen geen aandacht,
want ze zijn voor het
leven gesmeerd. �

De flexibili-
teit van het
interieur

van de iQ is de be-
langrijkste attractie
van deze compacte
Japanner. Maar ook
de moedige vastbe-
radenheid waarmee
de auto zich van zijn
rijtaken kwijt, maakt
indruk. Dit is geen
onhandige dreumes
voor alleen in de
stad. Je kunt er ook
echt dagelijks van
genieten. Ook op
langere ritten.

Ruimte
blijft bin-
nen een be-

stek van drie meter
altijd een probleem,
maar dat weet je bij
de aankoop. Met vier
inzittenden heeft de
iQ domweg geen ba-
gageruimte. De mo-
tor heeft ondanks de
lange versnellingen
té weinig vermogen
om vlot met het ver-
keer mee te komen.
Verder is de radio
onhandig om te be-
dienen.

Toyota’s kleinste
op de brug

De driecilinder benzinemotor is een moderne
krachtbron die de iQ redelijke prestaties verschaft
in de stad, zolang je maar voldoende schakelt.
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