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AUTO
Test Lotus Evora 2+2

Snelle Lotus met praktische mogelijkheden

Comfort en praktische bruikbaarheid, waren nimmer de

sterkste kanten van een Lotus. Een testrit met de fonkel-

nieuwe Evora moet ons op andere gedachten brengen.

Rustig cruisen, razendsnel accelereren, als bestuurder 

solo genieten, of met z’n vieren op reis: is de Evora 2+2

echt van vele markten thuis?

Tijdens de introductie van de Evora werd nogal
de nadruk gelegd op de 4-persoons configuratie
van deze gloednieuwe sportwagen uit het Britse
plaatsje Hethel. Een familie-Lotus, nee toch?
Het moest niet gekker worden want Lotus staat
voor ongefilterd, puur en lekker Brits sportwa-
genrijden. Kijk maar naar de Elise, Exige of Eu-
ropa. Of duik even in de historie en denk aan
de Seven, de Elite en de Elan. Mooiere en eerlij-
ker gevormde, maar ook hard-core sportwagens
zijn toch niet denkbaar?
De Evora is er als 2+0 en 2+2; de fabrikant le-
vert deze Lotus namelijk óók als een normale
tweezitter en dat scheelt aardig in de prijs.
Zelfs zodanig dat je daarvoor in de plaats een
Tech Pack kunt bestellen. Mooi meegenomen,
want hoe je het ook wendt of keert, die 2+2 is
aardig maar zelfs een noodzitje is al teveel eer
voor de stoeltjes achterin. De ruimte aldaar
schiet domweg tekort voor een normale zit.
De prijzen beginnen bij €75.675,- voor de 2+0
en na het afrekenen van €79.982,- neem je de
2+2 mee naar huis. Het spreekt voor zich dat
de Evora in een piepklein segmentje zit waarin
nog slechts een enkele echte sportwagen als de
Morgan Roadster en de Porsche Boxster S te
vinden zijn. En met een productie van slechts
2.000 stuks per jaar blijft ook de Evora uniek!

Japans hart
De motor ligt in het midden, achter de stoelen
en is net als bij de Elise/Exige en Europa een 

Japans hart afkomstig van Toyota. Je kunt het
slechter treffen, en al helemaal in dit geval
waar Lotus koos voor de atmosferische 3.5 liter
V6 die we in praktisch ongewijzigde vorm ook
aantreffen in de Lexus RX 350. De V6 ligt dwars
vóór de achteras en drijft via een handgescha-
kelde zesbak de achterwielen aan. De 3.5 liter
V6 levert een vermogen van 206 kW en brengt
het tot een koppel van 350 Nm bij 4700 t/min.
Bij de eerste meters in de Evora denk je het al
te weten: deze Lotus is met die zachte V6 hele-
maal gemaakt voor beschaafd rijden. Hij zoemt
keurig in je nekharen zonder er ook maar één
omver te blazen en de bij elke Lotus gebruike-
lijke opwinding lijkt bij de Evora vér te zoeken.
De zesbak (automaat komt later) laat zich ge-
willig in alle verzetten leggen en alles lijkt pais
en vree aan boord. Maar gelukkig ligt ook bij
deze Lotus die gemene adder heel dicht onder
het gras. Geef even f link gas en klim stevig
door in de toeren, en dan begint direct het
grote geweld. Er opent een klep in het uitlaat-
spruitstuk en wég is de spagaat tussen GT en
sportwagen. Het masker valt van de dociele
motor die verandert in een ijzervretend mon-
ster dat onder begeleiding van heerlijke keelge-
luiden de Lotus opeens geweldige prestaties
laat leveren. En toch is dit niet echt wat je van
een Lotus verwacht. Het zit ‘m in het gevoel
van het rijden, in de te diepgewortelde bescha-
ving van de motor en de zesbak, die keurig au-
torijden tot een kunst verheffen. Maar er is een

remedie: wie de voorkeur geeft aan een snel op
het gaspedaal reagerende Lotus, doet er het
beste aan om de 6e en zelfs ook de 5e versnel-
ling maar gewoon te vergeten. Rijdend in de 4e

heb je namelijk constant dat supersnelle reage-
ren en dat heerlijke geluid zoals het uiterlijk
van de Evora dat in al z’n vezels uitschreeuwt.
Nadeel van keihard rijden met de Evora is dat

Sporten met
het gezin?

De dikke uitlaten, de diffusor, de spoiler, álles lijkt
als uit één geheel gehouwen. De Evora straalt
‘power’ uit.

De bagageruimte houdt niet over maar voor twee
personen is er genoeg te stouwen. De Lotus komt
met een reparatiesetje in plaats van een reserve-
wiel.
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de perfect schakelende zesbak opeens een ha-
kerig schakelgedrag vertoont.

Niet Spartaans
Op het kentekenbewijs staat een rijklaar ge-
wicht van 1382 kg vermeld. Net zoveel als vroe-
ger een viercilinder Esprit.
Het geeft aan dat Lotus met de Evora meer een

snelle GT voor lange reizen wil dan een ultra-
light sportwagen waar je de rest maar bij moet
denken. Toch deed Lotus z’n best om een laag
gewicht te bereiken, zie ‘Technisch Bekeken’
verderop.
De instap is bij zo’n 122 cm lage auto geen mak-
kie, zeker als je langer bent dan 1.90 meter,
maar oefening baart kunst. En als je eenmaal

in de leren stoel zit, dan komt de verwennerij
als het ware op je af. Vergeet die twee stoeltjes
achterin, die zijn alleen goed voor een tas en
een jas. De beide stoelen voorin zitten uitste-
kend maar de verstelling is minimaal: niet
hoog/laag en ook niet kantelen. Daar is name-
lijk geen ruimte voor. Door de stand van de alu-
minium pedalen en de naar binnen prikkende

Aan de gestrekte lijnen (lengte 434 cm) en de wielbasis van 258 cm
zie je al dat er met deze Lotus iets aan de hand is. Sportieve details
kent het koetswerk van deze Brit meer dan genoeg en álle lucht-
openingen hebben ook echt een functie.

Het interieur is zeker voor Lotus-
begrippen perfect afgewerkt en bevat
mooie materialen. De lederen Recaro-

sportstoelen zitten uitstekend.

De mooie aluminium knoppen in de aluminium
 ondergrond zien er fraai uit, maar het komt de
 afleesbaarheid van de functie niet ten goede.

De instrumenten zijn niet optimaal afleesbaar. 
Zo zijn de 30 km sprongen in de snelheidsmeter

nogal groot. De schakelaar voor de cruise control
(optie) zit op het stuurwiel.

De Evora 2+2 biedt twee zitplaatsen
achterin. Het is daar wel behelpen,

want de ruimte schiet duidelijk  tekort.
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AUTO
Test Lotus Evora 2+2

wielkast, vindt de linkervoet maar moeilijk een
comfortabel plaatsje.
Achter het dikke, verstelbare stuurwiel met
het aanstekelijke Lotus-logo is een diepliggend
instrumentencluster geplaatst. Dit omvat de
ronde, analoog werkende toerenteller en snel-
heidsmeter. Links vind je de digitale boordcom-
puter en rechts de meters voor brandstof en
motortemperatuur. Het middendeel van het
dashboard wordt ingenomen door de navigatie
en het audiosysteem plus de bediening van de
klimaatregeling. Op de console zitten naast de
korte pookknop de schakelaars voor de sport-
stand van de zesbak en de op ‘hard’ instelbare
dempers. Allerlei zaken zijn lekker afwijkend,
zoals de knopjes voor de lichtbediening links
op het dashboard en sowieso de aluminium
knopjes in een aluminium ondergrond waar-

door de functie wel slecht afleesbaar is. Het lijkt
wel een TVR! De schakelaar voor de zijspiegels
is amper bereikbaar. Overigens zijn alle materi-
alen, leer en aluminium, prachtig en smaakvol
toegepast en zit dit handgemaakte interieur be-
ter in elkaar dan we van Lotus gewend zijn.
Heel veel bergruimte is er niet, ook niet onder
de middenarmsteun, want daar zit de stevige
handremhendel. Je bent dus op de kofferbak
aangewezen die een redelijke ruimte van 160
liter heeft. Voorin is er geen ruimte, die klep
kan alleen met een inbussleutel worden ge-
opend waaronder je dan de voordempers, het
remvloeistofreservoir en de ruitensproeiertank
ziet zitten.
De uitrusting is bevredigend voor dit prijsni-
veau, Lotus biedt tegen zeer redelijke bedragen
een aantal pakketten waarmee de auto in enke-
le stappen helemaal ‘loaded’ wordt.

Zeer stabiel
Lotus monteert hydraulische stuurbe-
krachtiging en die voelt goed aan. Maar 
naar onze smaak krijgt hij iets teveel stuur-
hulp, een wat zwaarder aanvoelende Evora had
ook best gekund! Verder niets dan lof voor de
zeer precieze en gevoelige besturing. Op elk
moment weet je wat de auto van plan is en doet
ie exact wat je ‘m opdraagt. Afgezien van enige
gevoeligheid voor richels, is de Lotus zeer sta-
biel. Snelle bochten worden door het onderstel
opgeslorpt met de gretigheid van een jeugdig
roofdier. Spectaculair snel is de Evora niet, maar
het is dan ook geen Porsche Turbo. Toch moet
je wel heel erg verwend zijn om hier niet intens
van te kunnen genieten. En zolang je van de
sportknop van de schokdempers afblijft, is de
Evora een comfortabele GT. Want dat is ‘ie toch
vooral. �

Dick Schornagel

Modelserie en prijzen
Lotus Evora 2+0: ........................................................................€ 75.675,-

Lotus Evora 2+2: ........................................................................€ 79.982,-

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

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

Xenonverlichting: ................................................................optie € 1.495,-

Bandenspanningbewaking: ........................................onderdeel Tech Pack

Regensensor: ................................................................................standaard

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

Automatische airco: ....................................................................standaard

Cruise control: ..............................................................onderdeel Tech Pack

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

Navigatiesysteem: ......................................................onderdeel Tech Pack

Parkeersensoren: ........................................................onderdeel Tech Pack

Van der Kooi Sportscars

☎ (0573) 25 59 33

www.lotuscars.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................206 kW bij 6400 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................350 Nm bij 4700 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 3,8 sec. ............0-100 km/h: 5,1 sec. ....80-120 km/h: 4,9 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 69 dB(A).............. 100 km/h: 71 dB(A)..........120 km/h: 74 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................12,4 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................6,5 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................8,7 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................11,8 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................261 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................205 g/km

De Lotus
Evora heeft
een twee-

slachtig karakter
waar je als bestuur-
der lekker mee kunt
spelen. Aan de ene
kant is ‘ie langbenig
comfortabel en ge-
schikt voor snel
cruisen en aan de an-
dere kant is er toch
weer dat lekkere
bitse, sportieve en
mededeelzame van
een volbloed sport-
wagen.

Houd dat
geld voor
die twee

extra stoeltjes gerust
in de zak of beter
nog, koop er een
extra pakket voor.
Want achterin zitten
is welhaast onmoge-
lijk. Nog twee min-
punten: de pook
wordt nukkig bij
snelle schakelbewe-
gingen en de linker-
voet heeft last van
de wielkast.

Onder een klepje in de neus bevinden zich het
remvloeistofreservoir en de ruitensproeiertank.

De fijne V6 van Toyota/Lexus zit middenin en is slecht bereikbaar.
Gelukkig is er weinig onderhoud aan nodig.

Foto’s: Jan Lieftink
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