


Oost west, thuis 
aan de lader

In zijn eerste vergelijkende test neemt de Chinese MG Marvel R 
het op tegen twee concurrenten uit Zuid-Korea: de Hyundai Ioniq 5  
en de SsangYong Korando E-Motion. Aan beide elektrische suv’s 

heeft hij een hele kluif.
Tekst: Stefan Novitski, Bart Smakman Foto’s: Daniela Loof

Hyundai Ioniq 5 (58 kWh)
NL 46.795 euro
BE 52.490 euro
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MG Marvel R
NL 47.485 euro
BE 47.485 euro

SsangYong Korando E-Motion
NL 38.490 euro
BE 38.990 euro



V ergelijkende tests waarin buiten-

beentjes het opnemen tegen de 

gevestigde orde zijn het leukst. Op 

de betreffende testdag zetten we huppelend 

de pylonen voor de slalomtest uit en halen 

we fluitend onze meetlinten tevoorschijn. 

Van dit drietal is de Hyundai Ioniq 5 zonder 

twijfel de publiekslieveling. Maar is dat wel 

terecht als je vanuit kostenoverwegingen 

voor de kleine batterij kiest? Dan moet je het 

doen zonder de bekende slaapstoelen met 

ontspanningsfunctie, bijvoorbeeld. Mis-

schien kun je dan beter het elektrische vlag-

genschip van MG kopen, of juist het elektri-

sche baggerschip van SsangYong. Ja, in deze 

fase van de test durven we nog grappen te 

maken over de weinig populaire Korando 

E-Motion. Maar je zult zien dat hij snel in 

achting stijgt. Zijn positieve uitschieters 

maken het testen van buienbeentjes zo leuk.  

In-/exterieur
Hyundai laat zien hoe je een ruime suv 
bouwt. 
Als je de elektrische testauto’s naast elkaar 

parkeert, springen de retro-achtige Ioniq 5 

en de futuristische Marvel R het meest in het 

oog. De vormgeving van de Korando E-Mo-

tion is ronduit saai. Wat zijn uitstraling ook 

niet helpt, zijn de compacte buitenmaten. De 

elektrische SsangYong is ongeveer 20 centi-

meter korter dan zijn concullega’s. Dat hij 

als enige testauto géén verzonken deurgre-

pen heeft, vinden we eigenlijk wel prettig. 

De moderne grepen van de MG voelen 

bovendien wat scherp aan. De handvatten 

van de Hyundai zijn wel afgerond en vrien-

delijk voor je vingers. 

De nuchtere aanpak van SsangYong zorgt 

er ook voor dat de auto enkele zichtbare 

lasnaden en framedelen heeft. Dat is snel 

vergeten zodra we zijn riante binnenruimte 

aanschouwen. De Korando kan het uitbun-

dige ruimtegevoel van de Ioniq 5 niet evena-

ren, maar hij geeft je meer bewegingsvrij-

Comfortabele voorstoelen 
voor lange ritten. Maar 
zonder slaapstand. 

Zelfs de goedkoopste Ioniq 5 bevat twee grote 
beeldschermen (met navigatie) en adaptieve 
cruisecontrol. De binnenruimte is riant. 
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heid dan de Marvel R, waarin het enorme 

touchscreen kostbare ruimte in de breedte 

opsnoept. De achterbank van de SsangYong 

is dan weer wat smalletjes, maar je krijgt er 

been- en hoofdruimte voor terug. De kleine 

cardantunnel verraadt dat de Korando 

E-Motion is gebaseerd op een auto met ver-

brandingsmotor. De Ioniq 5 is baas boven 

baas op het gebied van bewegingsvrijheid. 

Alle passagiers zwiepen tevreden met hun 

kruin en hun knieën. Nog een pluspunt van 

de Zuid-Koreaan is het zitcomfort. Hyundai 

weet ondertussen hoe je aangenaam auto-

meubilair maakt. Wat betreft de veilig-

heidsuitrusting en het materiaalgebruik 

geeft de Ioniq 5 ook het goede voorbeeld. 

Maar dat Hyundai hoogwaardige auto’s 

bouwt, komt voor ons niet als een verras-

sing. We vinden het wel verwonderlijk dat 

de Marvel R, het vlaggenschip van het in 

Europa zo hard aan de weg timmerende MG, 

niet beter uit de verf komt. Neem bijvoor-

beeld de kofferbak: terwijl de Hyundai en de 

SsangYong ruim 500 liter verstouwen met de 

achterbank in gebruik, komt de MG niet 

verder dan 357 liter. Met de bank plat ver-

slaat hij weliswaar de compacte Korando 

(1396 versus 1248 liter), maar de Ioniq 5-  

 rijder met 1587 liter lacht stilletjes in zijn 

vuistje.   

Het enorme touchscreen van de 
MG Marvel R neemt kostbare 

ruimte in beslag.

Wat betreft de afwerking en het bedieningsgemak kan 
de Marvel R niet tippen aan de concurrentie. Al heeft 
zo’n groot scherm wel een bepaalde aantrekkingskracht. 

De nogal vormeloze 
voorstoelen zitten 
comfortabel genoeg.



Comfort
Wie wist dat een SsangYong zo 
comfortabel kon zijn? 
Bij lage snelheden zijn alle drie de elektri-

sche suv’s aangenaam stil. Zodra we het 

tempo opvoeren, worden de verschillen 

hoorbaar. In de cabine van de MG dringt 

windgeruis het duidelijkst door. De meet-

apparatuur bevestigt onze subjectieve 

bevindingen: bij 130 km/h scoort de Mar-

vel R twee decibel hoger dan de Korando 

 E-Motion en de Ioniq 5. Bovendien trillen de 

ruiten van de MG in hun frame wanneer we 

over een hobbelweg rijden. Van de hobbels 

zelf krijg je gelukkig weinig mee, want de 

zacht geveerde MG vangt ze soepel op. Dat 

geeft de Marvel R een relaxed rijgedrag. Dat 

rijgedrag wil je dan weer niet met té veel 

mensen delen, want zodra het stevige laad-

vermogen van 510 kilo bereikt wordt, zitten 

de veerwegen ook aan hun absolute max. 

Het veercomfort van de Korando E-Motion is 

verrassend  verfijnd. Ongeacht de belasting, 

reageren de schroefveren en schokdempers 

altijd netjes op asfalt-ellende. Grote carros-

seriebewegingen worden snel en vakkundig 

opgevangen. Dat verhoogt zowel het comfort 

aan boord als de rijveiligheid in het alge-

meen. De Hyundai mag dan de publieks-

lieveling zijn, hij weet het veercomfort van 

de nuchtere SsangYong niet te evenaren. Als 

hij over een diepliggende putdeksel rijdt, 

beweegt de achterkant meer dan je zou 

 willen. Ook weet de Ioniq 5 dwarsrichels in 

het wegdek niet vakkundig weg te filteren. 

Sneller rijden vergroot het veercomfort, 

maar op woon erven en in stadscentra heb je 

De Korando en Marvel R 
gaan minder luid fluitend 

door het leven dan de Ioniq 5.

Houd je wel van een potje sturen, 
dan kun je niet om de SsangYong 
Korando E-Motion heen.  
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SsangYong Korando E-Motion
Voor de multimedia wil je upgraden naar de Platinum-uitvoering. 
Dan ga je van een 8-inch touchscreen naar een 9-inch touchscreen 
mét navigatie en smartphonekoppeling. Je krijgt dan ook een 
draadloze telefoonlader. Het digitale instrumentarium van 12,3 inch 
vind je in elke versie van de Korando E-Motion. 

Hyundai Ioniq 5
Ook als je de Ioniq 5 met de kleine batterij van 58 kWh bestelt, 
krijg je standaard twee breedbeeldschermen van 12,3 inch met 
navigatie en smartphonekoppeling. Upgraden naar de Connect- 
uitvoering geeft je de beschikking over een audiosysteem van 
Bose en een draadloze oplader voor je telefoon. 

MG Marvel R
Dat enorme touchscreen van 19,4 inch hoort bij de standaarduit-
rusting. Evenals een draadloze telefoonoplader, vier usb-poorten 
en acht luidsprekers. Muziek afspelen doe je via een digitaal radio-
signaal, de ingebouwde smartphonekoppeling met Apple CarPlay 
en Android Auto, of ‘door de lucht’ met Amazon Music.  

Multimedia

daar weinig aan. Bij veel EV’s laat de elektri-

sche aandrijflijn een fluittoon horen. Bij de 

achterwielaangedreven Ioniq 5 valt-ie het 

meest op. Alleen op hogere snelheden over-

stemmen de rijgeluiden het subtiele gefluit. 

De Korando en de Marvel R gaan minder luid 

fluitend door het leven. Alles bij elkaar 

opgeteld, eindigt de verrassend uitgebalan-

ceerde SsangYong boven de Hyundai. 

Motor/transmissie
De Marvel R rijdt snel, de Ioniq 5  laadt 
snel. 
Onze testauto’s zijn bijna even sterk en 

ongeveer even zwaar. Sprinten van 0 naar 

100 km/h duurt circa acht seconden en dat 

is snel genoeg om het overige verkeer bij te 



benen of voor te blijven. Dat alle elektrische 

power op afroep beschikbaar is, helpt bij het 

optrekken en invoegen. Elektrische gezins-

auto’s hebben over het algemeen een lage 

topsnelheid, maar daar moet MG niets van 

weten. Met twee elektromotoren op zijn 

achteras, versnelt de Marvel R tot 200 km/h. 

Zo snel gaat de Performance-uitvoering met 

drie (!) motoren en vierwielaandrijving ook. 

Leuk als je in Duitsland van snellaadstation 

naar snellaadstation racet, maar de meeste 

mensen redden zich prima met de 185 km/h 

van de Ioniq 5. Hardrijden kost echter 

zoveel stroom dat de lol er snel af is. Zelfs 

de Korando E-Motion verbruikt op zijn 

bescheiden topsnelheid van 156 km/h maar 

liefst 30 kWh/100 km. Met een bruikbare 

accucapaciteit van 56 kWh houdt-ie dat 

geen 200 kilometer vol. Een realistischer 

rijbereik voor alle drie de elektrische suv’s 

is bijna 300 kilometer. Snelladen is het 

leukst met de Hyundai Ioniq 5. Hoewel de 

versie met 58 kWh-batterij niet kan laden 

met 220 kW, zoals de 77,4 kWh-variant, is 

een maximaal laadvermogen van 180 kW 

ook beregoed. In ongeveer 20 minuten gaat 

het accupeil van 10 naar 80 procent. Met 

een SsangYong of MG duurt het bijna twee 

keer zo lang. De Marvel R verorbert 

gelijkstroom met maximaal 90 kW en de 

Korando gaat tot 80 kW. De MG is wel een 

kei in het verbrassen van elektriciteit: 

gemiddeld genomen verbruikt hij 2 kWh 

méér per 100 kilometer dan de andere twee. 

De MG Marvel R heeft verrassend genoeg 

een tweetraps automaat, net als de Porsche 

Taycan. Wanneer je versnelt op de invoeg-

strook, voel je een korte onderbreking van 

het vermogen. Het is niet hinderlijk, maar 

het levert ook geen duidelijke voordelen op 

voor de sportiviteit of het stroomverbruik. 

Die schakelpauze kost de MG een paar pun-

ten in de beoordeling van het schakelgedrag, 

want de eentraps versnellingsbakken van de 

Hyundai en de SsangYong werken simpel-

weg soepeler en prettiger. Zo kan het gebeu-

Stevig stoelen met een 
nogal korte zitting. 

Na de Ioniq 5 en de Marvel R oogt dit 
dashboard ronduit ouderwets. Maar je 
zou het ook ‘vertrouwd’ kunnen noemen.  
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Alle maten op een rij

achter 158 cm 
voor 157 cm  

achter 156 cm 
voor 158 cm  

achter 148 cm 
voor 149 cm  

bagageruimte
527-1587 liter

bagageruimte
357-1396 liter

bagageruimte
551-1248 liter

Lengte: 463,5 cm | Breedte: 189,0 cm | Wielbasis: 300,0 cm | Spoorbreedte voor: 163,8 cm | Spoorbreedte achter: 164,7 cm

Lengte: 467,4 cm | Breedte: 191,9 cm | Wielbasis: 280,4 cm | Spoorbreedte voor: 161,0 cm | Spoorbreedte achter: 191,9 cm

Lengte: 446,5 cm | Breedte: 187,0 cm | Wielbasis: 267,5 cm | Spoorbreedte voor: 159,0 cm | Spoorbreedte achter: 161,0 cm

ren dat de zuinige Ioniq 5 met zijn knappe 

snellaadkunsten dit hoofdstuk nipt wint.       

Rijeigenschappen
Rijveiligheid staat op één bij SsangYong. 
Elektrische auto’s remmen af op de elektro-

motor zodra je het gaspedaal loslaat. Hoe 

krachtig dat gebeurt, kun je bij de Marvel R 

en de Korando E-Motion regelen met drie 

standen. Het echte one pedal driving, waar-

bij de auto volledig tot stilstand komt, biedt 

alleen de Ioniq 5. Bij het testen van het klas-

sieke rempedaal valt op dat de SsangYong 

uitblinkt in remkracht en -dosering. Als we 

op het circuit de remmen van de MG of de 

Hyundai intrappen, valt het remeffect nau-

welijks te regelen. De Korando laat de kort-

ste remafstanden zien, al zijn die van de 

andere twee ook lang niet slecht.

De stuurafstemming van de MG zou ook 

wat finetuning kunnen gebruiken. Die mist 

precisie en zonder een duidelijke midden-

positie is het al lastig om de Marvel R in een 

rechte lijn te laten lopen. En bij het insturen 

van bochten is het moeilijk om de juiste lijn 

aan te houden. Zijn stuurassistent maakt er 

ook een potje van, door onnodig vaak en 

Als de prijzen zo blijven, komt alleen de 
Korando E-Motion in aanmerking voor 

de EV-subsidie van 2950 euro. 



soms met angstaanjagende heftigheid in te 

grijpen. Je kunt het systeem uitschakelen, 

maar daarvoor moet je in een submenu 

 duiken. Bij de Ioniq 5 valt op dat hij te snel 

reageert wanneer je het stuur uit de midden-

positie draait. De hogere weerstand van het 

sportprogramma kan hierbij helpen. We 

vinden de besturing van de Korando dan 

ook het prettigst. En hij heeft de beste recht-

uitstabiliteit.  

De MG en de Hyundai hebben achterwiel-

aandrijving, maar dat zorgt zelfs op natte 

wegen niet voor onverwachte uitglijders of 

onveilige situaties. De brave SsangYong heeft 

voorwielaandrijving maar presteert toch zo 

dynamisch dat zijn rondtijden en bochtsnel-

heden in lijn liggen met de rest. Het zijn de 

krachtige remmen en de algehele rijveilig-

heid die ervoor zorgen dat hij ook dit hoofd-

stuk op zijn naam schrijft.    

Milieu/kosten
Wil de elektrische suv die in aanmerking 
komt voor subsidie opstaan?
Mits SsangYong geen plotselinge prijsver-

hogingen doorvoert, komt de Korando 

E-Motion vanaf 2023 in aanmerking voor 

de EV-subsidie van 2950 euro. Daar zijn de 

Hyundai Ioniq 5 (vanaf 46.795 euro) en MG 

Marvel R (vanaf 47.485 euro) te duur voor. 

De subsidiegrens ligt op 45.000 euro. 

Voor particuliere kopers is het ook een fijn 

 vooruitzicht dat alle drie de merken vierkant 

achter hun product staan en 5 of 7 jaar alge-

mene garantie bieden. Voor de elektrische 

aandrijflijn geldt een garantietermijn die net 

zo lang, of juist nog langer is. In procenten is 

de verwachte restwaarde van de SsangYong 

aan de lage kant, maar omdat het de goed-

koopste auto in de test is en de waardedaling 

in euro’s meevalt, heeft dat geen nadelige 

gevolgen voor de beoordeling. Steker nog, 

zijn lage aanschafprijs bezorgt hem zijn 

derde hoofdstukoverwinning. Wat doet dat 

voor de einduitslag? 

1831 mm
708 mm

975 mm1043 mm

708 mm

752 mm 685 mm

1649 mm

1047 mm
685 mm

1047 mm

1773 mm

1044 mm
856 mm

593 mm593 mm

Snelladen is het 
leukst met de 

Hyundai Ioniq 5. 

Conclusie
De SsangYong 
Korando E-Motion 
is de verrassing 
van de maand. Hij 
scoort op zoveel 

testonderdelen prima tot goed, met 
uitschieters op het gebied van veer-
comfort, remprestaties en prijs, dat 
het er even op lijkt dat hij de Hyundai 
Ioniq 5 gaat verslaan. Maar zo ver 
komt het net niet. De Ioniq 5 is ruim, 
praktisch, degelijk én een kei in snel-
laden. Ook al laadt de versie met de 
kleine batterij niet zo snel als de ver-
sie met de grote, 180 kW is evengoed 
indrukwekkend. De MG Marvel R is de 
nieuwkomer en de reden dat we deze 
vergelijkende test doen, maar hij hob-
belt maar een beetje achter de ster-
spelers aan. MG gaf zijn vlaggenschip 
wel een complete uitrusting, maar 
vergat de puntjes op de i te zetten. 
En daar kom je in dit deel van de 
EV-markt niet mee weg.  

Met ‘alles plat’ heeft de Ioniq 5 veruit de grootste 
laadruimte. 

Als je veel spullen meeneemt, moet de rugleuning 
van de MG al snel omlaag.

Met de rugleuning omhoog heeft de Korando de 
grootste. Maar met de bank plat de kleinste. 

Laat SsangYong maar schuiven: de Korando 
weet het de torenhoge favoriet Ioniq 5 knap 
lastg te maken. De Marvel R blijft achter.  
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TECHNIEK
Hyundai Ioniq 5 MG Marvel R Ssangyong Korando 

E-Motion
Elektromotoren 1 elektromotor (achter) 2 elektromotoren (achter) 1 elektromotor (voor)
Maximum vermogen 125 kW / 170 pk 132 kW / 180 pk 139 kW / 190 pk
Maximum koppel 350 Nm 410 Nm (255 + 155 Nm) 360 Nm
Batterij lithium-ion-polymeer lithium-ion-polymeer lithium-ion-polymeer
Spanning / Capaciteit 
(netto) 

800 V / 58 kWh (54 kWh) 500 V / 69,9 kWh (65 kWh) n.n.b. / 61,5 kWh (56 kWh)

Max. laadvermogen AC / DC 11 kW / 180 kW 11 kW / 90 kW 6,6 kW / 80 kW
Transmissie / aandrijving constante overbrenging / 

achterwielen
2-traps transmissie / ach-
terwielen

constante overbrenging / 
voorwielen

Onderstel v: McPherson-veerpoten, 
stabilisator; a: onafh. 
multilink-oph., schroefveren, 
schokdempers, stabilisator; 
ESP

v: McPherson-veerpoten, 
draagarmen, stabilisator; 
a: onafh. multilink-oph., 
schroefveren, schokdempers, 
stabilisator; ESP

v: McPherson-veerpoten, 
draagarmen, stabilisator; 
a: onafh. multilink-oph., 
schroefveren, schokdempers, 
stabilisator; ESP

Draaicirkel l/r 12,7 / 12,6 m 11,5 / 11,5 m 11,4 / 11,6 m
Remmen v: geventileerde schijven; 

a: schijven; ABS, remas-
sistent

v: geventileerde schijven; 
a: schijven; ABS, remas-
sistent

v: geventileerde schijven; 
a: schijven; ABS, remas-
sistent

Bandenmaat standaard 235/55 R 19 235/45 R 19 215/65 R 17 X
Bandenmaat testauto 235/55 R 19 X 235/45 R 19 215/65 R 17 X
Bandenmerk Michelin Primacy 4 GOE SUV Michelin Primacy 4 Continental Premium 

Contact 6
Gewicht 
Kentekengewicht / test-
gewicht

1805 / 1884 kg 1810 / 1863 kg 1765 / 1844 kg

Max. toelaatbaar gewicht / 
laadvermogen

2370 / 486 kg 2288 / 510 kg 2250 / 406 kg

Max. trekgewicht geremd / 
ongeremd

750 / 750 kg 750 / 750 kg 1500 / 500 kg

Max. dakbelasting / 
kogeldruk

80 / 100 kg n.n.b. / 50 kg n.n.b.

PRESTATIES
0 - 50 km/h 2,8 s 2,9 s 3,7 s
0 - 100 km/h 8,1 s 8,2 s 8,4 s
0 - 150 km/h 19,8 s 18,3 s 18,1 s
Topsnelheid 185 km/h 200 km/h 156 km/h
Handling 1 : 54,6 min. 1 : 56,5 min. 1 : 56,1 min.
Slalom 62,8 km/h 61,9 km/h 61,7 km/h
Remweg
Remweg vanaf 50 / 100 / 
150 km/h (koud)

8,9 / 35,7 / 78,4 m 9,2 / 35,1 / 79,8 m 8,9 / 33,6 / 74,8 m

Remweg vanaf 100 km/h 
(warm)

34,8 m 35,6 m 34,3 m

Geluidsniveau
Stationair geluid 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A)
bij 50 km/h 57 dB(A) 59 dB(A) 58 dB(A)
bij 100 / 130 km/h 66 / 68 dB(A) 66 / 70 dB(A) 65 / 68 dB(A)
Verbruik
WLTP-verbruik 16,7 kWh/ 100 km 19,4 kWh/ 100 km 16,8 kWh/ 100 km
Testverbruik 19,6 kWh/ 100 km 21,7 kWh/ 100 km 19,6 kWh/ 100 km
CO2-uitstoot 0 g/km 0 g/km 0 g/km
Actieradius WLTP / test 323 / 275 km 335 / 299 km 333 / 285 km

PRIJZEN (NL)
Basisprijs 46.795 47.485 38.490
Opties op testauto
Transmissie - - -
Remmen - - -
Onderstel - - -
Besturing - - -
Wielen - - -
Stoelen - 1 - - 2

Uitvoering 4100 1 - 5000 2

Totaalprijs testauto
Totaalprijs 50.895 47.485 43.490
Website www.hyundai.nl www.mgmotor.eu www.ssangyong.nl
Private lease * 772 op aanvraag op aanvraag
Onderhoud / garantie / restwaarde
Onderhoudskosten 550 600 600
Techniek / Lak / Doorroes-
ten / Mobiliteit

5 / 5 / 12 jaar / onbeperkt 7 / 3 / 7 jaar / onbeperkt 7 / 2 / 6 / 7 jaar

Na 4 jaar in euro / procenten 28.200 / 55,4 24.930 / 52,5 21.830 / 50,2
Vaste kosten Verzekeringskosten p/mnd. **
WA / WA + / All risk 24 / 33 / 53 24 / 33 / 53 20 / 30 / 52
Emissienorm / energielabel - / A - / A - / A
Belasting per kwartaal 0 0 0
*  Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, 

op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden.
**  Voordeligste autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije 

jaren, op basis van 20.000 km/jaar.
1) Connect-uitvoering (meerprijs 4100 euro) bevat elektrisch verstelbare voorstoelen en meer veiligheidssystemen; 
2) Titanium-uitvoering (meerprijs 5000 euro) is het topmodel met elektrisch verstelbare voorstoelen, meer veiligheids-
systemen, leren bekleding en een 9-inch touchscreen.

IN- / EXTERIEUR
Ruimte voorin 100 * 87 77 80
Ruimte achterin 100 75 67 69
Overzichtelijkheid 70 54 57 57
Bediening/functies 100 86 76 88
Kofferruimte 100 54 32 53
Flexibiliteit 100 37 34 33
Laadverm./trekgew. 50/30 27 29 29
Veiligheidsuitrusting 150 89 78 68
Kwaliteit/afwerking 100/100 170 152 163
Onderdeelscore 1000 679 602 640
Onderdeelwinnaar 1 3 2
COMFORT
Zitcomfort voorin 150 130 116 121
Zitcomfort achterin 100 77 68 71
Ergonomie 150 85 73 89
Interieurgeluid 50 37 33 37
Geluidsbeleving 100 88 85 90
Klimaatbeheersing 50 43 41 42
Veercomfort leeg 200 139 142 147
Veercomfort 
beladen

200 139 136 149

Onderdeelscore 1000 738 694 746
Onderdeelwinnaar 2 3 1
MOTOR / TRANSMISSIE
Acceleratie 150 112 111 110
Topsnelheid 130 49 57 33
Overbr. verh./
schakelgedrag

100 100 95 100

Vermogensont-
plooiing

50 45 43 43

Draaieigenschappen 100 97 100 100
Verbruik 300 265 262 265
Actieradius 170 35 32 31
Onderdeelscore 1000 703 700 684
Onderdeelwinnaar 1 2 3
RIJEIGENSCHAPPEN
Handling 150 58 51 52
Slalom 100 54 50 49
Besturing 100 84 71 86
Rechtuitstabiliteit 50 42 37 44
Remdosering 30 19 18 22
Remweg koud 150 93 99 114
Remweg warm 150 102 94 107
Tractie 100 48 50 36
Rijveiligheid 150 132 127 136
Draaicirkel 20 4 10 10
Onderdeelscore 1000 636 607 656
Onderdeelwinnaar 2 3 1
MILIEU / KOSTEN
Emissiewaarden 25 25 25 25
Prijs testauto 600 465 475 488
Multimedia 50 37 37 32
Afschrijving ** 75 41 41 42
Onderhoud 20 14 14 14
Verzekering 50 39 39 41
Belasting 100 100 100 100
Brandstof 50 44 43 44
Garantie 30 27 30 25
Onderdeelscore 1000 792 804 811
Onderdeelwinnaar 3 2 1
UITSLAG
Totaalscore 5000 3548 3407 3537
Testwinnaar 1 3 2
*  Maximaal haalbare score per onderdeel 
**  Indicatieve restwaarde volgens BOVAG-koerslijst 

na 4 jaar en 80.000 km

Auto Review staat bekend om de uitgebreide vergelijkende 
tests. Zo testen wij: elke testauto staat enkele weken ter 
beschikking van de redactie. Speciale coureurs voeren de 
proeven met geijkte meetapparatuur op het circuit uit. De 
testredacteur test de auto's gedurende de leenperiode op 
de openbare weg. Het puntensysteem maakt meteen dui-
delijk op welke punten een auto uitblinkt en waar ruimte 
voor verbetering is.



OUT
Het hoeft niet altijd een Tesla te zijn. 

Zowel de Polestar 2 als de BMW i4 is een 
aantrekkelijk alternatief. Dat bewijzen beide 

elektrisch aangedreven middenklassers in 
deze vergelijkende test. Maar om telkens twee 

auto’s te moeten laden, is ook zo wat. Dus: 
welke van de twee moet je hebben? 

Tekst: Sven Kötter, Wouter Vastenhout Foto’s: Daniela Loof 

Polestar 2
NL 56.200 euro
BE 57.500 euro
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OF THE 
BOX 

THE 
BOX DENKEN 

BMW i4 eDrive40 
NL 62.445 euro
BE 63.900 euro



T esla heeft het rijk lang alleen gehad, 

maar die tijd is voorbij. De ene na de 

andere elektrische concurrent ram-

melt aan de poort van het Amerikaanse 

automerk, dat zo belangrijk was voor de 

transitie van de auto-industrie naar elektri-

ficatie. Alleen daarom al heeft het merk een 

grote schare fans. Lange tijd leek Tesla dan 

ook onaantastbaar. 

Toch begint het ijzersterke imago nu wat 

scheurtjes te vertonen, met name op het 

gebied van kwaliteit van de modellen die al 

wat langer rondrijden. Heel gek is dat niet 

voor een betrekkelijk jong automerk. Met 

vallen en opstaan word je immers volwas-

sen. BMW is dat al, en Polestar ook, omdat 

het min of meer geboren is uit Volvo. Op het 

gebied van elektrificatie zijn beide modellen 

echter nog nat achter de oren. Welke over-

tuigt meer? De sportief elegante BMW i4 

eDrive40 met 340 pk of de meer extra-

vagante, 408 pk sterke Polestar 2 Dual 

Motor? 

In-/exterieur
Bijna geen uv-straling, maar ook bijna 
geen hoofdruimte in de Polestar.
Dat de Polestar 2 is uitgerust met twee elek-

tromotoren wil niet zeggen dat er is beknib-

beld op bagageruimte. De vijfdeurs hatch-

back scoort punten met zijn frunk, een 

ruimte voor bagage onder de motorkap, en 

extra opbergruimte onder de laadvloer. Ook 

handig: de scheidingswand die plat op de 

laadvloer ligt en overeind kan. Hier kun je 

bijvoorbeeld een tas met boodschappen 

tegenaan zetten die door een riem op zijn 

plek wordt gehouden. Het aanzienlijke 

 vermogen van de Polestar brengt je af en toe 

in de verleiding om eens flink te accelereren. 

Maar dan moet je bij thuiskomst de door de 

hele kofferruimte (405 liter) verspreide 

 broccoli weer bij elkaar zoeken.

De passagiers zitten er comfortabel bij, 

maar een ruimtewonder is de ongeveer 4,60 

meter lange Polestar 2 ook weer niet. Dit is 

deels te verklaren door het grote glazen 

panoramadak, onderdeel van het Plus-pack. 

Dit houdt volgens Polestar 99,5 procent van 

de uv-straling tegen en voert ook warmte af. 

Hartstikke mooi, maar je levert op de achter-

bank wel hoofdruimte in. Even proefzitten 

dus voordat je gretig het glazen dak op de 

De sportstoelen van de i4 bevallen 
goed door de uitgebreide verstel-
mogelijkheden en zijdelingse steun.
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Polestar 2
Het infotainmentsysteem is ontwikkeld met hulp van Google en heeft 
dan ook de spraak-assistent Google Assistant. De navigatie maakt 
gebruik van Google Maps. Het 11 inch grote touchscreen staat rechtop 
en is te vullen met apps uit de Google Play Store. Software-updates 
gaan over-the-air en Apple CarPlay is voorhanden, maar niet draadloos. 

BMW i4
De BMW i4 heeft BMW Operating System 8. Het bijbehorende licht 
gebogen display bestaat uit een 12,3-inch instrumentarium en een 14,9-
inch touchscreen. Ook altijd aanwezig: navigatie, een spraakassistent, 
bluetooth, wifi en 4G-connectiviteit, evenals over-the-air updates. Je 
kunt je telefoon draadloos koppelen via Apple Carplay en Android Auto. 

Multimedia

Wel scoort de BMW punten met meer 

opbergmogelijkheden en een aangename 

ruimtebeleving voorin.

Op het gebied van infotainment bewan-

delen BMW en Polestar elk hun eigen weg. 

De BMW verpakt al zijn technologische 

mogelijkheden – en dat zijn er nogal wat – in 

een bedieningssysteem dat nogal overweldi-

gend overkomt. Dat geldt ook voor de veel-

heid aan bedieningsmogelijkheden: draai- 

en druktoetsen, een touchscreen en 

stemcommando’s. Alle invoeropties werken 

naar behoren, maar de mogelijkheden zijn 

ZOWEL DE BMW i4 
ALS DE POLESTAR 2 

RIJDT SPORTIEF, 
MAAR TOCH HEBBEN 
ZE VERSCHILLENDE 

KARAKTERS.

optielijst aanvinkt. Voorin gaat het er alle-

maal een stuk gerieflijker aan toe, hoewel de 

massieve middenconsole de nodige ruimte 

opslokt. Hij is zo groot vanwege de extra 

opbergruimte denk je dan, maar die is eigen-

lijk niet noemenswaardig.

Dat moet de bijna 20 centimeter langere 

BMW beter kunnen, zou je denken. Maar dat 

valt tegen. Een frunk heeft de i4 sowieso 

niet. Verder is het ruimteaanbod achterin 

nogal bescheiden. Hier hebben vooral de 

voeten van de passagiers reden tot klagen; 

die passen maar net ónder de voorstoelen. 

Mooie materialen en er kan 
heel veel, maar de bediening  
vraagt om gewenning. 



voor sommigen wellicht iets te veel van het 

goede. Dat ook BMW het bedienen van de 

klimaatregeling digitaal weggestopt heeft, 

maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. 

Het infotainmentsysteem van de Polestar 

laat zich een stuk eenvoudiger bedienen, 

maar de functies zijn beperkter en bovendien 

minder uitgebreid te personaliseren. Neemt 

niet weg dat de Polestar 2 nauwelijks kan 

opboksten tegen het infotainmentgeweld 

van de BMW i4. Het is maar net wat je liever 

hebt.

Op het gebied van bouwkwaliteit en 

afwerking overtuigen beide modellen. De 

Polestar 2 krijgt wel puntenaftrek omdat hij 

op slecht wegdek sneller de neiging heeft te 

gaan rammelen. 

Comfort
Met het Performance-pack van de 
Polestar lever je in op rijcomfort.
Wie denkt dat de hogere en suv-achtige 

Polestar 2 comfortabeler is dan de sportief 

uitziende BMW i4, moet niet de fout maken 

het optionele Performance-pack te bestel-

len. Onze testauto heeft dat pakket wel en 

de grote 20-inch lichtmetalen wielen en de 

handmatig verstelbare Öhlins-dempers 

zorgen ervoor dat je inlevert op rijcomfort. 

Dat is zonde, want de standaard dempers van 

de Polestar 2 zijn comfortabel afgestemd en 

de reserves van de vering zijn groot.

Tot op zekere hoogte compenseren de 

goed zittende stoelen van de Polestar het 

gebrek aan comfort, maar dat is niet genoeg 

om het de BMW op dit gebied lastig te 

maken. De stoelen van de i4 zijn minstens zo 

comfortabel. Bovendien overtuigt de BMW 

met zijn optionele adaptieve M-onderstel. 

Dat beschikt over elektronisch geregelde 

schokdempers en doet onder alle omstan-

digheden stoïcijns zijn werk. Ongeacht of de 

auto beladen is of niet. 

Ook de stilte in de BMW maakt indruk. 

Dat geldt eveneens voor de Polestar, maar 

toch treden achtergrondgeluiden iets 

Absoluut geschikt voor uren sturen: de 
comfortabele stoelen met uitschuifbare 
zitting zorgen voor veel steun.
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nadrukkelijker op de voorgrond. Die vallen 

vooral op als je vanuit de i4 in de Polestar 

stapt.

Motor/transmissie
De BMW i4 komt verder op een accu-
lading.
Op papier kan de BMW i4 niet op tegen het 

dubbele motorgeweld van de Polestar 2. De 

Duitser moet het doen met één elektromotor 

en heeft 68 pk minder dan zijn Chinese con-

current met Zweedse roots. Des te knapper 

is het dat de BMW met een bijna identiek 

gewicht nagenoeg dezelfde prestaties levert. 

Alleen qua topsnelheid moet hij de Polestar 

voor laten gaan. Het verfijnde karakter van 

de elektrische aandrijflijn is in beide geval-

len boven elke twijfel verheven.

Op het gebied van efficiency ontlopen de 

BMW en Polestar elkaar nauwelijks. Boven-

dien zijn een testverbruik van 20,2 (BMW) en 

21,0 (Polestar) kWh per 100 kilometer uit-

stekende waarden voor zulke forse auto’s. 

Dat de i4 verder komt op een volle accu, heeft 

hij vooral te danken aan de 5 kWh grotere 

batterijcapaciteit en de uitstekend functione-

rende remrecuperatie. Eenmaal geactiveerd, 

wordt de remenergie sterk teruggewonnen of 

rolt de auto efficiënt uit, iets wat volledig 

automatisch gebeurt. Bij de Polestar moet je 

de recuperatie met de hand instellen, waarbij 

je kunt kiezen uit drie standen. Dat kan ove-

rigens alleen via het grote touchscreen. One 

pedal driving kan bij zowel de BMW als de 

Polestar. 

Ook bij het laadstation is de BMW licht in 

het voordeel. Hij kan tot 205 kW laden, ter-

wijl de Polestar 2 het bij de snellader met 

155 kW moet doen. Toch kost het je in beide 

gevallen ongeveer 30 minuten om de batterij 

van 10 naar 80 procent op te laden. Met een 

realistische actieradius van meer dan 

300 kilometer hoef je niet al te vaak aan de 

snellader. Heb je een wallbox aan huis, dan 

laden de BMW en Polestar met een markt-

conforme 11 kW. 

OP HET GEBIED VAN 
STROOMVERBRUIK 
ONTLOPEN DE BMW 

EN POLESTAR ELKAAR 
NAUWELIJKS.

Alle maten op een rij

achter 146 cm 
voor 150 cm  

achter 148 cm 
voor 148 cm  

Lengte: 478,3 cm | Breedte: 185,2 cm | Wielbasis: 285,6 cm | Spoorbreedte voor: 160,1 cm | Spoorbreedte achter: 163,0 cm

Lengte: 460,6 cm | Breedte: 189,1 cm | Wielbasis: 273,5 cm | Spoorbreedte voor: 160,2 cm | Spoorbreedte achter: 160,1 cm

bagageruimte
470-1290 liter

bagageruimte
405-1095 liter

bagageruimte
41 liter

Een opgeruimd dashboard en 
gebruiksvriendelijke infotainment. De 
forse middenconsole zit in de weg.



Conclusie
De BMW i4 over-
tuigt met zijn gro-
tere actieradius 
en geweldige 
 rijcomfort en is 

de winnaar van deze vergelijkingstest. 
Ook op het gebied van materiaal-
gebruik en afwerking maakt de BMW 
een net wat betere indruk. Vlak de 
Polestar 2 echter niet uit. De multi-
media laat zich eenvoudiger bedienen 
en je krijgt een schep meer vermogen, 
dat ook over alle vier de wielen ver-
deeld wordt. Dat resulteert in een 
eerste plaats in het hoofdstuk Rij-
eigenschappen, meestal een prooi 
voor BMW. Het te straffe onderstel 
kun je eenvoudig mijden, door niet 
voor het dure Performance-pack te 
kiezen. 

Rijeigenschappen
Niet de BMW, maar de Polestar wint het 
sportieve hoofdstuk.
Zowel de BMW i4 als de Polestar 2 rijdt 

 sportief, maar toch hebben ze verschillende 

karakters. De Polestar heeft twee elektro-

motoren en verdeelt zijn aandrijfkrachten 

over vier wielen. Wie snel denkt te zijn door 

simpelweg het rechter pedaal bruut in te 

trappen, komt van een koude kermis thuis. 

Het vermogen in het grensbereik moet goed 

worden gedoseerd. Doe je dit niet, dan kan 

de achterkant weleens uitbreken. Maar 

zodra je de auto leert kennen, kun je dat ook 

in je voordeel gebruiken en op (erg) hoge 

snelheid de bocht door. 

De BMW stelt je juist niet voor verrassin-

gen, hij doet precies wat zijn bestuurder op 

dat moment verlangt. Dat is onder meer te 

danken aan het goed afgestemde ESP dat de 

achterwielaangedreven i4 zo nodig netjes in 

het gareel houdt. Er zijn twee dingen die het 

rijplezier van de i4 enigszins in de weg zitten: 

de tractie op nat wegdek valt tegen en het 

vermogen wordt te vroeg afgeknepen. Dat 

gebeurt automatisch en gaat ten koste van 

het rijplezier. Het remvermogen van beide 

auto’s is top. De remsystemen houden de 

meer dan twee ton wegende BMW i4 en 

 Polestar 2 onder alle omstandigheden goed 

in bedwang. 

Milieu/kosten
Zelfs met Performance-pakket is de 
Polestar het goedkoopst.
Voor de BMW i4 moet je dieper in de buidel 

tasten dan voor de Polestar 2. De basisprijs 

van de BMW is 62.445 euro, de Pole star kost 

56.200 euro. Tevens id e optielijst van de 

Polestar veel overzichtelijker; er zijn feitelijk 

drie pakketten, waaronder het eerderge-

noemde Performance-pakket van 6500 euro.

Zelfs met dit pakket blijft de Polestar 

goedkoper. Je krijgt dan  behalve grotere 

wielen, krachtiger remmen en handmatig 

instelbare schokdempers ook meer vermo-

gen. Die extra paardenkrachten worden via 

een software-update ontgrendeld. Onze 

testauto heeft die upgrade van 408 naar 

469 pk echter niet. Verder krijg je launch 

control, waarmee de Polestar uit de starblok-

ken schiet. Dat de BMW toch duurder is, is 

te wijten aan het M sportonderstel en het 

M remsysteem, die beide op onze testauto’s 

zijn gemonteerd. Uiteindelijk betaal je 68.842 

euro voor de door ons geteste BMW i4 en kost 

een Polestar 2 met Performance-pakket 

62.700 euro. Opvallend is dat de Polestar een 

hogere restwaarde heeft, maar dat BMW iets 

guller is met drie jaar garantie in plaats van 

twee. 

HET INFOTAINMENT 
VAN DE POLESTAR LAAT 
ZICH EENVOUDIGER 
BEDIENEN EN IS MINDER 
OVERWELDIGEND DAN DAT 
VAN DE BMW.

De Polestar 2 en BMW i4 
zijn heerlijke auto’s voor 
lange afstanden. 
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IN- / EXTERIEUR
Ruimte voorin 100 * 81 76
Ruimte achterin 100 58 58
Overzichtelijkheid 70 54 52
Bediening/functies 100 86 90
Kofferruimte 100 44 39
Flexibiliteit 100 33 36
Laadverm./trekgew. 50/30 34 32
Veiligheidsuitrusting 150 96 87
Kwaliteit/afwerking 100/100 182 170
Onderdeelscore 1000 668 640
Onderdeelwinnaar 1 2
COMFORT
Zitcomfort voorin 150 132 127
Zitcomfort achterin 100 60 64
Ergonomie 150 93 83
Interieurgeluid 50 42 29
Geluidsbeleving 100 90 78
Klimaatbeheersing 50 43 41
Veercomfort leeg 200 148 130
Veercomfort beladen 200 150 130
Onderdeelscore 1000 758 682
Onderdeelwinnaar 1 2
MOTOR / TRANSMISSIE
Acceleratie 150 138 137
Topsnelheid 130 52 60
Overbr. verh./scha-
kelgedrag

100 100 100

Vermogensont-
plooiing

50 50 50

Draaieigenschappen 100 100 100
Verbruik 300 267 265
Actieradius 170 79 69
Onderdeelscore 1000 786 781
Onderdeelwinnaar 1 2
RIJEIGENSCHAPPEN
Handling 150 98 98
Slalom 100 73 71
Besturing 100 91 89
Rechtuitstabiliteit 50 39 45
Remdosering 30 24 22
Remweg koud 150 97 104
Remweg warm 150 114 110
Tractie 100 45 80
Rijveiligheid 150 140 136
Draaicirkel 20 5 11
Onderdeelscore 1000 726 766
Onderdeelwinnaar 2 1
MILIEU / KOSTEN
Emissiewaarden 25 21 21
Prijs testauto 600 409 428
Multimedia 50 40 38
Afschrijving ** 75 24 33
Onderhoud 20 14 13
Verzekering 50 34 34
Belasting 100 100 100
Brandstof 50 45 44
Garantie 30 14 10
Onderdeelscore 1000 701 721
Onderdeelwinnaar 2 1
UITSLAG
Totaalscore 5000 3639 3590
Testwinnaar 1 2
*  Maximaal haalbare score per onderdeel 
**  Indicatieve restwaarde volgens BOVAG- 

koerslijst na 4 jaar en 80.000 km

TECHNIEK
BMW i4 eDrive40 Polestar 2 Long Range Dual 

Motor
Elektromotoren 1 asynchrone motor 2 synchroonmotoren met 

 permanente magneet
Maximum vermogen 250 kW / 340 pk 300 kW / 408 pk
Maximum koppel 430 Nm 660 Nm
Batterij lithium-ion lithium-ion
Spanning / Capaciteit (netto) 399 V / 83,9 kWh (80,7 kWh) 400 V / 78 kWh (75 kWh)
Max. laadvermogen AC / DC 11 kW / 205 kW 11 kW / 155 kW
Transmissie / aandrijving constante overbrenging / achter-

wielen
constante overbrenging / 4WD

Onderstel v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, adaptieve schokdempers, 
trekstangen, stabilisator;
a: onafh. multilink-oph., adaptieve 
schokdempers, luchtvering, stabili-
sator; DSC (ESP)

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, instelbare schokdempers 
(opt.),  stabilisator;
a: onafh. multilink-oph., instelbare 
schokdempers (opt.), schroefveren, 
stabilisator; ESC (ESP)

Draaicirkel l/r 12,5 / 12,6 m 11,3 / 11,2 m
Remmen v/a: geventileerde schijven; ABS, 

remassistent
v: geventileerde en geperforeerde 
(opt.) schijven; a: geventileerde 
schijven; ABS, remassistent

Bandenmaat standaard v/a: 225/55 R 17 Y v/a: 245/45 R 19
Bandenmaat testauto v: 245/40 R 19 Y;

a: 255/40 R 19 Y
v/a: 245/40 R 20 V

Bandenmerk Pirelli P Zero Continental Sport Contact 6 POL
Gewicht 
Kentekengewicht / test gewicht 2125 / 2140 kg 2123 / 2156 kg
Max. toelaatbaar gewicht / laadvermogen 2605 / 465 kg 2600 / 444 kg
Max. trekgewicht geremd / ongeremd 1600 / 750 kg 1500 / 750 kg
Max. dakbelasting / kogeldruk 75 / 75 kg 75 / 90 kg
PRESTATIES
0 - 50 km/h 2,1 s 2,1 s
0 - 100 km/h 4,6 s 4,7 s
0 - 150 km/h 9,4 s 9,5 s
Topsnelheid 190 km/h 205 km/h
Handling 1 : 44,0 min. 1 : 43,9 min.
Slalom 66,5 km/h 65,3 km/h
Remweg
Remweg vanaf 50 / 100 / 150 km/h (koud) 8,5 / 35,3 / 73,4 m 8,6 / 34,6 / 76,5 m
Remweg vanaf 100 km/h (warm) 33,6 m 34,0 m
Geluidsniveau
Stationair geluid – –
bij 50 km/h 55 dB(A) 60 dB(A)
bij 100 / 130 km/h 64 / 67 dB(A) 68 / 71 dB(A)
Verbruik
WLTP-verbruik 16,1 kWh/100 km 19,4 kWh/100 km
Testverbruik 20,2 kWh/100 km 21,0 kWh/100 km
Eco-verbruik 17,4 kWh/100 km 18,4 kWh/100 km
CO2-uitstoot 0 0
Actieradius WLTP / test / eco 501 / 400 / 463 km 386 / 357 / 407 km
PRIJZEN (NL)
Basisprijs 62.445 56.200
Opties op testauto
Transmissie - - 4

Remmen 748 1 - 4

Onderstel 640 2 - 4

Besturing - 2 -
Wielen 1014 3 - 4

Stoelen - -
Uitvoering 3995 (Model M Sport) 6500 (Performance-pakket) 4

Totaalprijs testauto
Totaalprijs 68.842 62.700
Website www.bmw.nl www.polestar.com
Private lease * 949 989
Onderhoud / garantie / restwaarde
Onderhoudskosten 550 625
Techniek / Lak / Doorroesten / Mobiliteit 3 / 3 / 12 / 5 jaar 2 / 2 / 12 / 3 jaar
Na 4 jaar in euro / procenten 36.760 / 53,4 35.615 / 56,8
Vaste kosten Verzekeringskosten p/mnd. **
WA / WA + / All risk 28 / 43 / 71 27 / 41 / 72
Emissienorm / energielabel - / A - / A
Belasting per kwartaal 0 0
*  Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis 

van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden.
**  Voordeligste autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, 

op basis van 20.000 km/jaar.
1) M Sportremsysteem; 2) Adaptief M onderstel met variabele sportbesturing; 3) 19-inch lichtmetaal; 4) Performan-
ce-pakket bevat 20-inch lichtmetaal, Brembo-remmen, handmatig instelbare Öhlins-schokdempers en extra vermogen 
middels software-update (niet op testauto). 

Auto Review staat bekend om de uitgebreide vergelij-
kende tests. Zo testen wij: elke testauto staat enkele 
weken ter beschikking van de redactie. Speciale cou-
reurs voeren de proeven met geijkte meetapparatuur op 
het circuit uit. De testredacteur test de auto's geduren-
de de leenperiode op de openbare weg. Het puntensys-
teem maakt meteen duidelijk op welke punten een auto 
uitblinkt en waar ruimte voor verbetering is.



Volkswagen Taigo 
1.0 TSI DSG-7
NL 31.140 euro
BE 25.955 euro

Nissan Juke Hybrid 143
NL 33.040 euro
BE 31.750 euro

Toyota Yaris Cross 
1.5 Hybrid

NL 28.595 euro
BE 28.000 euro

VERG ELIJKENDE TE S T |  COMPACTE CROS SOVERS



Peugeot 2008 
1.2 PureTech 130
NL 32.810 euro
BE 28.115 euro

Ford Puma 
1.0 EcoBoost Hybrid
NL 31.165 euro
BE 26.100 euro

Duizenddingendoekjes 
Van een compacte crossover mag je verwachten dat-ie van alle markten thuis is. Handig 

om je Ikea-inkopen in te laden, veilig om de kids naar school te brengen, vlot genoeg voor 
de snelweg én enigszins betaalbaar. Maar ze mogen ook best een beetje leuk rijden en 
smoelen. In deze test kijken we welke auto zijn zaakjes het beste voor elkaar heeft: de 

Nissan Juke, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Taigo, Peugeot 2008 of Ford Puma.
Tekst: Marcel Kühler, Elmar Siepen, Igor Stuifzand Foto’s: Daniela Loof



Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid

M elancholisch als we soms zijn, 

denken we met plezier terug aan 

de eerste Ford Puma. Wat dat 

kleine tweedeurs coupeetje tekortkwam aan 

pure power, maakte hij weer goed met zijn 

geweldige onderstel. Tegenwoordig staat de 

naam Puma op de billen van een (jawel!) 

compacte crossover. Nu hebben de Ford- 

ontwerpers beslist hun best gedaan om wat 

frivoliteit in het ontwerp te brengen. Bij-

voorbeeld door de wielkuipen uit te kloppen 

en de daklijn vloeiend te laten aflopen. Dat 

laatste voel je op de achterbank: de hoofd-

ruimte is beperkt. In de kofferbak vind je 

iets heel slims: de ‘MegaBox’. Dat is een 

kunststof krat van 81 liter onder de bodem-

plaat van de bagageruimte. Handig om 

waardevolle spulletjes uit het zicht te leggen 

of desnoods je hond in te douchen. Nog zo’n 

handige vondst: de hoedenplank zwaait 

met de achterklep mee omhoog, zodat je je 

bagage onbelemmerd kunt inladen. 

Zuinige sprinter
Ook al heeft de driecilinder EcoBoost-motor 

maar een litertje slagvolume, hij weet daar-

uit wel een vermogen van 125 pk te peute-

ren. Met hulp van de 48-volt startgenerator 

(mild hybrid-systeem), zit de daadkrachtige 

Puma in 9,5 seconden op 100 km/h. Toch is 

de EcoBoost-motor beslist geen zuiplap. 

Gemeten over de gehele testperiode, kwa-

men wij op een gemiddelde van 6,0 l/100 km 

(1 op 16,7). Alleen de Toyota Yaris Cross is 

met zijn volledige hybridesysteem nog 

 zuiniger: 5,5 l/100 km (1 op 18,2). De 

 EcoBoost-motor in de Puma is gekoppeld 

aan een trefzeker, maar soms wat  hakerig 

schakelende zesbak. 

Hoe Ford het doet, is een goed bewaard 

geheim. Maar ook de Puma is gezegend met 

een onderstel dat comfort en rijplezier per-

fect weet te mixen. Met grote nauwkeurig-

heid laat hij zich speels de bocht in smijten, 

waarbij hoge snelheden nooit gepaard gaan 

met onbeheersbaarheid. Het ESP grijpt 

 subtiel in bij lastwissels, en als je in de bocht 

Alle maten op een rijAlle maten op een rij

achter 137 cm 
voor 140 cm  

bagageruimte
401-1161 (+81) liter

Lengte: 420,7 cm | Breedte:180,5 cm | Wielbasis: 258,8 cm | Spoorbreedte voor: 156,2 cm | Spoorbreedte achter:152,1 cm
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Multimedia
Elke Puma heeft standaard navigatie 
en SYNC 3 met spraakbediening en 
integratie van Apple CarPlay en 
Android Auto. Om je smartphone 
draadloos op te laden, zit je vast 
aan het Comfort Pack 2 (775 euro), 
 inclusief automatische airco. De 
ST-Line en ST-Line X hebben dat 
 pakket standaard.

ineens van het gas gaat, zet de achterkant 

een klein stapje opzij. Niet alleen op het 

onderdeel rijveiligheid scoort de Ford heel 

veel punten, hij heeft ook nog eens heel veel 

rijplezier te bieden.

Ook al is de Puma wat stugger geveerd 

dan de concurrentie, op een slecht wegdek 

blijven de wielbewegingen keurig in 

bedwang. Met name de springerige test-

auto’s uit Japan zouden nog wat van de 

Puma kunnen leren. Zelfs als hij tot het 

maximaal toegestane gewicht van 510 kilo 

is volgepakt met mens en materiaal, brengt 

niets hem uit het spoor. Helemaal vrij van 

rammeltjes is de Puma niet, maar een veel 

belangrijker minpunt is de onprettige zit-

houding van de passagiers op de achterbank. 

De zitting ligt te plat en de rugleuning heeft 

te weinig vorm. Met name op langere afstan-

den gaat dat zich wreken.

Je kunt de Ford Puma rustig een van de 

beste compacte crossovers van het moment 

noemen. Sterker nog: hij wint deze vergelij-

kende test. Glansrijk kunnen we die zege niet 

noemen, want de Puma neemt op de Volks-

wagen Taigo een voorsprong van precies één 

hele punt. Maar dat is net genoeg. 

Hoe Ford het 
doet, is een goed 
bewaard geheim.

Groot en gemakkelijk afleesbaar touch-
screen, het digitale instrumentarium is 
voorbehouden aan de ST-Line en ST-Line X.

Elke Puma heeft een Drive Mode 
Selector. Schakel ‘Sport’ in en 
de motor reageert nog feller.

Zelfs op een rechte weg heb je lol 
met de Puma. Bijvoorbeeld als het 
verkeerslicht op groen springt.



T oen de huidige Nissan Juke in 2019 

op de markt kwam, was hij alleen 

leverbaar met een 1,0-liter driecilin-

der turbomotor. Op zich hoeft zo’n kleine 

motor geen enkel bezwaar te zijn, lees het 

testverslag van de Ford Puma er maar op na. 

In de zomer heeft Nissan het aanbod aan-

gevuld met een tweede motorvariant, om 

precies te zijn een hybride. Een 1,6-liter vier-

cilinder en een elektromotor brengen hun 

krachten via een ingewikkelde transmissie 

over op de voorwielen. De automaat heeft 

vier versnellingen gereserveerd voor de 

 benzinemotor en twee voor de elektromotor.

Vanuit stilstand en op lage snelheid 

gedraagt de Juke Hybrid zich als een EV. Dan 

hoeft alleen de 49 pk sterke elektromotor te 

werken. Trap je het gaspedaal dieper in, dan 

springt de 94 pk sterke benzinemotor bij. 

Nissan Juke Hybrid 143
Je merkt dat de Juke het bij het stijgen van de 

snelheid steeds lastiger krijgt. Als je door-

trekt tot 150 km/h ben je 8,3 tellen langer 

onderweg dan met de Ford Pum. De Nissan 

maakt zijn niet al te indrukwekkende pres-

taties weer goed met een keurig verbruik: 

6,2 l/100 km (1 op 16,1). Toch is hij bij lange 

na niet zo zuinig als collega-hybride Toyota 

Yaris Cross. Rijd je vooral veel in de stad, 

dan kun je ons verbruiksresultaat overigens 

gemakkelijk verbeteren.

Schijn bedriegt
Als je de Nissan Juke zo in zijn N-Design 

kloffie ziet staan, verwacht je dat hij heel 

wat sportief talent in huis heeft. Maar schijn 

bedriegt. De Nissan liet het op de sprint al 

afweten, maar ook bij hoge bochtsnelheden 

gooit hij gauw de handdoek in de ring. Je 

hebt iets meer stuurgevoel dan in de Toyota, 

maar in sneller genomen bochten verliezen 

de Good year-banden onder de test-Juke al 

vroeg hun grip. Zoek je een auto met rij-

plezier in zijn takenpakket? Dan kun je deze 

Nissan wel overslaan.

Dan moet de Juke wel het toppunt van 

rijcomfort zijn … toch? Nee, helaas. Met zijn 

grote 19-inch wielen (standaard op de 

 N-Design) reageert zijn onderstel op elke 

uitstulping in het wegdek. Zelfs op het 

Druk je het e-Pedal knopje in, 
dan hoef je zelden het 
rempedaal te gebruiken.
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Multimedia
De Juke Hybrid 143 heeft standaard 
digitale radio, smartphone-integratie 
met Apple CarPlay en Android Auto, 
een 8-inch kleurenscherm en een 
achteruitrijcamera. Voor Het Nissan-
Connect infotainmentsysteem met 
navigatie moet je ten minste de 
N-Design hebben. 

mooiste asfalt van Nederland komt de auto 

geen moment tot rust. En als de wielophan-

ging zich moet verzetten tegen diepliggende 

putdeksels of uitstekende treinrails, dan 

kunnen de inzittenden zich opmaken voor 

een paar rake klappen.

Het speels vormgegeven dashboard van de 

Juke eist weinig ruimte op, zodat je voorin 

niets te klagen hebt over de beschikbare 

beenruimte. En boven je hoofd reikt de 

hemel tot aan de hemel. Achterin gelden 

echter andere normen. Hier is de Juke erg 

smal en door de aflopende daklijn komt de 

Zoek je een auto met rijplezier in 
zijn takenpakket? Dan kun je de 

Nissan Juke wel overslaan.

Alle maten op een rijAlle maten op een rij

achter 140 cm 
voor 139 cm  

bagageruimte
354-1237 liter

Lengte: 421,0 cm | Breedte: 180,0 cm | Wielbasis: 263,6 cm | Spoorbreedte voor: 156,0 cm | Spoorbreedte achter: 152,2 cm

plafondbekleding ineens heel dichtbij. Van-

zelfsprekend moest de accu van het hybride-

systeem ergens worden ingebouwd. Nissan 

heeft kostbare bagageruimte opgeofferd: je 

kunt hooguit 387 tot 1237 liter meenemen. 

Alleen in de Toyota Yaris Cross is het met het 

laad volume nog kariger gesteld.

Gaat de Juke dan in het kostenhoofdstuk 

met de hoogste eer strijken? Het scheelt bar 

weinig, uitsluitend de Ford Puma heeft in dit 

testgezelschap een nog lagere prijs. Om de 

Ford te kunnen evenaren, komt de Nissan 

nét een puntje tekort. 

Een beetje rommelig design, maar 
de afwerking van het dashboard is 
dik in orde. Aan ruimte geen gebrek.

Elke Juke heeft stoelen met geïntegreerde 
hoofdsteunen. In de hoofdsteunen geïn-
tegreerde Bose-speakers zijn optioneel.



Peugeot 2008 1.2 PureTech EAT8

E en markante verschijning. Dat is de 

Peugeot 2008 na drieënhalf jaar nog 

steeds. Vooral in de kleur van onze 

testauto, Orange Fusion – de enige lakkleur 

zónder meerprijs! Maar ook de led-slag-

tanden in de voorbumper, de scherpe lijnen 

in de flanken en de zwarte lichtbalk ach-

ter op zijn niet gevoelig voor veroudering. 

Hetzelfde geldt voor het interieur. Al moet je 

een liefhebber zijn van de i-Cockpit, met de 

instrumenten boven het kleine stuur. Voor 

menigeen geldt dat een fijne zithouding niet 

automatisch een goede afleesbaarheid van 

de digitale informatie betekent. Maar de 

afwerking is uitstekend en Peugeot past de 

mooiste materialen toe. Op plekken waar 

je in de Volkswagen Taigo tegen goedkoop 

plastic zit aan te kijken, heeft de 2008 

 bijvoorbeeld panelen met hoogglans piano-

lak -effect. Maar dat neemt niet weg dat 

vorm geving boven functionaliteit komt.

Overigens beschikt de 2008 over een grote 

kofferbak, waar 405 tot wel 1467 liter in past. 

Heb je regelmatig de volledige laadruimte 

nodig, dan vervoert de Peugeot in dit test-

gezelschap de grootste vracht. Wat nog eens 

kan worden uitgebreid met een maximum 

trekgewicht van 1200 kilo. Ook daarmee 

zet hij (samen met de Volkswagen) de con-

currentie op zijn plaats.

Spreekwoordelijk Frans
Terwijl beide Japanse testauto’s bij vol gas 

luidruchtig van zich laten horen, bewaart de 

1,2-liter driecilinder van de Peugeot onder 

alle omstandigheden zijn rust. Nog meer 

comfort krijg je van het onderstel. Zeg maar 

spreekwoordelijk Frans comfort, want de 

2008 is soepel geveerd. Op een B-weg wor-

den de oneffenheden keurig gladgestreken, 

aan boord merk je weinig van het geweld 

dat de wielophanging wordt aangedaan. 

Althans, zolang de auto niet tot zijn maxi-

mum toelaatbare gewicht is ingepakt. Want 

dan voel je hoe de vering aan het einde van 

zijn capaciteiten zit, en deelt het onderstel 

af en toe een dreun uit. Goed voor het rij-

comfort: er dringen veel minder wind- en 

Alle maten op een rijAlle maten op een rij

achter 139 cm 
voor 141 cm  

bagageruimte
405-1467 liter

Lengte: 430,0 cm | Breedte: 177,0 cm | Wielbasis: 260,5 cm | Spoorbreedte voor: 154,0 cm | Spoorbreedte achter: 154,0 cm

De stoelen van de 2008 
geven ook je schouders 
een goede ondersteuning.
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Multimedia
Alle 2008’s hebben een 7-inch touch-
screen, digitale radio-ontvangst en 
smartphone-integratie met Apple 
CarPlay en Android Auto. Ingebouwde 
navigatie kost 500 euro extra. Bij 
het Connect 3D Nav- systeem zit een 
abonnement van 36 maanden op tal 
van online-services.

afrolgeluiden het interieur binnen dan in 

bijvoorbeeld de Ford Puma.

De testauto wordt aangedreven door de 

bekende 1.2 PureTech-driecilinder, die 

gekoppeld is aan een optionele EAT8-auto-

maat. De 131 pk sterke driecilinder levert 

al bij lage toerentallen veel trekkracht, 

maar met een gemiddeld testverbruik van 

7,2 l/100 km (1 op 13,9) is de Peugeot ook de 

dorstigste auto in dit gezelschap. Op een 

bochtige weg wordt des te duidelijker dat 

de 2008 vooral wil scoren op het onderdeel 

comfort. In bochten voel je de auto duidelijk 

overhellen en de besturing is veel minder 

direct en communicatief dan bijvoorbeeld 

die van de Ford Puma. Het ESP gr ijpt vroeg 

in, zodat ook de laatste restanten rijplezier je 

worden ontnomen. Op de remmentest zet de 

Peugeot gemiddelde resultaten neer, maar 

het pedaalgevoel is weinig transparant.

Ondanks de optionele achttraps EAT8- 

automaat (2550 euro) schaart de Peugeot 

2008 zich tot de meest betaalbare auto’s in 

deze test. Alleen de Ford Puma is nog iets 

goedkoper. Door zijn hogere verbruik betaal 

je meer voor benzine, en Peugeot hanteert 

een prehistorisch garantiebeleid, met slechts 

twee jaar fabrieksgarantie. Zet dat eens af 

tegen 10 jaar garantie op de Toyota … 

Zodoende valt de 2008 in dit laatste hoofd-

stuk terug naar een (met de Volkswagen) 

gedeelde laatste plaats. 

Niet het meest overzichtelijke of functio-
nele of dashboard, maar daar staat een 
uitstekende interieurafwerking tegenover.

De bediening van het 
centrale touchscreen 
roept weinig vragen op. 



Multimedia
De omvang van de multimedia is 
afhankelijk van de uitvoering. In de 
Active krijg je een DAB+ tuner, een 
8-inch touchscreen, smartphone- 
integratie met Apple CarPlay en 
Android Auto. De Dynamic heeft een 
groter scherm, navigatie en online- 
services en de Executive komt met 
een draadloze telefoonlader.

B lijkbaar zat een grote menigte te 

wachten op de Toyota Yaris Cross, 

want in een jaar tijd is het een 

 vertrouwde verschijning op de weg gewor-

den. Net als bij de andere Toyota-modellen, 

wordt bij de hybrideversie nadrukkelijk op 

een laag verbruik gehamerd. De Yaris Cross 

1.5 Hybrid beschikt over een 92 pk sterke 

driecilinder én een 80 pk sterke elektro-

motor. Normaliter wordt het werk eerlijk 

 verdeeld over de benzine- en elektromotor. 

Gezamenlijk leveren ze een vermogen van 

116 pk en een koppel van 141 Nm.

Met de Yaris Cross 1.5 Hybrid kun je korte 

afstanden volledig elektrisch rijden. Onder-

weg merk je nauwelijks iets van de taakver-

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
deling, de aflossing van benzine naar stroom 

(of andersom) verloopt soepel. Met een test-

verbruik van 5,5 l/100 km (1 op 18,2) is de 

Yaris Cross het spaarzaamst in deze test.

In zijn hybridemodellen hanteert Toyota 

steevast een continu variabele transmissie. 

Geen ‘jarretelaandrijving’ à la de Variomatic 

uit het Dafje van je oma, maar een planetair 

tandwielstelsel dat een oneindig aantal 

overbrengingsverhoudingen kent. De trans-

missie zoekt naar het toerental waarbij het 

gevraagde koppel voorhanden is. Trap je het 

gaspedaal diep in, dan klimt de benzine-

motor hoog in de toeren. En klinkt hij soms 

als een zanikende kleuter. 

Op de sprint ziet de Yaris Cross zijn 

 concurrenten aan de horizon verdwijnen. In 

11,6 tellen zit hij op de honderd en op die 

snelheid blijf je liever meestromen met het 

verkeer dan dat je de linker rijstrook 

opzoekt. Weg van de snelweg spoort de 

Toyota evenmin aan tot een gedreven rijstijl. 

Om van richting te veranderen, zijn grote 

stuurbewegingen nodig en de feedback die 

je krijgt, komt niet verder dan het hoogst 

noodzakelijke. Als je eenmaal de bocht bent 

Stuur een bocht in en je 
voelt de Yaris Cross meteen 
over zijn lengteas rollen.
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ingestuurd, voel je hoe de koets gaat over-

hellen, voordat het ESP de teugels aantrekt.

Over de streep
De Toyota Yaris Cross is vanbinnen niet het 

toonbeeld van ruimte. Vooral achterin is het 

schipperen met de been- en hoofdruimte, 

bovendien is het beroerd gesteld met het 

instapgemak. Wil je regelmatig een paar 

passagiers meenemen, dan ben je beter 

bedeeld in de Ford Puma of Volkswagen 

Taigo. Dat geldt ook voor de bagageruimte: 

er past hooguit 397 tot 1097 liter in. Het 

hybridesysteem eist ook trekgewicht op, 

want meer dan 750 kilo mag er niet gesleept 

worden.

Vanaf de bestuurdersstoel heb je slecht 

zicht naar achteren. Maar dat is niet het 

enige punt van kritiek: na verloop van tijd 

merk je dat je bovenbenen onvoldoende 

Alle maten op een rijAlle maten op een rij

achter 138 cm 
voor 141 cm  

bagageruimte
397-1097 liter

Lengte: 418,0 cm | Breedte: 176,5 cm | Wielbasis: 256,0 cm | Spoorbreedte voor: 152,7 cm | Spoorbreedte achter: 152,7 cm

Onder normale omstandigheden 
wordt het werk eerlijk verdeeld over 

de benzine- en elektromotor.
ondersteund worden zonder de zitting. Het 

onderstel slokt veel oneffenheden in het 

wegdek op, maar op scherpere richels zijn 

de schokdempers onderbemeten. Op de 

remmentest staat de Yaris Cross twee meter 

eerder stil dan de Nissan Juke.

Ten slotte het kostenplaatje. In de geteste 

Executive-uitvoering is de Toyota Yaris 

Cross zeer compleet uitgerust, maar aller-

minst een koopje. Dankzij het lage verbruik 

verdien je dat langzaam weer terug. En 

anders helpt de tien jaar fabrieksgarantie 

(onder strenge voorwaarden) je misschien 

over de streep. 

Voor het instrumentarium kun je kiezen 
uit verschillende lay-outs. Het navigatie-
systeem maakt een verouderde indruk.

Even zoeken: een paar belangrijke knopjes 
zitten links achter het stuur verstopt.



Volkswagen Taigo 1.0 TSI DSG-7

I n wezen is de Volkswagen Taigo weinig 

anders dan een T-Cross, maar dan in een 

hippe vorm gegoten. De vloeiend aflo-

pende daklijn brengt weinig nadelen met 

zich mee. Sterker nog: het gaat er aan boord 

allemaal zeer ruim aan toe. Ook achterin 

heb je voldoende beenruimte en zit je niet 

klem met je hoofd. Alleen de Peugeot biedt 

je benen nog iets meer bewegingsvrijheid. 

Met een inhoud van 440 liter is de kofferbak 

van de Taigo evenmin onderbemeten. Klap 

je de achterbank neer, dan ontstaat er een 

laadruim van 1222 liter. Ook positief: er mag 

1200 kilo aan de trekhaak.

Het interieur van de Taigo hinkt op twee 

gedachten. De afwerking van het geheel is 

keurig, de kleurrijke panelen in het dash-

board, de middenconsole en de deurpanelen 

van de testauto zijn helaas niet verkrijgbaar 

in Nederland. Bij ons moet alles grijs zijn … 

Ga je verder kijken, dan stuit je al snel tegen 

harde, goedkoop ogende plastics. Na een 

poosje ga je je linker elleboog voelen, want 

het deurpanelen is onbekleed. De zorgvuldig 

opgebouwde reputatie die Volkswagen met 

auto’s als de Golf IV en ook de Polo had op 

het gebied van (premium) materiaalgebruik, 

is door de cententellers van het merk vak-

kundig afgebroken ...

Gelukkig is er niet beknibbeld op de 

 rij eigenschappen van de Taigo. Er is geen 

zware belading noodzakelijk om het onder-

stel te laten schitteren met een aangenaam 

veercomfort en een uitstekende verwerking 

van korte oneffenheden. De fijne sport-/

comfortstoelen van de testauto (standaard 

vanaf de Style-uitvoering) doen daar nog 

een schepje bovenop.

Een belangrijk pluspunt van de Taigo is 

zijn veilige wegligging. Wil je de grenzen 

van zijn onderstel overschrijden, dan moet 

je daar doelbewust op aansturen. Onder 

normale omstandigheden heeft de Taigo 

minder snel de neiging om over zijn voor-

wielen naar de buitenkant van de bocht te 

schuiven dan de concurrentie. En laat je 

midden in een snelle bocht het gaspedaal 

Alle maten op een rijAlle maten op een rij

achter 143 cm 
voor 149 cm  

bagageruimte
440-1222 liter

Lengte: 526,6 cm | Breedte: 175,7 cm | Wielbasis: 255,4 cm | Spoorbreedte voor: 152,3 cm | Spoorbreedte achter: 150,8 cm

Vanaf de Style-uitvoering krijg 
je de bijzonder lekker zittende 
sport-/comfortstoelen.
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plotseling los, dan reageert de achterkant 

stoïcijns op de lastwissel. Bovendien worden 

de resultaten van de Taigo op de remmen-

proef door geen andere auto in deze test 

geëvenaard.

Rekening
De Taigo is een prettig rijdende auto. Daar-

aan levert de combinatie van de motor en 

DSG-transmissie ook een belangrijke 

 bijdrage. Een vermogen van 110 pk is op 

Multimedia
Elke Taigo heeft een 6,5-inch touch-
screen en smartphone- inte gratie. Bij 
de geteste Style- versie is dat laatste 
draadloos en is een multi media-
systeem met streamingmogelijkheid 
en 8-inch scherm gemonteerd. 
Draadloos je telefoon opladen kan 
alleen in de Business-versies.

papier niet indrukwekkend, maar zodra de 

Taigo eenmaal uit de startblokken is, weet 

hij de Nissan en Toyota met hun hybride- 

aandrijflijnen gemakkelijk achter zich te 

houden. Je betaalt daar aan de benzinepomp 

echter ook de rekening voor, want met een 

gemiddelde van 6,5 l/100 km (1 op 15,4) mag 

de Taigo zich alleen zuiniger dan de Peugeot 

2008 noemen.

Op het laatste testonderdeel, het dossier 

‘Kosten’, moet de Volkswagen Taigo zijn 

meerdere erkennen in al zijn concurrenten. 

In de geteste Style-uitvoering is hij duur 

in aanschaf, terwijl de indicatieve afschrij-

vingskosten verhoudingsgewijs aan de hoge 

kant zijn. Volkswagen biedt inmiddels vier 

jaar volledige garantie, waarmee het Duitse 

merk in Europa vooroploopt. Naast de tien 

jaar garantie die Toyota biedt, stelt het echter 

weinig voor.  

Niet meteen enthousiast worden van de 
vrolijke kleurstelling op de foto’s! In Nederland 
biedt Volkswagen alleen grijstinten aan.

Ondanks de aflopende daklijn, 
heeft de Taigo niet ingeboet op 
interieur- en bagageruimte.



TECHNIEK
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Nissan Juke Hybrid 143 Peugeot 2008 PureTech 130 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Volkswagen Taigo 1.0 TSI

Cilinders / kleppen per cilinder 3 / 4; turbo; 48V-startmotorgenera-
tor (mild hybrid)

4 / 4; elektromotor + 
48V-startmotor generator

3 / 4; turbo 3 / 4; synchroonmotor met 
 permanente magneet

3 / 4; turbo

Cilinderinhoud 999 cm3 1598 cm3 1199 cm3 1490 cm3 999 cm3

Max. vermogen (benzinemotor) 92 kW / 125 pk bij 6000 tpm 69 kW / 94 pk bij 5600 tpm 96 kW / 131 pk bij 5500 tpm 68 kW / 92 pk bij 5500 tpm 81 kW / 110 pk bij 5500 tpm
Max. koppel (benzinemotor) 170 Nm bij 1400 - 4500 tpm 148 Nm bij 3600 230 Nm bij 1750 tpm 120 Nm bij 3800 tpm 200 Nm bij 2000 - 3000 tpm
Max. vermogen (elektromotor) - 36 kW / 49 pk - 59 kW / 80 pk –
Max. koppel (elektromotor) - 205 Nm - 141 Nm –
Systeemvermogen - 105 kW / 143 pk - 85 kW / 116 pk –
Systeemkoppel - 205 Nm - geen opgave –
Transmissie / aandrijving 6-bak, handgeschakeld / voorwielen 6-traps automaat / voorwielen 8-traps automaat / voorwielen traploze e-CVT automaat 7-traps transmissie, dubbele 

koppeling / voorwielen 
Onderstel v: McPherson-veerpoten, draag-

armen, stabilisator;
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator: ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilsator;
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator; ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator; ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;
a: onafh. multilink-oph., schroef-
veren, schokdempers, stabilisator; 
ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator; ESP

Draaicirkel l / r 11,1 / 11,1 m 12,0 / 11,4 m 11,4 / 11,4 m 11,2 / 11,3 m 10,3 / 10,5 m
Remmen v: geventileerde schijven;

a: schijven; ABS, remassistent
v: geventileerde schijven;
a: schijven; ABS, remassistent

v: geventileerde schijven;
a: schijven; ABS, remassistent 

v: geventileerde schijven;
a: schijven; ABS, remassistent

v: geventileerde schijven;
a: schijven; ABS, remassistent

Bandenmaat standaard 215/55 R 17 205/60 R 17 215/65 R 16 205/65 R 16 205/60 R 16
Bandenmaat testauto 215/50 R 18 V 225/45 R 19 W 215/55 R 18 V 215/50 R 18 V 215/45 R 18 V
Bandenmerk Continental Eco Contact 6Q Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 Michelin Primacy 4 S1 Goodyear Efficient Grip Perform. 2 Pirelli P7 Cinturato
Gewicht 
Kentekengewicht / testgewicht 1226 / 1250 kg 1227 / 1252 kg 1230 / 1271 kg 1190 / 1261 kg 1161 / 1244 kg
Max. toelaatbaar gewicht / 
laadvermogen

1760 / 510 kg 1735 / 483 kg 1740 / 469 kg 1690 / 429 kg 1700 / 456 kg

Max. trekgewicht geremd / ongeremd 1100 / 640 kg 750 / 500 kg 1200 / 640 kg 750 / 550 kg 1200 / 620 kg
Max. dakbelasting / kogeldruk 50 / 75 kg 75 / 75 kg 70 / 61 kg 50 / 75 kg 75 / 55 kg
PRESTATIES
0 - 50 km/h 3,1 s 3,3 s 4,0 s 3,5 s 3,4 s
0 - 100 km/h 9,5 s 11,0 s 10,1 s 11,6 s 10,0 s
0 - 150 km/h 21,3 s 29,6 s 22,5 s 28,0 s 23,1 s
Topsnelheid 191 km/h 166 km/h 196 km/h 170 km/h 191 km/h
Handling 2 : 00,4 min. 2 : 09,3 min. 2 : 04,3 min. 2 : 11,2 min. 2 : 00,2 min.
Slalom 63,7 km/h 62,7 km/h 62,1 km/h 60,1 km/h 64,4 km/h
Remweg
Remweg vanaf 50 / 100 / 150 km/h 
(koud)

9,4 / 36,0 / 80,6 m 9,2 / 35,4 / 82,2 m 8,7 / 35,6 / 81,3 m 9,5 / 36,8 / 81,3 m 9,4 / 35,8 / 78,8 m

Remweg vanaf 100 km/h (warm) 35,6 m 34,8 m 35,0 m 36,9 m 35,0 m
Geluidsniveau
Stationair geluid 48 dB(A) 40 dB(A) 47 dB(A) 51 dB(A) 40 dB(A)
bij 50 km/h in 3e versnelling 60 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
bij 100 / 130 km/h in hoogste 
versnelling

67 / 72 dB(A) 67 / 72 dB(A) 69 / 71 dB(A) 69 / 73 dB(A) 68 / 70 dB(A)

Verbruik
WLTP-verbruik 5,3 l/100 km (1 : 18,9) 5,1 l/100 km (1 : 19,6) 5,9 l/100 km (1 : 16,9) 4,9 l/100 km (1 : 20,4) 5,8 l/100 km (1 : 17,2)
Testverbruik 6,0 l 100 km (1 : 16,7) 6,2 l/100 km (1 : 16,2) 7,2 l/100 km (1 : 13,9) 5,5 l/100 km (1 : 18,2) 6,5 l/100 km (1 : 15,4)
CO2-uitstoot (WLTP / test) 121 / 142 g/km 116 / 147 g/km 132 / 171 g/km 113 / 130 g/km 133 / 154 g/km
Tankinhoud / actieradius 42 l / 700 km 46 l / 742 km 44 l / 611 km 36 l / 655 km 40 l / 615 km
PRIJZEN (NL)
Basisprijs 31.165 33.040 32.810 28.595 31.140
Opties op testauto
Transmissie - - 2550 3 - 2000 6

Remmen - - - - -
Onderstel 1 - - - -
Besturing - - - - -
Wielen 1 2 350 4 5 330 7

Stoelen 1 - - 5 8

Uitvoering 4110 1 2800 2 - 8700 5 3750 8

Totaalprijs testauto
Totaalprijs 35.275 35.840 35.710 37.295 37.220
Website www.ford.nl www.nissan.nl www.peugeot.nl www.toyota.nl www.volkswagen.nl
Private lease * 605 554 589 545 572
Onderhoud / garantie / restwaarde
Onderhoudskosten 760 740 780 700 780
Techniek / Lak / Doorroesten / 
Mobiliteit

2 / 2 / 12 jaar / onbeperkt 3 / 3 / 12 jaar / onbeperkt 2 / 2 / 12 jaar / onbeperkt 10 / 3 / 12 jaar / onbeperkt 4 / 3 / 12 jaar / onbeperkt

Na 4 jaar in euro / procenten 13.444 / 38,1 15.464 / 43,9 16.499 / 46,2 16.830 / 45,1 15.529 / 41,7
Vaste kosten Verzekeringskosten p/mnd. **
WA / WA + / All risk 16 / 23 / 37 18 / 26 / 42 17 / 23 / 39 16 / 22 / 44 16 / 22 / 42
Emissienorm / energielabel Euro 6d / B Euro 6d / A Euro 6d / C Euro 6d / A Euro 6d / C
Belasting per kwartaal 159 159 159 159 159
*  Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden.
**  Voordeligste autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar.
1) meerprijs ST-Line X t.o.v. Titanium, o.a. met sportonderstel, sportstoelen en 18-inch wielen; 2) meerprijs N-Design t.o.v. N-Connecta, o.a. met 19-inch wielen en New NissanConnect-infotain-
mentsysteem; 3) achttrap EAT8-automaat; 4) 18-inch wielen; 5) meerprijs Executive t.o.v. Comfort, o.a. met sportstoelen en 18-inch wielen; 6) zeventraps DSG-transmissie; 7) 18-inch wielen 
(vanaf Style); 8) meerprijs Style t.o.v. Life, o.a. met sport-/comfortstoelen.

Auto Review staat bekend om de uitgebreide vergelijkende tests. Zo testen wij: elke testauto staat enkele weken ter beschikking van de redactie. Speciale coureurs voeren de proeven met 
geijkte meetapparatuur op het circuit uit. De testredacteur test de auto's gedurende de leenperiode op de openbare weg. Het puntensysteem maakt meteen duidelijk op welke punten een 
auto uitblinkt en waar ruimte voor verbetering is.

VERG ELIJKENDE TE S T |  COMPACTE CROS SOVERS



Conclusie
Het segment der compacte, betaal-
bare crossovers leeft – en hoe! Er is 
haast geen automerk dat géén com-
pacte SUV meer bouwt, en iedereen 
geeft zijn eigen invulling aan het 
thema. Dat levert een heel divers 
aanbod op, zowel qua design als op 
het gebied van de toegepaste tech-
niek. Nissan en Toyota zetten nadruk-
kelijk in op geëlektrificeerde aandrijf-
lijnen, met complexe hybridetechniek. 
Dat levert in het geval van de Toyota 
in elk geval een heel laag verbruiks-
cijfer op, maar verder weet de Yaris 
Cross alleen te overtuigen met zijn 
zeer complete veiligheidsuitrusting. 
De Nissan Juke is wat dat betreft het 
tegenovergestelde: geen overtui-
gende score op het onderdeel veilig-
heidsuitrusting, geen overtuigende 
score op het onderdeel verbruik. 

Stap in de Peugeot 2008 en ver-
baas je over het futuristische design 
van het ruime interieur. Het is comfort 
wat de klok slaat in de compacte 
Fransman, maar onder de streep blijft 
de 2008 hangen in de middenmoot. 
Het gevecht om de koppositie wordt 
beslecht door de Ford Puma en de 
Volkswagen Taigo. De sportieve Puma 
ademt joie de vivre, de Taigo heeft 
een meer zakelijk en veelzijdig karak-
ter. De Puma nodigt uit tot gooi- en 
smijtwerk, de Taigo tot comfortabel 
cruisen. De enerverende strijd eindigt 
in het voordeel van de Ford, met één 
puntje verschil. 

IN- / EXTERIEUR
Ruimte voorin 100 * 66 67 70 67 70
Ruimte achterin 100 59 56 60 57 66
Overzichtelijkheid 70 47 46 47 43 47
Bediening/functies 100 86 85 80 82 80
Kofferruimte 100 44 34 39 33 40
Flexibiliteit 100 30 26 28 32 26
Laadverm./trekgew. 50/30 32 27 30 23 29
Veiligheidsuitrusting 150 77 69 62 81 73
Kwaliteit/afwerking 100/100 139 141 146 136 140
Onderdeelscore 1000 580 551 562 554 571
Onderdeelwinnaar 1 5 3 4 2
COMFORT
Zitcomfort voorin 150 116 115 118 115 120
Zitcomfort achterin 100 59 61 64 64 65
Ergonomie 150 81 77 77 68 85
Interieurgeluid 50 26 27 28 22 30
Geluidsbeleving 100 58 60 64 56 66
Klimaatbeheersing 50 31 33 32 36 31
Veercomfort leeg 200 132 130 136 128 137
Veercomfort beladen 200 134 125 130 126 131
Onderdeelscore 1000 637 628 649 615 665
Onderdeelwinnaar 3 4 2 5 1
MOTOR / TRANSMISSIE
Acceleratie 150 101 90 97 86 98
Topsnelheid 130 52 38 55 40 52
Overbr. verh./ 
schakelgedrag

100 79 77 84 77 82

Vermogens-
ontplooiing

50 32 28 33 27 31

Draaieigenschappen 100 69 66 65 62 64
Verbruik 300 210 207 192 218 203
Actieradius 170 96 100 87 92 88
Onderdeelscore 1000 639 606 613 602 618
Onderdeelwinnaar 1 4 3 5 2
RIJEIGENSCHAPPEN
Handling 150 69 38 55 31 69
Slalom 100 59 54 51 41 62
Besturing 100 83 74 78 80 79
Rechtuitstabiliteit 50 36 37 34 38 37
Remdosering 30 19 16 18 19 18
Remweg koud 150 90 96 94 82 92
Remweg warm 150 94 102 100 81 100
Tractie 100 40 39 37 39 41
Rijveiligheid 150 131 130 129 130 131
Draaicirkel 20 12 9 11 12 16
Onderdeelscore 1000 633 595 607 553 645
Onderdeelwinnaar 2 4 3 5 1
MILIEU / KOSTEN
Emissiewaarden 25 13 13 11 14 12
Prijs testauto 600 513 512 512 507 507
Multimedia 50 36 31 28 22 29
Afschrijving ** 75 42 45 47 45 42
Onderhoud 20 12 12 12 13 12
Verzekering 50 45 44 45 44 44
Belasting 100 80 80 80 80 80
Brandstof 50 38 37 34 39 36
Garantie 30 17 21 16 30 23
Onderdeelscore 1000 796 795 785 794 785
Onderdeelwinnaar 1 2 4 3 4
UITSLAG
Totaalscore 5000 3285 3175 3216 3118 3284
Testwinnaar 1 4 3 5 2
*  Maximaal haalbare score per onderdeel 
**  Indicatieve restwaarde volgens BOVAG-koerslijst na 4 jaar en 80.000 km

TECHNIEK
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Nissan Juke Hybrid 143 Peugeot 2008 PureTech 130 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Volkswagen Taigo 1.0 TSI

Cilinders / kleppen per cilinder 3 / 4; turbo; 48V-startmotorgenera-
tor (mild hybrid)

4 / 4; elektromotor + 
48V-startmotor generator

3 / 4; turbo 3 / 4; synchroonmotor met 
 permanente magneet

3 / 4; turbo

Cilinderinhoud 999 cm3 1598 cm3 1199 cm3 1490 cm3 999 cm3

Max. vermogen (benzinemotor) 92 kW / 125 pk bij 6000 tpm 69 kW / 94 pk bij 5600 tpm 96 kW / 131 pk bij 5500 tpm 68 kW / 92 pk bij 5500 tpm 81 kW / 110 pk bij 5500 tpm
Max. koppel (benzinemotor) 170 Nm bij 1400 - 4500 tpm 148 Nm bij 3600 230 Nm bij 1750 tpm 120 Nm bij 3800 tpm 200 Nm bij 2000 - 3000 tpm
Max. vermogen (elektromotor) - 36 kW / 49 pk - 59 kW / 80 pk –
Max. koppel (elektromotor) - 205 Nm - 141 Nm –
Systeemvermogen - 105 kW / 143 pk - 85 kW / 116 pk –
Systeemkoppel - 205 Nm - geen opgave –
Transmissie / aandrijving 6-bak, handgeschakeld / voorwielen 6-traps automaat / voorwielen 8-traps automaat / voorwielen traploze e-CVT automaat 7-traps transmissie, dubbele 

koppeling / voorwielen 
Onderstel v: McPherson-veerpoten, draag-

armen, stabilisator;
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator: ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilsator;
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator; ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator; ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;
a: onafh. multilink-oph., schroef-
veren, schokdempers, stabilisator; 
ESP

v: McPherson-veerpoten, draag-
armen, stabilisator;
a: torsie-as, schroefveren, schok-
dempers, stabilisator; ESP

Draaicirkel l / r 11,1 / 11,1 m 12,0 / 11,4 m 11,4 / 11,4 m 11,2 / 11,3 m 10,3 / 10,5 m
Remmen v: geventileerde schijven;

a: schijven; ABS, remassistent
v: geventileerde schijven;
a: schijven; ABS, remassistent

v: geventileerde schijven;
a: schijven; ABS, remassistent 

v: geventileerde schijven;
a: schijven; ABS, remassistent

v: geventileerde schijven;
a: schijven; ABS, remassistent

Bandenmaat standaard 215/55 R 17 205/60 R 17 215/65 R 16 205/65 R 16 205/60 R 16
Bandenmaat testauto 215/50 R 18 V 225/45 R 19 W 215/55 R 18 V 215/50 R 18 V 215/45 R 18 V
Bandenmerk Continental Eco Contact 6Q Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 Michelin Primacy 4 S1 Goodyear Efficient Grip Perform. 2 Pirelli P7 Cinturato
Gewicht 
Kentekengewicht / testgewicht 1226 / 1250 kg 1227 / 1252 kg 1230 / 1271 kg 1190 / 1261 kg 1161 / 1244 kg
Max. toelaatbaar gewicht / 
laadvermogen

1760 / 510 kg 1735 / 483 kg 1740 / 469 kg 1690 / 429 kg 1700 / 456 kg

Max. trekgewicht geremd / ongeremd 1100 / 640 kg 750 / 500 kg 1200 / 640 kg 750 / 550 kg 1200 / 620 kg
Max. dakbelasting / kogeldruk 50 / 75 kg 75 / 75 kg 70 / 61 kg 50 / 75 kg 75 / 55 kg
PRESTATIES
0 - 50 km/h 3,1 s 3,3 s 4,0 s 3,5 s 3,4 s
0 - 100 km/h 9,5 s 11,0 s 10,1 s 11,6 s 10,0 s
0 - 150 km/h 21,3 s 29,6 s 22,5 s 28,0 s 23,1 s
Topsnelheid 191 km/h 166 km/h 196 km/h 170 km/h 191 km/h
Handling 2 : 00,4 min. 2 : 09,3 min. 2 : 04,3 min. 2 : 11,2 min. 2 : 00,2 min.
Slalom 63,7 km/h 62,7 km/h 62,1 km/h 60,1 km/h 64,4 km/h
Remweg
Remweg vanaf 50 / 100 / 150 km/h 
(koud)

9,4 / 36,0 / 80,6 m 9,2 / 35,4 / 82,2 m 8,7 / 35,6 / 81,3 m 9,5 / 36,8 / 81,3 m 9,4 / 35,8 / 78,8 m

Remweg vanaf 100 km/h (warm) 35,6 m 34,8 m 35,0 m 36,9 m 35,0 m
Geluidsniveau
Stationair geluid 48 dB(A) 40 dB(A) 47 dB(A) 51 dB(A) 40 dB(A)
bij 50 km/h in 3e versnelling 60 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
bij 100 / 130 km/h in hoogste 
versnelling

67 / 72 dB(A) 67 / 72 dB(A) 69 / 71 dB(A) 69 / 73 dB(A) 68 / 70 dB(A)

Verbruik
WLTP-verbruik 5,3 l/100 km (1 : 18,9) 5,1 l/100 km (1 : 19,6) 5,9 l/100 km (1 : 16,9) 4,9 l/100 km (1 : 20,4) 5,8 l/100 km (1 : 17,2)
Testverbruik 6,0 l 100 km (1 : 16,7) 6,2 l/100 km (1 : 16,2) 7,2 l/100 km (1 : 13,9) 5,5 l/100 km (1 : 18,2) 6,5 l/100 km (1 : 15,4)
CO2-uitstoot (WLTP / test) 121 / 142 g/km 116 / 147 g/km 132 / 171 g/km 113 / 130 g/km 133 / 154 g/km
Tankinhoud / actieradius 42 l / 700 km 46 l / 742 km 44 l / 611 km 36 l / 655 km 40 l / 615 km
PRIJZEN (NL)
Basisprijs 31.165 33.040 32.810 28.595 31.140
Opties op testauto
Transmissie - - 2550 3 - 2000 6

Remmen - - - - -
Onderstel 1 - - - -
Besturing - - - - -
Wielen 1 2 350 4 5 330 7

Stoelen 1 - - 5 8

Uitvoering 4110 1 2800 2 - 8700 5 3750 8

Totaalprijs testauto
Totaalprijs 35.275 35.840 35.710 37.295 37.220
Website www.ford.nl www.nissan.nl www.peugeot.nl www.toyota.nl www.volkswagen.nl
Private lease * 605 554 589 545 572
Onderhoud / garantie / restwaarde
Onderhoudskosten 760 740 780 700 780
Techniek / Lak / Doorroesten / 
Mobiliteit

2 / 2 / 12 jaar / onbeperkt 3 / 3 / 12 jaar / onbeperkt 2 / 2 / 12 jaar / onbeperkt 10 / 3 / 12 jaar / onbeperkt 4 / 3 / 12 jaar / onbeperkt

Na 4 jaar in euro / procenten 13.444 / 38,1 15.464 / 43,9 16.499 / 46,2 16.830 / 45,1 15.529 / 41,7
Vaste kosten Verzekeringskosten p/mnd. **
WA / WA + / All risk 16 / 23 / 37 18 / 26 / 42 17 / 23 / 39 16 / 22 / 44 16 / 22 / 42
Emissienorm / energielabel Euro 6d / B Euro 6d / A Euro 6d / C Euro 6d / A Euro 6d / C
Belasting per kwartaal 159 159 159 159 159
*  Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden.
**  Voordeligste autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar.
1) meerprijs ST-Line X t.o.v. Titanium, o.a. met sportonderstel, sportstoelen en 18-inch wielen; 2) meerprijs N-Design t.o.v. N-Connecta, o.a. met 19-inch wielen en New NissanConnect-infotain-
mentsysteem; 3) achttrap EAT8-automaat; 4) 18-inch wielen; 5) meerprijs Executive t.o.v. Comfort, o.a. met sportstoelen en 18-inch wielen; 6) zeventraps DSG-transmissie; 7) 18-inch wielen 
(vanaf Style); 8) meerprijs Style t.o.v. Life, o.a. met sport-/comfortstoelen.



Deze actie is geldig tot en met 26 juli 2022. Je abonneert tot wederopzegging en voor ten minste de actieperiode van 12 nummers. Na afloop van de 
actieperiode geldt de reguliere abonnementsprijs en is het abonnement per maand opzegbaar. Opzeggen is heel eenvoudig en kan via onze klantenservice.

of bel naar +31 (0)24 2027 822

www.autoreview.nl/aanbiedingminigids

3x

15,-
Auto Review voor

Deze actie is geldig tot en met 2 januari 2023. Je abonneert tot wederopzegging en voor ten minste de actieperiode van 3 nummers. Na afloop van de actieperiode geldt 
de reguliere abonnementsprijs en is het abonnement per maand opzegbaar. Opzeggen is heel eenvoudig en kan via onze klantenservice.
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