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Eerst een praktisch detail: de VW-marketingafde-
ling heeft bedacht dat hun in het Slowaakse
 Bratislava geproduceerde spruit ‘up!’ moet heten,
maar de rest van de wereld houdt het gewoon op
Up. Daar sluiten we ons graag bij aan.
Tijdens een zeer exclusieve rij- en techniek
 voorpresentatie in Wolfsburg bewijst de nieuwe-
ling snel dat hij dergelijke modieuze spitsvondig-
heden helemaal niet nodig heeft. Je hoeft niet
gestudeerd te hebben om te voorspellen dat hij
de verhoudingen in het A-segment flink over-
hoop zal gooien.

Marketing topman Luca de Meo steekt in elk geval
niet onder stoelen of banken dat hij er grote ver-
wachtingen van heeft. “Als grootste merk van Eu-
ropa deden we niet mee in een klasse die in som-
mige landen, Italië en Nederland bijvoorbeeld, een
kwart van alle verkopen voor zijn rekening neemt.
We rekenen bij de Up mede daarom voor zeker de
helft op nieuwe klanten, van een ander merk dus.”

Formaat in de Lupo-klasse
We beginnen met de roots van de auto die de
nummer één van Europa terugbrengt in het

 segment waar ze zes jaar geleden, na de produc-
tiestop van de Lupo, afscheid van namen. Nu een
razendsnel groeiende klasse, die naast zijn com-
merciële belang ook een hoofdrol gaat spelen bij
het voldoen aan de CO2-‘quota’ voor automerken
zoals die vanaf volgend jaar in de EU uit de
 startblokken komt. 
Volgens ontwikkelingstopman Ulrich Hackenberg
is het daarom logisch dat VW-peetvader Herr
Piech een aantal jaren geleden de suggestie deed
om toch weer over een ‘kleine’ na te denken.
Op de autoshow van Detroit om precies te zijn.

Kleine auto, groot verhaal
Volkswagen presenteert de Up

VW keert terug in het segment van de kleinste auto’s. De Up is tot de laatste schroef nieuw, in-

clusief de aandrijflijn. Ondanks zijn ‘geen nonsens’ uitstraling is hij technisch opmerkelijk inte-

ressant. De mini krijgt diverse high tech snufjes mee, ook toekomstige alternatieve aandrijvin-

gen als de eco-versie op aardgas en de elektrische Blue e-Up werpen hun schaduw al vooruit.

De Up biedt ondanks zijn com-
pacte formaat verrassend veel
zit- en hoofdruimte.
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“Op de terugweg in het vliegtuig zijn de eerste
designschetsen van het Up-concept al geboren.
Van meet af aan was duidelijk dat het een
auto moest worden volgens het principe: wel
comprimeren, maar geen compromissen. Com-
pacte afmetingen met maximale ruimte. De Up
moest worden afgestemd op de gauw 181 centi-
meter lange jonge mensen van tegenwoordig.”
Het resultaat stond vier jaar geleden op de
IAA tentoonstelling als studiemodel, en lijkt
 opmerkelijk veel op het nu in diezelfde
 tentoonstellingshallen in Frankfurt gelanceerde
 productiemodel. Hij groeide alleen een haartje,
naar 354 centimeter lengte. Precies de lengte
van een huidige Fiat Panda.

Motor naar voor verhuisd
Ondanks zijn handzame afmetingen is de VW Up
een verrassend ruime auto waarin je ook achterin
fatsoenlijk terecht kunt. Hackenberg: “In het
 oorspronkelijke conceptmodel hebben we de
motor achterin gebouwd omdat ons dat de beste
oplossing leek. Met een zeer korte neus en relatief
grote cabine was hij inderdaad heel ruim. Maar al
snel bleek dat te veel nadelen met zich mee te
brengen. Het rijgedrag werd nogal staartlastig,
en de kosten zouden enorm oplopen om een aan-
drijflijn specifiek voor deze toepassing te bouwen.” 
Vroeg in de ontwikkeling van de Up werd dus
op voorwielaandrijving overgeschakeld. Ook
daarmee bleek het mogelijk de techniek zo
 compact in te bouwen dat de cabine de beoogde
Polo-achtige afmetingen kon behouden. Die Polo
mag dan wat breder zijn, qua hoofd- en been-
ruimte zullen de twee elkaar niet veel ontlopen,
zo merkten we tijdens de eerste kennismaking.
Een blik onder de motorkap leert dat de heren
techneuten hun stinkende best hebben gedaan
om een extreem korte overhang te creëren. Het
valt juist daardoor op dat achter het motorblokje
toch nog ruimte vrij is. “Met het oog op de
 botsveiligheid. En we hebben wat plek nodig
om oplossingen te creëren voor toekomstige
 milieunormen.”
Het 1.0 driecilinder motortje staat tussen
de veerbenen in, met de accu er rechts naast.

Onder de motorkap is
rondom de kleine driepitter
met ruimte gewoekerd. Dat
wordt voor de monteur geen
feest, als er iets vervangen
moet worden.

City Braking: lasers bovenaan de voorruit ‘scannen’ de weg kort voor de auto en dit systeem grijpt automatisch in wanneer het mis
dreigt te gaan. Tot 30 km/h wordt de auto via een noodstop tijdig stilgezet, en daarboven haalt hij er in elk geval snelheid uit om de klap
te verminderen.

TEKST: ROB VAN GINNEKEN / BEELD: RVGP EN VW

Alle aggregaten, reservoirs en koelers zijn daar
als puzzelstukjes omheen gepositioneerd. Zo
vind je de radiateur rechts naast de inlaatbuizen.
Beide zitten strak tegen de voorkant van de auto
aan en dat verklaart de beschermend ingepakte
inlaatbochten. Overigens betekent dit ook dat
het effect van de brede grille vooral optisch is,
want de rijwind wordt om aerodynamische
 redenen voor een groot deel rechtsboven
 toegelaten.  De Cw-waarde is 0.32. Een prima
score, vinden ze zelf.

Modulaire motor 
De wielbasis kwam op 242 centimeter, in deze
klasse een kloek maatje. Bijvoorbeeld 12 centime-
ter meer dan bij de Panda. Achter wordt een
 ruimtebesparende torsieas toegepast om daar
maximaal profijt van te trekken. Zo blijft er nog
een heel aardige bagageruimte van 251 liter over.
Dankzij een verplaatsbare vloer is die variabel in
te delen. Er komt volgend jaar als optie een
omklapbare rechter voorstoel, met de bagage-

vloer op zijn hoge plek en de achterbank omlaag
creëer je dan een twee meter lang, vrijwel vlak
laadoppervlak. Praktische bruikbaarheid wordt
bij de Up met hoofdletters geschreven.
Terug naar voren. Als gezegd is er een nieuwe
krachtbron en versnellingsbak voor de Up  ont-
wikkeld. De vijfbak komt er vanaf volgend jaar
ook in een gerobotiseerd schakelende versie die
inspeelt op veelvuldig stoppen en optrekken in
stads- en fileverkeer. Hij is vooral afgestemd op rij-
gemak en niet speciaal op brandstof  besparen. In
zijn handgeschakelde uitvoering valt er op de
werking in elk geval niets af te  dingen, merkten
we.
Dat geldt in grote lijnen net zo voor het motortje.
De EA211, zoals de interne aanduiding luidt, is de
eerste van een nieuwe motorenfamilie. De in
 Chemitz gebouwde driepitter heeft een modulair
concept dat we in diverse VW-modellen zullen
 terugzien. In dit geval is hij uitgerust met vier
kleppen per cilinder en MPI brandstofinspuiting.
Maar er zullen ook viercilinders en TSI-uitvoerin-
gen met turbo en directe inspuiting van verschij-
nen. VW heeft inmiddels zelfs een krachtbron met
cilinderuitschakeling aangekondigd.
“De Up driecilinder heeft geen balansas, ook al
zou je dat gezien zijn rust kunnen denken. De
reden is simpel: die kost net zo veel als een vier-
de cilinder, dat is geen optie bij een auto die we
ruim onder de tien mille willen aanbieden. We zijn
nu heel ver gekomen met onder meer de balance-
ring van de krukas, lichte zuigers en lage weer-
stand.” Nu we het onderwerp prijs  aanstippen:
voor ons land wordt zelfs een  instapprijs onder
negen mille genoemd. 
Ook waar het de motor aangaat zijn weinig  com-
promissen gesloten. De driepitter roffel klinkt
precies zoals je verwacht. Het valt op dat de
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EA211 stationair draaiend erg weinig trilt en ook
eenmaal op gang goed zijn rust bewaart. Alleen
trekt er in het middelste toerengebied bij stevig
optrekken een lichte zindering door de auto.
Met de door ons gereden 75 pk uitvoering wil
hij bovendien best aardig vooruit. Het alternatief,
60 pk, zal er iets meer moeite mee hebben, maar
met zijn gewicht van 852 kilogram (DIN) is de Up
al gauw 150 kilogram lichter dan een Polo, dus
zelfs dát kon nog wel eens meevallen.

Op tijd onder 100 gram CO2

Aanvankelijk is de keuze beperkt tussen beide
 genoemde 1.0 driecilinders. Ze vallen onder onze
‘BPM-vrije’ grenzen: 105 en 108 g/km CO2.
 Volgend jaar komen de BlueMotion-versies met
het bekende pakket van stop-start, regeneratie,
extra lage rolweerstandbanden. Die spaarversies
verbruiken 4,2 en 4,3 l/100 km en duiken qua CO2

onder de 100 gram (97 en 99). Zodat ze ook na de
aanscherping van de Nederlandse autobelastin-
gen in juni volgend jaar in het ‘voordeeltarief’
 blijven vallen. U mag één keer raden wanneer de
importeur ze lanceert…
Pon hecht ook opvallend veel waarde aan de
 volgend jaar komende versie op aardgas. Of zo u
wilt groengas. Het is een derde variant van de
driepitter, met een van 10,5 naar 11,5 verhoogde

compressieverhouding. Met zijn 68 pk zit hij tus-
sen zijn benzinebroeders in. VW claimt dat hij de
‘schoonste’ niet-elektrische auto ter wereld wordt.
De gewone versie scoort een CO2-waarde van 86
g/km, de ‘eco Up’ komt als BlueMotion-uitvoering
zelfs aan 79 gram. Een VW-ontwikkelingstechnicus:
“Je spreekt over 2,9 kilo gas per 100 kilometer, dat
kost minder dan twee liter benzine”.
Bovendien valt op hoe doordacht VW het in de
Up verwerkt. Twee gastanks van 34,5 en 37,5 liter
zijn voor en achter de achteras onder de auto weg-
gewerkt. Die staat een toefje hoger op de benen,
maar verder zie je er alleen iets van als je diep door
de knieën gaat. Er is een 10 liter benzinetankje aan
boord voor noodgevallen. Daarmee valt hij onder
de grenswaarde (15 liter) waarmee auto’s als
 ‘monovalent’ erkend worden. Lees: belastingvoor-
deel kunnen scoren. Je rijdt dan goedkoop, en een
theoretische range van 550 kilometer (380 daar-
van op gas) is ook al niet verkeerd.

Geavanceerde varianten
Het is niet de enige spraakmakende bijzonderheid
aan de Up. Zo komt er in 2013 een puur elektrische
Blue e-Up. Het accupakket ligt dan als een soort T
onder de auto en de VW-topmensen  voorspellen
dat die ons aangenaam zal verrassen qua prijs.
Wat de Duitsers in hun hoofd hebben blijft voorlo-
pig een goed bewaard geheim.  
Voor een kleine meerprijs worden nu al systemen
aangeboden die je in deze klasse helemaal niet
verwacht. Denk aan ESP, een parkeerhulp die via
het beeldscherm van het PID infotainmentsysteem
werkt, en zelfs City Braking. Inderdaad: zoiets als
we van Volvo kennen. 
In Duitsland spreek je dan van 200 euro meerprijs.
In ons land zal City Braking waarschijnlijk in een
pakket zitten, maar het feit blijft dat deze geavan-
ceerde techniek hiermee razendsnel zal worden
‘gedemocratiseerd’. Zeker als je nagaat dat er
meer uitvoeringen van de Up komen, te beginnen
met de vijfdeurs, en ook Skoda en Seat de kleine
in aangepaste vorm gaan verkopen. De goed
 gevonden kreet van VW snijdt dus hout: small car,
big deal. 

Zowaar een heel bruikbare bagageruimte, onder een achterklep
die van buiten geheel uit glas lijkt te bestaan.

Natuurlijk is het dashboard
vrij elementair, maar toch

doet de aankleding van het
interieur best verzorgd aan.

Links naast de forse snelheids-
meter een miniatuur toeren-

teller, rechts een benzine-
meter, overige informatie via
de afneembare PID (Personal 

Infotainment Device) bovenop
het dashboard.

Personal Infotainment Device
In samenwerking met Navigon ontwikkelde VW
een navigatie en informatiesysteem dat afneem-
baar is, ook los bruikbaar, en toch aan de CAN-
bus techniek van de auto gekoppeld kan wor-
den. Kost in Duitsland minder dan 400 euro, het
enige dat we er in vergelijking met een kostbaar
ingebouwd systeem op kunnen afdingen is het
gebrek aan wielsensorinformatie. Dat verslech-
tert de werking in een tunnel, wanneer de PID de
satellieten even niet ziet.
Verder heb je met de Navigon (naast vanzelf-
sprekend navigatie in Europa) de mogelijkheid
van handsfree bellen (bluetooth), muziek spelen
van een geheugenkaartje of draadloos strea-
mend uit je telefoon, een uitgebreide boordcom-
puter, maar bijvoorbeeld ook een schematisch
overzicht van je verbruik, en een beeldscherm-
stand met virtuele meters. Gezien de minuscule
afmetingen van de toerenteller trouwens geen
onwelkome functie. In de toekomst kan dat alle-
maal worden uitgebreid met nieuwe apps.

Het Personal Infotainment Device communiceert met de elek-
tronica in de auto, en kan zo ook aanvullende meters weergeven.

Een gedetailleerde verbruiksmeter probeert je op te voeden in
een zuinige rijstijl.
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