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AUTO
Test Opel Astra 1.6 Turbo Ecotec Sport

Foto’s: Jan Lieftink

Astra groeit in vele opzichten

Opel heeft het moeilijkste jaar uit haar geschiedenis

achter de rug. En nóg zijn de problemen niet helemaal

uit de lucht. Deze vierde generatie Astra heeft de zware

taak om de fabriek op z’n minst weer winstgevend te

maken. Gelukkig heeft de nieuwe, sportieve Astra veel

in huis om succesvol te kunnen worden.

De nieuwe Astra is een totaal andere auto dan
zijn succesvolle voorganger. Hiervan werden er
in ruim vijf jaar tijd zo’n 2,5 miljoen verkocht.
Hij valt niet alleen op door de sportieve styling,
waar Insignia-familietrekjes in zijn terug te vin-
den, maar vooral doordat hij een stuk groter is
geworden. Het scheelt maar liefst 17 cm in de
lengte, 6 cm in de breedte en 5 cm in de hoogte.
De wielbasis groeide met 8 cm naar 269 cm,
haast een groter segment waardig.
Voorlopig bouwt Opel alleen nog de vijfdeurs
hatchback, maar aanvullende modellen staan
al in de startblokken. Een driedeurs die meer
op een coupé gaat lijken en een stationwagon
met de kenmerken van een sportswagon.
Opel zit met de Astra als vanouds in het druk-
bevochten segment waarin de Golf nog steeds
de baas is, geflankeerd door de Ford Focus, de
Peugeot 308 en in mindere mate de Renault
Mégane.
Vanaf de start is de Astra verkrijgbaar met ne-
gen motoren (vijf maal benzine, vier maal die-
sel), te beginnen met de (64 kW) 1.4 Ecotec. 
Er zijn vier uitrustingniveaus: Selection, Edi-
tion, Sport en Cosmo. De prijzen starten bij 
€18.495,- met de vijfdeurs 1.4 Ecotec Selection.
De 1.6 Turbo Sport komt op €27.580,- maar de
waarde van ons testexemplaar lag op €33.085,-
als gevolg van de montage van een aantal pret-
tige extra’s zoals een kostbaar Adaptive Forward
Lighting (AFL) pakket met Bi-xenonlampen, 
koplampsproeiers en grootlichtassistent, een
navigatiesysteem en FlexRide.

Niet explosief
De 1.6 liter turbomotor met intercooler is een
oude bekende die uit de vorige serie is overge-

heveld. Voor de Astra is deze geblazen kracht-
bron een fijne motor die gezien z’n prijsniveau,
niet veel gevraagd zal worden. Die eer gaat naar
de kleinere 1.4 atmosferische motoren en wel-
licht ook naar de nieuwe 1.4 Turbo die begin
dit voorjaar in de showrooms staat. Deze levert
met z’n vermogen van 103 kW evenveel als de
1.8 liter die hij vervangt.
Onze 1.6 kan zich met 132 kW vermogen en
een koppel van 230 Nm, goed met de concur-
rentie meten. Overigens hebben wij gedurende
onze testritten ervaren dat deze motor het liefst
op toeren wordt gehouden, vanaf 3000 t/min
begint ‘ie namelijk pas echt lekker te trekken.
Echt explosief wordt de 1.6 Turbo nooit. Vooral
in de 6e versnelling zit weinig leven. Een snelle
inhaalmanoeuvre kan het beste in de 4e ver-
snelling worden gedaan.
De 1.6 liter Ecotec-turbomotor heeft vier klep-
pen per cilinder en twee bovenliggende nok- 
kenassen die door een getande riem worden
aangedreven. De K03 turbo komt van fabrikant
BorgWarner.
De algemene indruk die je van de motor hebt is
er vooral een van grote rust. Dat is niet alleen
te danken aan ruime toepassing van isolatiema-
teriaal, maar ook aan de hydraulische motor-
steun. De standaard zesbak laat zich prettig
schakelen. Hij werkt in combinatie met een
lichte, maar gevoelloos aangrijpende koppeling.

Mooie afwerking
Opel heeft de Astra flink laten groeien. Vooral
voorin profiteer je daarvan, enigszins ten koste
van de passagiers achterin. Met vier volwasse-
nen op stap wordt enige inschikkelijkheid van
de voorinzittenden gevraagd. In de breedte nam

de ruimte voorin met 50 mm toe en achterin
met 15 mm.
Met het opbergen van kleine spullen is het heel
wat beter gesteld. Opel heeft enorm veel werk
gemaakt van de vele vakken, bakken en laden,
beker- en f lessenhouders en zo meer. Erg han-
dig, je kunt bijna overal wel wat kwijt. Geluk-

Een klasse beter

De dikke achterlichten zijn het meest opvallende
detail aan de achterkant. De dakspoiler is stan-
daard.

De bagageruimte meet 370 liter en is met een varia-
bele bodem in diverse compartimenten op te delen.
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kig maar, want de inhoud van het dashboard-
kastje stelt niet veel voor. De bagageruimte
bleef qua volume gelijk aan de voorganger, dus
370 liter, in dit segment een gemiddelde waar-
de. Ons testexemplaar kwam zonder reserve-
wiel maar met een reparatiesetje en er was een
dubbele laadvloer voorhanden die de bagage-

ruimte in vakken onderverdeelt. Handig!
Je zit voorin uitstekend, maar het nadeel van de
lage neus is dat je geen overzicht over de car-
rosserie hebt. Je ziet dus niet hoe breed de Astra
is. De stoel en de stuurkolom zijn beide in vol-
doende mate verstelbaar zodat het vinden van
een lekkere werkplek geen probleem zal zijn.

De instrumenten zijn zoals we van Opel gewend
zijn: analoog, rond en duidelijk, alleen de boord-
computer werkt digitaal. Op de middenconsole
zitten op het eerste gezicht iets te veel knop-
pen, maar toch laat het zich na enige studie
eenvoudig bedienen. Het driespaaks stuurwiel
biedt in de Edition, Sport en Cosmo plaats aan

Mooie welvingen, zacht aanvoelende materialen en nep-aluminium zorgen
voor een luxueuze sfeer. Delen van het dashboard en portieren zijn bij don-
ker, sfeervol verlicht.

Zo zijn we dat van Opel gewend: duidelijke, goed afleesbare en ronde instrumenten.

Op het eerste oog lijkt de
middenconsole overladen

met knoppen en schake-
laars. Gelukkig is de bedie-

ning niet ingewikkeld.

De achterbank is in delen verstelbaar. Er blijft achterin weinig beenruimte over.

De nieuwe Astra is een stuk volumi-
neuzer dan zijn voorganger en heeft
een sportief profiel. De grote voor-
ruit gaat bijna zonder hoek in de 
motorkap over.
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Jammer dat
de been-
ruimte ach-

terin niet met de
langere wielbasis is
meegegroeid, enige
inschikkelijkheid van
de mensen voorin is
bij een bezetting met
vier volwassenen, een
absoluut vereiste.
Ook vinden we de
bediening van de na-
vigatie niet ideaal.

AUTO
Test Opel Astra 1.6 Turbo Ecotec Sport

schakelaars voor cruise control, telefoon en au-
diovolume. De bediening van de navigatie is
even wennen en komt ook niet zo erg handig
over.
Twee schakelaars behoeven enige uitleg: Sport
en Tour. Opel rust ook de Astra als optie uit
met FlexRide zoals eerder al in de Insignia geïn-

troduceerd. Het betreft een verbeterde versie
van het oude IDS+ systeem. Standaard zorgen
de elektronisch geregelde dempers voor opti-
male rijdynamiek. In Tour gaat het systeem op
de soft-mode. In Sport-mode daarentegen wordt
niet alleen de demping merkbaar strakker,
maar zijn tevens de reacties op het gaspedaal
steviger en wordt de stuurresponse sportiever.
De Astra is mooi afgewerkt. Zacht aanvoelende
en duurdere materialen zorgen voor een luxu-
eus gevoel, evenals de sfeervolle verlichting in
dashboard en portieren. De standaarduitrusting
van de Sport omvat behalve elektronisch gere-
gelde airco, ook elektrische bediening van alle
portierruiten, een elektrisch bediende hand-
rem met Hill-start assist en uitschuifzittingen
in de voorstoelen. Aan de buitenkant laten 
de 18” lichtmetalen wielen, de chroomstrip
rond de zijramen en het verlaagde sportchassis
zien om welk model het hier gaat.

Meer volwassen
Opel maakte veel werk van het nieuwe onder-
stel. Vooraan vinden we weer McPherson-veer-
poten en achter een torsie-as met Watts-stangen-
stelsel, dat de dwarskrachten in bochten op-
vangt. Het resultaat van deze inspanning is een
rustig en stabiel op de weg liggende Opel Astra
die mede dankzij de grotere ‘footprint’ (langere
wielbasis en grotere spoorbreedte voor/achter)
veel meer volwassen aanvoelt dan zijn voorgan-
ger. Vooral in dát opzicht is dit nieuwe model
in weinig opzichten meer te vergelijken met de
Astra’s van enkele generaties terug. De auto
stuurt lekkerder dan ooit, en al helemaal wan-
neer de FlexRide op Sport wordt gezet. Met de
nieuwe Astra gaat Opel zeker scoren! ●

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Opel Astra 5-d 1.4 Ecotec 64 kW: ......................................v.a. € 18.495,-

Opel Astra 5-d 1.4 Ecotec 74 kW: ......................................v.a. € 19.495,-

Opel Astra 5-d 1.6 Ecotec: ..................................................v.a. € 20.695,-

Opel Astra 5-d 1.4 Turbo Ecotec: ........................................v.a. € 23.345,-

Opel Astra 5-d 1.6 Turbo Ecotec: ........................................v.a. € 27.580,-

Opel Astra 5-d 1.3 CDTI ecoFlex: ........................................v.a. € 23.495,-

Opel Astra 5-d 1.7 CDTI Ecotec 81 kW: ............................v.a. € 25.245,-

Opel Astra 5-d 1.7 CDTI Ecotec 92 kW: ............................v.a. € 27.345,-

Opel Astra 5-d 2.0 CDTI Ecotec: ........................................v.a. € 29.445,-

ESP: ..............................................................................................standaard

Gordijnairbags: ..................................................standaard m.u.v. Selection

Regensensor: ....................................................standaard m.u.v. Selection

Cruise control: ..................................................standaard m.u.v. Selection

Adaptive Forward Lighting: ..............................................optie € 1.495,-

FlexRide: ..............................................................................optie € 1.100,-

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

Elektrische ramen achter: ........................................standaard op Cosmo

Audiosysteem: ..................................................standaard m.u.v. Selection

Navigatiesysteem: ..........................................................optie v.a. € 995,-

Airconditioning: ..........................................standaard op Selection/Edition

Electronic Climate Control: ............................standaard op Sport/Cosmo

Elektrische handrem: ......................................standaard op Sport/Cosmo

General Motors Nederland

☎(076) 544 80 00

www.opel.nl

De nieuwe
Astra ligt
geweldig op

de weg, voelt volwas-
sener aan dan ooit en
is in alle opzichten
comfortabeler ge-
worden. Daar komen
ook zaken bij als ma-
teriaalkeuze, mooie
opties, sfeerverlich-
ting en een prima
akoestiek die bij el-
kaar zeer kwaliteits-
verhogend werken.

De boordcomputer geeft aan wanneer
de motorolie toe is aan verversing.

De 1.6 liter turbomotor biedt ruim
voldoende kracht, maar wil wél op
toeren worden gehouden. En erg zui-
nig met brandstof is hij niet!

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................132 kW bij 5500 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................230 Nm bij 2200 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 5,8 sec. ............0-100 km/h: 8,7 sec. ....80-120 km/h: 5,8 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 61 dB(A).............. 100 km/h: 63 dB(A)..........120 km/h: 66 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 8,8 liter op 100 km ......................Buitenweg: 5,6 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................6,8 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................9,4 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................221 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................159 g/km
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