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Elektrisch
rijden voor
iedereen
M

et de ID. Family, een complete generatie elektrische auto’s, slaat
Volkswagen de weg in naar een nieuw tijdperk. In de komende jaren
introduceren we maar liefst twintig verschillende elektrische modellen.
Recentelijk nog hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt met de start van de
productie van de ID.3, het eerste lid van de emissievrije familie. De ID. CROZZ,
ID. BUZZ en ID. VIZZION zijn opwindende voorbeelden van wat je in de nabije
toekomst van Volkswagen kunt verwachten.
Naast de voordelen voor het klimaat, leveren elektrische auto’s ook andere voordelen
op waar je wellicht minder bij stilstaat. Zo biedt het speciaal voor elektrische auto’s
ontwikkelde MEB-platform van Volkswagen vele mogelijkheden om auto’s nog
ruimer en comfortabeler te maken. De indrukwekkend stille en compacte ID.3 heeft
de interieurruimte van een auto in een klasse hoger, terwijl hij niet groter is dan de
Golf. Door slim te ontwikkelen en te produceren gaat Volkswagen de nieuwe
generatie elektrische auto’s aanbieden tegen aantrekkelijke prijzen. Elektrisch rijden
wordt bereikbaar voor iedereen.
Dat elektrische auto’s ook leuk zijn, bewijzen de ID.R, de ID. BUZZ en de ID. BUGGY.
De ID.R bewijst zich in de internationale autosport. De ID. BUGGY is de elektrische
reïncarnatie van de iconische Buggies uit de sixties. Een fraaie conceptcar met een
hele belangrijke boodschap, zoals je verderop kunt lezen. En de ID. BUZZ is een coole,
maar ook zeer praktische remake van de beroemde Volkswagen T1-bus.
Dit magazine is een voorproefje van wat Volkswagen met de ID. Family van plan is.
Wij kunnen in ieder geval niet wachten om de eerste ID.3 vrij te laten op
de Nederlandse wegen.

Rinke van Keimpema
Directeur Volkswagen Nederland
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De wereld
van morgen
De wereld staat aan de vooravond van wellicht de grootste veranderingen sinds
de introductie van de auto. De manier waarop we reizen (en rijden) kan schoner,
efficiënter, goedkoper en veiliger. Volkswagen is met de ID. Family hard op weg
om voorop te lopen. Dit is pas het begin.

V

olkswagen richt zich met overtuiging op een
groene toekomst. ‘s Werelds grootste autofabrikant staat aan de vooravond van een enorm
offensief van elektrische auto’s. Het eerste productiemodel
van de ID. Family, de ID.3, komt halverwege volgend jaar op de
markt en het aantal volledig elektrische Volkswagens dat de
komende jaren op de markt gaat komen, wordt in rap tempo
uitgebreid.

Gedeelde techniek
Volkswagen wil dat tegen 2025 al meer dan een kwart van
haar modellen 100% elektrisch is en het merk is inmiddels
hard op weg. Zoveel nieuwe auto’s in vijf jaar, dat lijkt onmogelijk. Het MEB-platform waarop de ID. Family staat is de
oplossing. De gedeelde techniek biedt veel voordelen: dankzij
de lange wielbasis en de korte overhang voor en achter,

4

ontstaat er binnenin veel ruimte. Ook het ontbreken van een
middentunnel vergroot de bewegingsvrijheid. Net als het
bekende MQB-platform, is het MEB-platform geschikt voor
verschillende carrosserieën, van stadsauto tot SUV. Auto’s op
het MEB-platform kunnen worden voorzien van schaalbare
accupakketten met een verschillend rijbereik, voor de ID.3
wordt dat bijvoorbeeld van 330 tot 550 kilometer (WLTP).
Wie verder wil komen, kiest voor een grotere accu.

▼ Van schets naar
productie, het is
een lange weg.

Meer binnenruimte en keuze uit accupakketten dus. Maar de
techniek gaat verder. Zo kan Volkswagen heel gemakkelijk
kiezen voor een of twee elektromotoren. In dat laatste geval
ontstaat uitmuntende, maar allerminst ingewikkelde vierwielaandrijvingstechniek, waarbij zonder gebruik van zware differentiëlen de krachtverdeling tussen de voor- en achterwielen
perfect geregeld kan worden. Ook zorgt de elektrische aandrijflijn voor een bijzonder laag zwaartepunt en dat komt dan
weer de wegligging ten goede.
Met de introductie van de ID. BUGGY liet het merk zelfs
weten dat het openstaat om het platform en de techniek met
andere bedrijven te delen, zodat deze hun eigen voertuigen
kunnen bouwen … precies zoals dat in de jaren zestig met de
Kever en Buggy’s gebeurde.

 Het MEBplatform staat
centraal in de toekomst van elektrisch rijden bij
Volkswagen.

Productie
Ook op het gebied van de productie is Volkswagen al een tijd
druk aan het werk. Zo werd de Phaeton-fabriek in Dresden
getransformeerd in Center of Future Mobility. De Gläserne
Manufaktur (Glazen Fabriek) gedoopte productiefaciliteit is nu
de plaats waar de e-Golf gebouwd wordt. Iedereen is welkom
om er te komen kijken: er vinden bezichtigingen en lezingen
plaats. De Glazen Fabriek is niet alleen een plek waar auto’s
gebouwd worden, het is bovendien een uithangbord voor de

Volkswagen richt zich met
overtuiging op een groene
toekomst.
transformatie waarin Volkswagen zich bevindt. Maar veel
belangrijker nog, de faciliteit in Dresden is de opmaat naar de
megafabriek in Zwickau. Alles wat Volkswagen leerde bij het
ontwikkelen van Dresden en de kennis die daar wordt opgedaan, wordt gebruikt bij de ombouw van de fabriek in
Zwickau. Hier wordt sinds kort de nieuwe Volkswagen ID.3
geproduceerd.

ID.3
De ID.3 verschijnt halverwege 2020 en is de eerste Volkswagen
op het nieuwe MEB-platform voor elektrische auto’s. Het
wordt de eerste CO2-neutrale auto, van productie tot recycling.
De fabriek in Zwickau, waar het grootste deel van de productie
plaatsvindt, draait volledig op groene stroom. Alleen al tijdens
de productiefase verwacht Volkswagen de CO2-emissie met
meer dan 1 miljoen ton per jaar te verminderen. Dat is ongeveer de klimaatimpact van een kolencentrale die 300.000 huishoudens van energie voorziet.
Ook voor het in elkaar zetten van de accu’s – dat energieintensief is – wordt groene stroom gebruikt. Volkswagen
belooft erop toe te zien dat de toeleveranciers zich eveneens
van hun meest milieuvriendelijke kant laten zien. Het is een
nobel en uitdagend streven: Volkswagen werkt wereldwijd
samen met meer dan 40.000 leveranciers. Dit alles met het
doel van Volkswagen om in 2050 alleen nog maar auto’s te
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bouwen met een geheel CO2-neutrale voetafdruk. Van grondstof tot eindproduct. Wanneer de fabriek in 2021 helemaal af
is, is hij goed voor 330.000 elektrische auto’s per jaar.
(Lees meer over de fabriek in Zwickau vanaf pagina 30.)

Rijden en recyclen
Voor een maximale CO2-reductie is het cruciaal dat niet alleen
de uitstoot van een elektrische auto CO2-neutraal is, maar ook
het productie- en recyclingproces zo milieuvriendelijk mogelijk
is. Voor elektrische auto’s geldt dat ze net zo schoon en groen
zijn als de elektriciteit waarvan ze gebruikmaken. Er moet dus
groen geladen worden. Ook hier is Volkswagen mee bezig.
ID.-rijders krijgen de mogelijkheid om groene stroom via
Volkswagen af te nemen. Is de auto aan het einde van zijn
levenscyclus, dan streeft Volkswagen ernaar alle onderdelen
recyclebaar of afbreekbaar te maken. Zo krijgen de accupakketten een tweede leven als energiebuffer en -opslag voor
(Volkswagen)-fabrieken. Zijn ze opgebruikt, dan worden ze uit
elkaar gehaald, zodat de afzonderlijke componenten (waaronder schaarse grondstoffen als nikkel en kobalt) kunnen worden
hergebruikt. Over 10 jaar wil Volkswagen 97 procent van de
materialen waaruit de accu is opgebouwd hergebruiken, op dit
moment is dat 53 procent. Aan het einde van de rit is een ID.3
voor het overgrote deel te recyclen. Een belangrijk element bij
de recycling van een elektrische auto is de hoogvoltaccu.
Volkswagen neemt ook hier haar verantwoordelijkheid. Enerzijds met innovatieve ‘second-life’ oplossingen zoals een
powerbank voor elektrische auto’s en anderzijds met een speciale, state-of-the-art recylingfaciliteit in het Duitse Salzgitter.

Kosten van het rijden
Minder opvallend dan de aanschafprijs van een auto zijn de
totale kosten die gemaakt worden om een auto te kunnen rijden, en blijven rijden. Deze kosten worden in de branche Total
Cost of Ownership, TCO genoemd. Juist op dit vlak maakt een
elektrische auto een enorm verschil ten opzichte van auto’s op
benzine of diesel. In aanschaf is een elektrische auto momenteel nog duurder dan een conventionele auto, maar ook dat
gaat snel veranderen. Ook al zijn elektrische auto’s in aanschaf
voorlopig nog duurder, ze lopen op kostenvlak al snel in op
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Van grondstof tot recycling,
100 procent CO2-neutraal.
conventionele auto’s. De stroom is goedkoper, de auto is efficiënter en de onderhoudskosten zijn veel lager, doordat de
techniek in essentie veel eenvoudiger is. Bepaald niet onbelangrijk is dat de Nederlandse overheid verschillende maatregelen heeft getroffen om elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken. Zo hoeft er bij aanschaf geen BPM betaald te
worden, rijdt een elektrische auto vrij van wegenbelasting en is
de zakelijke bijtelling voordelig. De scherpe aanschafprijs van
de ID.3 inclusief zes jaar onderhoud, maakt dat de ID.3 al goed
aan de race begint.

 Robots en mensen werken samen
voor een efficiënt
productieproces.

Meer te doen
Om het milieu te ontzien, zijn
heel veel maatregelen nodig.
“De transportsector is voor
14 procent verantwoordelijk
voor de temperatuurstijging op aarde”, zegt Ralf Pfitzner, de
hoogste baas bij Volkswagen op het gebied van duurzaamheid. “De bijdragen van landbouw en industrie zijn veel groter, ze nemen allebei ongeveer een kwart voor hun rekening.
Om het milieu te ontzien, moet op meerdere fronten actie
worden ondernomen. Dat doe je niet met een sprintje, wij
zien het als een marathon.”
Het halen van de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord, dat inzet op een klimaatneutrale samenleving in
2050, is voor een groot deel afhankelijk van politieke wil en
daar ontbreekt het vooralsnog op een aantal vlakken aan.
Veel landen spelen bijvoorbeeld in de Europese achterhoede

op het gebied van groene stroomopwekking, zoals Nederland
en Duitsland. Frankrijk, Zwitserland en Zweden doen het op
dat vlak al veel beter. Volkswagen maakt inmiddels heel grote
stappen en is bezig met een enorme transformatie, wellicht
de grootste sinds de eerste auto op de weg terecht
is gekomen.
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Elektrisch rijden in 2020
Als het over overheidsbeleid gaat met betrekking tot elektrisch rijden, hebben we in Nederland op zich niet veel te klagen. In Den Haag
doen ze hun best om elektrisch rijden te
bevorderen. Helaas worden de regels wel met
grote regelmaat aangepast. Ook voor 2020
staan er veranderingen op de agenda. We
nemen ze even door.
Voor particuliere kopers verandert er vooralsnog niets. Elektrische auto’s blijven gevrij-

waard van BPM (de extra aankoopbelasting op
nieuwe auto’s) en wegenbelasting (MRB).
Vooral dat eerste scheelt een slok op een borrel, want de BPM-tarieven zijn niet mals in ons
land. De zakelijke leaserijder gaat er vanaf
2020 wel iets op achteruit. Het bijtellingstarief
voor elektrische auto’s stijgt van 4 naar 8 procent. De maximale aanschafprijs waarover je
dit lage tarief betaalt, wordt verlaagd van
50.000 naar 45.000 euro.

De nieuwe ID.3, de e-up! en de e-Golf vallen
alle drie ruim onder die grens. Berijders van
auto’s die meer kosten dan 45 mille betalen
over de extra waarde het normale tarief van
22 procent. De tarieven gelden voor de duur
van het contract, wie nog in 2019 instapt,
maakt nog voor maximaal vijf jaar gebruik van
het tarief van 4 procent.

ID.R gespot
in Amsterdam
Volkswagens superracer ID.R is gespot in Amsterdam. Het gaat
niet om de recordverpletterende elektrische racewagen, maar
om een geweldige muurtekening van deze bolide. Kunstenaar
Nychos tekende een enorme ID.R op een muur op het terrein
van de Amsterdamse NDSM-werf. Hij tekende een hart in
plaats van een accu en hersenen op de plek van de twee
elektromotoren. Met de gratis Artivive-app kun je de tekening
tot leven wekken. Wat er dan gebeurt, moet je zelf maar
proberen. Je hoeft niet per se naar Amsterdam, het werkt ook
met de foto.
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 Download de
Artivive-app en
probeer het zelf.

Google Play Store

App Store

 De Volkswagen
e-Golf is een van
de best verkochte
elektrische auto's.

Nederlanders
kopen de
schoonste auto’s
uto’s
Nederland staat voor 2018 op de eerste plaats op de lijst met
nieuw verkochte zuinige auto’s. De gemiddelde uitstoot van
alle nieuw verkochte auto’s bedroeg in 2018 105,5 gram per
kilometer. In 2017 was dit nog 108,3 gram. Opvallend
genoeg is Nederland samen met Estland het enige EU-land
waar de gemiddelde uitstoot in 2018 daalde, maar Estland is
de hekkensluiter van de lijst, terwijl Nederland bovenaan
staat. De daling is voor een aanzienlijk deel te danken aan de
elektrische auto’s die werden verkocht. Dat waren er in 2018
23.985, 5,4 procent van het totaal. Tussen 2008 en 2015
daalde de gemiddelde uitstoot jaarlijks, maar door de veranderde bijtellingsregels in de jaren daarna steeg het gemiddelde weer wat en zakten we af naar een tweede en derde
plaats. De elektro-boost heeft echter gewerkt en we gaan
weer fier aan de leiding. Met Volkswagen als grote speler en
de voortdurende voordelen voor berijders van elektrische
auto’s ziet de toekomst er goed uit.

De elektro-boost heeft
gewerkt! Nederland
gaat weer aan kop.

Eerlijk delen
Volkswagen doet iets heel hips met het MEB-platform. Dit
platform staat aan de basis van alle nieuwe elektrische modellen van Volkswagen in de toekomst. Maar niet alleen aan
modellen van Volkswagen, het merk gaat de techniek namelijk
ook delen. Dat gebeurt overigens niet alleen met kleine partijen. Ook Ford heeft aangegeven graag met de techniek van
Volkswagen aan de slag te gaan en dat gaat ook gebeuren.
Het platform is eigenlijk het deel van de auto dat je niet ziet:
de technische basis. Het gaat om onder meer het onderstel
(chassis), de elektromotor(en), het lithium-ion accupakket en
de laadmodule. De eerste Ford die gebruik zal maken van het
MEB-platform zal in 2023 op de markt komen en Ford verwacht in de opvolgende zes jaar 600.000 auto’s op het platform te verkopen. Zo helpt Volkswagen ook haar concurrenten
bij het bereikbaar maken van elektrische auto’s voor het grote
publiek.
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Nog heel
even geduld
In de zomer van 2020 komt de nieuwe Volkswagen ID.3
op de markt. Het is het eerste model binnen de
ID. Family en het is een enorme stap naar het bereikbaar
maken van elektrisch rijden voor de massa. Welk merk
kan deze stap beter maken dan Volkswagen?

K

ever, Golf, ID.3. Als je het over tien jaar vraagt, is
dat het antwoord op de vraag welke auto’s de
iconen van Volkswagen zijn. Geen merk ter
wereld kan de naam Volkswagen beter dragen
dan Volkswagen zelf. Met de Kever en de Golf zette het merk
de deuren open naar automobiliteit voor een breed publiek.
Met tijdloos design, betrouwbaarheid, gebruiksgemak en de
brede inzet van nieuwe innovaties zijn de iconen van Volks
wagen al decennialang de perfecte allrounders. Volkswagen
legt de lat waartegen andere auto’s gemeten worden.

Elektrisch rijden als norm
De nieuwe Volkswagen ID.3 is de volgende stap voor het merk:
de auto die elektrisch rijden naar de massa brengt. Dat vergt
meer dan een elektrische motor en een accupakket. Volkswagen
zet niet alleen in op de aandrijving, maar ook op de allround
kwaliteiten van de ID.3, duurzaamheid en breed gebruiksgemak.
Dit laatste bijvoorbeeld door in samenwerking met de dealers
de aanvraag en installatie van laadpalen van A tot Z te laten
regelen, een laadsysteem te ontwikkelen dat ook de mogelijk
heid biedt om voor het openbaar vervoer te kiezen en de onder
houdskosten voor zes jaar na aanschaf op zich te nemen.
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ID.3 1ST
Volkswagen viert de introductie van de
ID.3 met een speciaal en zeer luxe model:
de ID.3 1ST. Hij krijgt onder meer speci
fieke 1STdesignelementen, unieke licht
metalen velgen en hightech voicecontrol.
De ID.3 1ST heeft een range van 420 km
(WLTP) en zal minder dan 40.000 euro
gaan kosten. Speciaal voor snelle beslis
sers maakte Volkswagen het mogelijk om
een exemplaar van deze limited edition
te reserveren. In notime waren de dui
zenden voor Nederland beschikbare
auto’s geboekt. Potentiële kopers kun
nen hun interesse echter nog steeds ken
baar maken op de speciale website.

Rijden
Toch ligt voor ons de nadruk op de rijkwaliteiten van de ID.3.
Vandaar dat we geen ‘nee’ zeiden tegen de uitnodiging om
samen met het testteam van Volkswagen in ZuidAfrika met
een prototype van de ID.3 de weg op te gaan. De reden
waarom juist in ZuidAfrika wordt getest, zijn de omstandighe
den. Het asfalt toont regelmatig grote gebreken, zodat het
onderstel flinke klappen krijgt. Bovendien schijnt de zon hier
bijzonder fel en is het warm, wat zijn weerslag heeft op het
accupakket onder in de auto. Volkswagen wil niets aan het
toeval overlaten.
De ID.3 is de eerste auto op het gloednieuwe MEBplatform,
dat Volkswagen speciaal voor elektrische auto’s ontwikkelde.
MEB staat voor ‘Modularen ElektrifizierungsBaukasten’. Het
platform moet in de toekomst net zo belangrijk worden als het
huidige MQBplatform, waarop onder meer de Golf gebaseerd
is. Achter in de ID.3 bevindt zich een compacte module,
bestaande uit de elektromotor, een transmissie met constante
overbrenging en de elektronica die nodig is voor het regelen
en omvormen van stroom. De motor op de achteras is goed is
voor maximaal 150 kW. Onder de vloer zit een accupakket van
500 kilo, dat zorgt voor een laag zwaartepunt  dat is gunstig

De ID.3 is de eerste auto op het
MEB-platform, dat Volkswagen speciaal
voor elektrische auto’s ontwikkelde.
 De eerste versie die op de markt
verschijnt krijgt
unieke pedalen.

 Het grote display
achter het stuur
geeft onder meer
de snelheid aan.
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Ontdek de ID.3

voor de rijeigenschappen. Volkswagen zegt dat een sprint van
0 naar 100 km/h in acht seconden mogelijk is. De topsnelheid
is begrensd op 160 km/h.

Ontzettend ruim
De compacte aandrijflijn geeft de ontwerpers veel vrijheid. De
techniek maakt het mogelijk om veel ruimte voor de inzitten
den te creëren. Mede dankzij de grote wielbasis van 2,75 meter
heeft de 4,25 meter lange ID.3 een verrassend ruim interieur.
Hij is dan ook stukken ruimer dan de toch al niet krappe Golf
en achterin waan je je eerder in een Passat. Het interieur bevat
nauwelijks nog knoppen, op die voor de raambediening na.
Alles wordt geregeld met digitale schermen en displays. Volks
wagen ontwikkelde zelfs een head-up display dat via augmen
ted reality een grote hoeveelheid informatie op de voorruit kan
projecteren.

ID. Light
Communicatie krijgt in de Volkswagen ID.3 een geheel nieuwe
dimensie. Niet alleen volgt het voicecontrol-systeem stem
commando’s direct op; de ID.3 ‘praat’ ook optisch met zijn
inzittenden, dankzij het compleet nieuwe en intelligente ID.
Light concept. Een LED-strip die over de volle breedte van het
dashboard loopt, assisteert de bestuurder op basis van ver
schillende kleuren en animaties bij actuele functies. Eenmaal
ingestapt geeft ID. Light bijvoorbeeld visueel aan dat de aan
drijving is geactiveerd en dat de auto ver- of ontgrendeld is.

Finetunen
De ID.3 leert ons opnieuw dat rijden in een elektrische auto niet
eens zoveel verschilt van wat we gewend zijn. Je neemt plaats,
drukt op de ‘D’ van drive en geeft ‘gas’. Vervolgens komt de ID.3
geruisloos in beweging. Alles lijkt veel sneller te gaan.

Bij kickdown ben je vlotter van je plek dan met een Golf.
Ondanks de directheid van de aandrijving is het pedaalgevoel
uitstekend. De ID.3 is ook praktischer dan auto’s met een ver
gelijkbaar formaat: de draaicirkel is vergelijkbaar met die van
een up!. Remmen doe je gedeeltelijk nog als vanouds met een
pedaal. Maar als je in ‘B’ rijdt in plaats van in ‘D’, hoef je alleen
maar het gas los te laten om de auto te laten remmen. De auto
remt dan af op de elektromotor. ‘One pedal feeling’, wordt dat
genoemd. De testauto staat overigens op enorme 20-inch wie
len die de auto niet per se comfortabeler maken. Net als de
Golf, wordt de ID.3 leverbaar met adaptieve dempers om het
comfort nog verder te verhogen.

Snelladen
Zoals gezegd, voor Volkswagen is de overgang naar elektrisch
rijden meer dan alleen het aanbieden van elektrische auto’s. Zo
is het merk ook druk bezig met laadmogelijkheden. Het accu
pakket van de productieversie van de ID.3 1ST die als eerst
leverbaar zal zijn heeft een capaciteit van 58 kWh, goed voor
een actieradius van 420 km (WLTP). De 1ST-versie zal leverbaar
zijn voor een vanafprijs van 40.000 euro. Later komen ook een
basisversie met een accupakket met een bereik van 330 km en
topversie met een bereik van 550 km. Opladen van de batterij
zal het snelst gaan met een snellader. Die zal binnen een half
uur een groot deel van de totale capaciteit kunnen bereiken.
Volkswagen gaat de ID.3 tegen aantrekkelijke prijzen in de
markt zetten en belooft dat de gebruikskosten ongekend laag
zullen zijn. Dat lijkt ons precies de goede manier om elektrisch
rijden naar het volk te krijgen.
www.volkswagen.nl/elektrisch-rijden/id3
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Een goed ID.
De elektrische toekomst van Volkswagen wordt steeds concreter.
In 2025 wil het merk minstens 20 elektrische modellen
in de prijslijst hebben. De acht ID.-modellen op deze pagina’s
zijn belangrijke voorbodes van wat we de komende jaren
mogen verwachten.
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Volkswagen
ID. BUGGY

Volkswagen
ID. BUZZ

Volkswagen
ID. VIZZION

Volkswagen
ID. ROOMZZ

Met zijn pure vormen, fun-todrive karakter en elektrische aandrijving is de ID. BUGGY een emissievrije interpretatie van de
iconische buggies op Kever-basis.
Volkswagen stelt de technische
basis beschikbaar voor andere
bedrijven om zelf aan de slag te
gaan met een ontwerp.

De ID. BUZZ werd in januari 2017
op de autobeurs van Detroit onthuld. Hij verwijst uiteraard naar
het beroemde T1-busje van weleer. De ‘elektro-Bulli’ komt in 2022
op de markt. De ID. BUZZ is 4,94
meter lang en heeft drie zitrijen en
twee bagageruimtes. Voorin past
200 liter, achterin 600 liter. Het
maximale laadvolume is zelfs
4600 liter.

Dit luxemodel is 5,16 meter lang
en is ruimer dan de chique Phaeton. De ID. VIZZION rijdt volledig
autonoom en biedt zijn inzittenden
een prachtige hightech lounge.
In de vloer van de ID. VIZZION en
ID. ROOMZZ ligt een lithium-ionaccupakket met een capaciteit van
111 kWh, waarmee je liefst 665
kilometer ver komt.

Begin 2019 werd in Shanghai de
ID. Roomzz voorgesteld. Deze
sportieve SUV laat zien welke kanten Volkswagen met de ID.-techniek allemaal op kan. De
productieversie staat al voor 2021
gepland. De twee elektromotoren
zorgen voor een uitgekiende
vierwielaandrijving.

Volkswagen
ID. SPACE VIZZION
De ID. SPACE VIZZION is de nieuwste telg
uit de ID.-lijn. Naast comfort en luxe voegt
deze break ook ruimte toe als belangrijke
feature ten opzichte van de ID. VIZZION.
De jongste ID.-bolide is voorzien van de
laatste noviteiten op het gebied van aandrijving en besturing.

Volkswagen
ID. CROZZ

Volkswagen
ID.

Volkswagen
ID.R

In 2020 introduceert Volkswagen
zijn eerste elektrische SUV. De
vierwielaangedreven ID. CROZZ
heeft twee elektromotoren: eentje
voorin en eentje achterin. Het systeemvermogen van deze conceptcar bedraagt maar liefst 225 kW
(306 pk).

ID. staat voor Intelligent Drive. De
ID. concept car werd in 2016 geïntroduceerd en is de basis voor de
ID.3 die Volkswagen recentelijk
heeft onthuld. Het eerste volledig
elektrische model op het nieuwe
MEB-platform van Volkswagen is
ongeveer even groot als een Golf,
maar biedt veel meer interieurruimte en revolutionaire technologie. Hij wordt leverbaar in drie
verschillende versies en kan tot
wel 550 kilometer rijden (WLTP)
op een volle accu.

De racebaan geldt vaak als ultiem
laboratorium voor het testen van
nieuwe systemen en technieken.
Niet gek dat Volkswagen met de
ID.R over de hele wereld records
verpulvert. Van de Nürburgring tot
Pikes Peak: de ID.R laat zijn sporen
achter op het asfalt en in de
recordboeken.
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In Pebble Beach is iedereen hip, met een
iPhone en een Tesla. Maar voor de ID. BUZZ
laten de hipsters hun cocktail staan en
stoppen ze abrupt met appen. Volkswagen
wil profiteren van deze knuffelbonus:
alleen zij hebben het recht om een hypermoderne Bulli te maken. De tijd is er nu rijp
voor. Het zou leuk zijn als het productiemodel ook ronde koplampen krijgt. Daarover denken ze in Wolfsburg nog na, net
als over de prijs. Hopelijk wordt de ID.
BUZZ net zo‘n betaalbaar model als zijn
verre voorganger.

BUZZ
Lightyear
Een van de meest legendarische
Volkswagen-modellen is de Bulli.
Met een knipoog naar deze bus komt
in 2022 een hypermoderne elektrische
versie: de ID. BUZZ.

D

e populaire Bulli komt over twee jaar terug. Niet
met de uit duizenden herkenbare boxermotor,
maar met een gloednieuwe elektrische aandrijflijn. Net als alle andere Volkswagens met de letters ID. in hun naam, is ook de ID. BUZZ gebaseerd op het
MEB-platform (Modularen ElektrifizierungsBaukasten). Wie het
knusse hippiebusje gewend is, zal zijn ogen uitkijken als hij
instapt in de ID. BUZZ. De overhang voor en achter is minimaal,
de 22-inch wielen zijn zo ver mogelijk naar buiten geplaatst.
Het accupakket is in de bodem verstopt en de elektromotoren
zijn zeer compact. Daardoor kan de ruimte optimaal benut
worden. De elektromotoren zijn zowel achterin als voorin te
plaatsen, zodat de ID. BUZZ ook met vierwielaandrijving geleverd kan worden.
Het studiemodel heeft nog de afmetingen van een Transporter en is 4,92 meter lang, 1,68 meter breed en 1,96 meter hoog.
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Het seriemodel wordt echter nauwelijks groter dan de compactere Touran. Toch wordt het interieur ruimer, belooft Volkswagen. In een later stadium verschijnen van de ID. BUZZ ook
kortere en langere versies, met en zonder achterbank. Zo kun
je de ID. BUZZ ook onder de naam ID. BUZZ CARGO als
bedrijfswagen gebruiken.

Verschillende accupakketten
Auto Review maakte een testrit in Pebble Beach met een volledig met de hand gebouwde ID. BUZZ. De aandrijflijn van dit
studiemodel is nog geleend van de e-Golf. De BUZZ rijdt tevreden zoemend over de kustweg die de koude Pacific scheidt van
de mondaine miljonairsenclave. Het stuur is rechthoekig en
verdwijnt met een druk op de knop in het dashboard. Dat het
stuur kan verdwijnen, is een hint naar de toekomst. Vanaf 2025
kan de auto autonoom rijden en is sturen eigenlijk niet meer
nodig. Bij het studiemodel zijn vier laserscanners op het dak
gemonteerd en werden aan de zijkant camera’s geplaatst,
maar je moet nog wel zelf sturen.

▲ Heel veel ruimte, geen knoppen.
Het rechthoekige
stuur kan worden
ingeklapt, richting
aangeven gaat via
pijltjestoetsen op
het stuur.

Het systeemvermogen van de ID. BUZZ is 275 kW (374 pk),
waardoor een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 5,3 seconden
mogelijk is. De topsnelheid is begrensd op 160 km/h, zodat de
accu niet te snel zijn 111 kWh aan stroom verliest. De ID. BUZZ
moet in staat zijn om tot 550 kilometer (WLTP) ver te komen
op één acculading. Om de kosten voor de kopers lager te houden, kan de auto ook met een minder krachtig accupakket van
83 kWh worden geleverd. De ID. BUZZ komt naar verwachting
dan nog altijd 440 kilometer ver (WLTP).

 Op rolletjes:
alle stoelen kunnen naar voren en
naar achteren worden geschoven. De
voorstoelen draaien ook nog.

Vrijheid
Hoe ver je daadwerkelijk met het accupakket komt, moet de
praktijk nog uitwijzen. Feit is dat de auto nu al in de armen
wordt gesloten. In Pebble Beach zijn ze echt wel wat gewend,
maar de ID. BUZZ wordt massaal op de foto gezet. Zijn voorganger uit vervlogen tijden staat dan ook symbool voor de
vrijheid van de flowerpower-generatie. Laten we hopen dat
Klaus Bischoff, de hoogste designbaas van Volkswagen, net
zoveel vrijheid krijgt wanneer hij het definitieve model
mag ontwerpen.

De ID. BUZZ wordt net zo groot
als een Touran, maar ruimer dan
een Transporter.
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De luxe
van morgen
De Volkswagen ID. VIZZION laat zien wat mogelijk is met het veelzijdige Volkswagen
MEB-platform in het luxe segment. Hij heeft de afmetingen en de luxe van auto’s uit
de topklasse … en natuurlijk rijdt hij volledig zelf.

D

e topklasse-limousine van de toekomst van
Volkswagen krijgt geen stuur, geen pedalen en
geen bestuurder. De Volkswagen ID. VIZZION het vlaggenschip van de ID. Family van Volkswagen - laat zien dat het merk serieus met autonome technologie aan de slag is. Aan de buitenmaten van de VIZZION zie je
dat het om een model uit de topklasse gaat. Met een lengte
van 5,16 meter en een breedte van 1,95 meter is het geen
kleine jongen. Maar vanbinnen is er nog meer ruimte dan je
zou denken, doordat alle gebruikelijke bedieningsorganen ontbreken die veel ruimte innemen.
Het ruimtelijke interieur is voorzien van vier aparte stoelen
en een luxueus tapijt. Het zonlicht komt binnen door het
enorme glazen dak. De ID. VIZZION is een moderne lounge op
wielen, met prachtige en futuristisch ogende 24-inch wielen.
Het interieur is zo groot dat je er gemakkelijk in kunt slapen en
de entree via de tegenovergesteld openslaande portieren is
riant. Onder de achterklep huist een bagageruimte van maar
liefst 565 liter.

Weer een voordeel van stroom
De basis van de ID. VIZZION is Volkswagens modulaire elektrische platform MEB, net als bij alle andere modellen van de ID.
Family. Het platform zorgt niet alleen voor veel meer vrijheid
voor ontwerpers in het design van de buitenkant, maar ook
voor veel meer ruimte binnenin. Het is niet alleen geschikt
voor elektrische aandrijving, maar ook voor volledig autonoom
rijden. De kolossale wielbasis van 3,10 meter zorgt voor zeeën
van ruimte en biedt ruimplaats aan het grote accupakket.
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Volkswagen denkt aan de inzet van het grootste accupakket
van de gehele ID.-reeks; een lithium-ion accu met een capaciteit van maar liefst 111 kW/h. Twee elektromotoren halen
hun energie uit dit pakket. De eerste, compacte motor drijft
de voorwielen aan en levert 75 kW (102 pk). De tweede
motor levert 150 kW (204 pk) en drijft de achterwielen aan,
waardoor de ID. VIZZION volledig vierwielaangedreven is.
De sprint van 0 naar 100 km/h wordt naar verwachting in
6,3 seconden afgelegd.

▼ Vier losse stoelen bieden veel luxe
en comfort.

Autonoom rijden, spraakbediening en
opdrachten met gebaren
Volkswagen belooft naast de grote actieradius en de krachtige
en stille motor ook een reiscomfort dat zijn gelijke niet kent.
De lange wielbasis, de massagestoelen en het gebrek aan
geluid zijn slechts het begin. Speciale HoloLens brillen voor de
inzittenden projecteren bedieningspanelen en screens in het
luchtledige, die door middel van stemopdrachten of bewegingen kunnen worden aangestuurd zonder dat het uitzicht op de
omgeving en de medepassagiers verloren gaat. De techniek is
voorzien van kunstmatige intelligentie, zodat deze steeds
beter inspringt op de wensen van de inzittenden. Zo is deze
luxe auto tegelijk een soort persoonlijke assistent.
Hoewel de techniek al vergevorderd is en delen ervan al eerder beschikbaar zullen zijn, komt de volledige augmentedreality-bediening naar verwachting pas in 2030 op de markt.
Al in 2025 kan de auto echter geheel zelfrijdend zijn. Tot die
tijd zullen er nog een stuur en pedalen gemonteerd moeten
worden. De aandrijflijn met twee elektromotoren is al helemaal klaar voor productie.

Privéglas en Mozart

De auto neemt het rijden op
zich en stuurt je comfortabel
en veilig door het verkeer.

Hoewel een deel van de techniek nog niet klaar is voor productie, zijn de vloeiende vormgeving en het prachtige materiaalgebruik een goede indicatie voor de luxeauto van de toekomst
volgens Volkswagen. De ID. VIZZION is op vele manieren
indrukwekkend.
Hoewel veel autoliefhebbers sceptisch naar de toekomst kijken, vallen de voordelen van elektrische auto’s niet te ontkennen. Stel je voor: de weg van kantoor naar huis voert door
dicht stadsverkeer. Je sluit de ramen om het lawaai van de
stad buiten te houden en verduistert ze met een korte spraakopdracht. Je zet een ontspannen muziekje aan door naar de
virtuele radio te knipogen. Met een gebaar zet je de massagestoelen aan, de techniek weet bij welke stand je lekker wegdoezelt. De auto neemt het rijden op zich en stuurt je comfortabel en veilig door het verkeer. Niet alleen jij, maar ook de
voetgangers en de fietsers in de stad zijn veiliger dan ooit. Je
neemt de tijd en geeft de ID. VIZZION opdracht om overstekende voetgangers voor te laten gaan. Dat doet hij netjes door
een zebrapad voor hen op de straat te projecteren. Vervolgens
gaat hij verder zonder dat je iets van het oponthoud hebt
gemerkt. Je komt beter uitgerust thuis aan dan je op de zaak
bent weggegaan. Wie niet naar zo’n toekomst verlangt …
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Buggy gaat elektrisch
Volkswagen vindt dat elektrische auto’s ook leuk mogen zijn. Met de volledig elektrische ID. BUGGY
blikt het merk terug naar de iconische Kever-buggy’s uit de jaren zestig en zeventig. Net als toen
kunnen verschillende fabrikanten zich uitleven op de carrosserie, want het modulaire platform dat
Volkswagen gebruikt, biedt die vrijheid.

T

erwijl de aloude Buggy’s waren gebaseerd op
het eenvoudige, robuuste chassis van de originele Volkswagen Kever en de luchtgekoelde
boxermotor, krijgt de ID. BUGGY een hypermoderne elektrische aandrijflijn. Het accupakket van 62 kWh is
geïntegreerd in de vloer en stuurt zijn energie naar de 150 kW
/ 204 pk sterke elektromotor voor de achterwielen. Het lage
zwaartepunt zorgt in combinatie met het forse vermogen voor
veel rijplezier. De ID. BUGGY accelereert in 7,2 seconden van
0-100 km/u en zijn topsnelheid is begrensd op 160 km/u. De
actieradius bedraagt 250 km volgens de WLTP-norm. Ook is
het mogelijk om een elektromotor voor de voorwielen in te
zetten. Zo krijgt de ID. BUGGY 4MOTION vierwielaandrijving.
Dan is geen duin meer te hoog.

Het lage zwaartepunt zorgt
in combinatie met het forse
vermogen voor veel rijplezier.
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 Eenvoudig, maar
effectief: het dak
is van zeildoek dat
je boven je hoofd
spant.

Delen met start-ups en
grote fabrikanten
 Een auto die
vraagt of je er klaar
voor bent!

Het belangrijkste nieuws van de ID. BUGGY is het nieuwe
modulaire MEB-platform waarop hij staat. Net als vroeger kunnen andere fabrikanten en start-ups op basis van dit Volkswagen-platform hun eigen Buggies bouwen. En daar blijft het
niet bij. Volkswagen heeft aangegeven dat het haar MEBplatform ook toegankelijk wil maken voor grote concurrerende
merken. Ford is de eerste grote autofabrikant die al heeft aangekondigd er gebruik van te gaan maken. En zo maakt Volkswagen ook via haar concurrenten de elektrische auto bereikbaar voor de massa.

Verleden ontmoet toekomst
Net als de oer-Buggy’s, heeft de ID. BUGGY nostalgisch
ogende, ronde koplampen. Alleen beschikken ze in de 21ste
eeuw wel over LED-technologie, net zoals de eveneens ronde
achterlichten. Ook de uitgebouwde spatborden en de grote
18-inch wielen zorgen voor een klassieke Buggy-look.
De Volkswagen ID. BUGGY is dak- en deurloos. Zo geniet je
optimaal van zon en wind. Voor de veiligheid krijgt de retrorakker wel een targabeugel. Daaraan kun je je zwemkleding te
drogen hangen terwijl je tot in de late uurtjes aan de strandbarbecue zit. Geen zorgen dat het druppende badwater vlekken in het interieur achterlaat, want dat is grotendeels met
waterproof materialen bekleed.
Via het afgevlakte zeshoekige stuur kan de bestuurder veel
functies bedienen. De minimalistische digitale cockpit laat met
een welgemeend ‘Hey You’ weten dat de ID. BUGGY klaar is voor
actie. In eerste instantie voor maximaal twee personen, want de
ID. BUGGY is een pure tweezitter. Maar door de flexibiliteit die
het MEB-platform biedt, is ook een 2+2 te realiseren.
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Lekkerrrrr
elektrisch
Is elektrisch synoniem voor saai? Niet als
het aan Volkswagen ligt. De eeuw van
het elektrisch rijden is aangebroken en
de Volkswagen ID.R is alles behalve saai.
Onlangs bedwong hij nog de Tianmenbergweg in China.

N

ee, deze telg uit de ID. Family zul je niet in de
prijslijsten tegenkomen. Toch zit er een stukje
van de ID.R in elk model uit de reeks. Volkswagen ontwikkelde deze racewagen op het MEBplatform als rijdend testlab. In de ID.R wordt de techniek van
de toekomst blootgesteld aan de meest extreme omstandigheden. Ondertussen worden recordtijden aan de lopende band
verpulverd.

Extreem
Racewagens krijgen het vaak veel zwaarder te verduren dan
straatauto’s. De verschillende systemen, zoals de aandrijving
en de remmen, worden veel zwaarder belast dan normaal.
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 99 bochten en
af en toe een heel
klein stukje rechte weg.

 De ID.R verpulvert records over de
hele wereld.

Vandaar dat Volkswagen de ID.-techniek ook gebruikte voor de
ID.R: een racer pur sang. In de handen van testrijders werden
inmiddels tal van records verpulverd. In juni 2018 maakte coureur Romain Dumas al korte metten met het algemene snelheidsrecord van de legendarische heuvelklim Pikes Peak. Hij
reed met de elektrische Volkswagen ID.R naar de allersnelste
tijd ooit. Dumas verbeterde het oude record niet, hij verpletterde het. Een maand later herhaalde hij het kunststukje bij de
eveneens legendarische heuvelklim in het Engelse Goodwood.
En ook de wereldberoemde Nürburgring moest eraan geloven.

7:38.585
‘De Weg naar de Hemel’ is de bijnaam voor de Tianmen bergweg in China. Het uitdagende lint van asfalt kronkelt 10,9 kilometer lang de Tianmen-berg op. De route is door het hoogteverschil en de vele bochten extreem en veeleisend. De rit kent
maar liefst 99 haarspeldbochten. Dat is 99 keer vol remmen en
vol accelereren. Ondanks het bochtenwerk, maar dankzij de
500kW/680 pk-sterke elektrische aandrijving met twee motoren wist Dumas snelheden tot 230 km/h te bereiken. Hij zette
met de ID.R een nieuwe recordtijd neer van 7:38 minuten. Terwijl Dumas en zijn collega’s records verbreken, wordt waardevolle informatie gehaald uit de tests. Deze informatie gebruikt
Volkswagen vervolgens voor het verbeteren van de techniek
en technologie die aan de basis van de straatauto’s uit de ID.
Family staat.

23

Groot, ruim, hoog …
en milieuvriendelijk
SUV’s niet best voor ons milieu? Volkswagen laat met de ID. CROZZ zien
dat groot, hoog en milieu prima samengaan.

H

et komt vaak voor dat doelen elkaar kruisen.
Zo lijkt de wens om in ruime en hoge auto’s te
rijden niet in balans te staan met de milieumaatregelen die we moeten nemen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan.

De wens van de klant
SUV’s zijn de meest populaire auto’s van het moment. Het segment heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Steeds
meer klanten kiezen voor de ruimte van een SUV en het verkeersoverzicht dat een hoge auto biedt. Logisch dus dat Volkswagen ook al snel een SUV zal toevoegen aan de ID. Family. De
ID. CROZZ is de voorbode van volledig elektrische SUV die
Volkswagen in 2020 gaat introduceren. Net als alle auto’s uit
de ID. Family maakt de ID. CROZZ gebruik van het MEB-platform – de technische basis waarop alle modellen gebaseerd
zijn. Het MEB-platform heeft een paar belangrijke voordelen.
De elektrische aandrijving neemt aanzienlijk minder ruimte in
beslag, waardoor er meer ruimte overblijft voor de passagiers.
Verder kunnen de wielen ver naar de hoeken van de auto wor-
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den geplaatst, wat ook weer extra passagiersruimte oplevert.
Aangezien ruimte een belangrijk aankoopargument is voor een
SUV, is dit juist voor de ID. CROZZ heel belangrijk. De technische basis van de ID. CROZZ biedt ook ruimte voor het plaatsen
van verschillende accupakketten, waardoor kopers kunnen kiezen welke actieradius voor hen het best is.

Vierwielaandrijving
Ook vierwielaandrijving is een belangrijk aankoopargument
voor een SUV. Hoewel de Nederlandse wegen tot de beste van
de wereld behoren, biedt vierwielaandrijving extra veiligheid
bij nat wegdek en winterse omstandigheden. Elektrische aandrijving is uitstekend geschikt voor het aandrijven van vier wielen. Om dit uit te leggen, duiken we heel even wat dieper de
techniek in. Bij een conventionele auto met verbrandingsmotor is vierwielaandrijving zwaar en kostbaar. De verbrandingsmotor moet gekoppeld worden aan een extra differentieel en de beweging van de motor moet via een kardanas naar
de achterwielen geleid worden. Deze onderdelen zijn niet alleen
zwaar en kostbaar, maar nemen ook extra ruimte in beslag en
zorgen voor extra wrijving, dus energieverlies. De uitgekiende
4MOTION-vierwielaandrijving van de ID. CROZZ behelst niet veel
meer dan een extra elektromotor, de ID. CROZZ heeft er twee.

▲ Niet alleen
Een van de motoren drijft de voorwielen aan, de andere is
gemonteerd aan de achteras. Zware additionele onderdelen
zijn dus niet meer nodig. Software regelt de krachtverdeling
tussen de vier wielen. Dat gebeurt niet alleen uiterst nauwkeurig, maar ook razendsnel. Dit levert een systeem op dat enerzijds handig is wanneer je de gebaande wegen verlaat en
anderzijds razendsnel reageert op onverwachte omstandigheden. Zoals een uitwijkactie op nat wegdek. De elektronisch
aangestuurde dempers zorgen voor een nog betere, comfortabelere en stabielere wegligging.

het uiterlijk, ook
het interieur is
hypermodern.

Luxe
Aan comfort en luxe geen tekort in de ID. CROZZ. Ook hier
speelt ruimte een grote rol. De inzittenden van de SUV zullen
verrast worden met de hoeveelheid ruimte voor benen en
hoofd. De ruimte is zo groot dat de ID. CROZZ concept car is
uitgevoerd met vier losse stoelen. Net als alle modellen in de
ID. FAMILY wordt ook in de ID. CROZZ gebruikgemaakt van
milieuvriendelijke, duurzame en recyclebare materialen. Ook
wordt de ID. CROZZ voorzien van een uitgebreid systeem dat
het mogelijk maakt om met gesproken opdrachten te werken.
Een stoere, hoge en ruime SUV hoeft niet slecht voor het
milieu te zijn.
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Nummer 7:

SPACE VIZZION
Met de ID. VIZZION liet Volkswagen de comfort
en luxe van morgen zien. De ID. SPACE VIZZION
voegt daar nóg meer ruimte aan toe.

W

aar beter kan Volkswagen
de ID. SPACE VIZZION
laten debuteren dan in het
mekka van schone voertuigen: California? Hier werd de nieuwste telg van de ID. Family op de LA Auto
Show gepresenteerd.

Ruimte en karakter
De ID. SPACE VIZZION staat op het MEBplatform van Volkswagen dat speciaal
voor elektrische auto’s werd ontwikkeld.
De gestroomlijnde vormgeving en de
geavanceerde aandrijving zorgen voor
een actieradius van 590 kilometer
(WLTP), het grootste bereik van alle ID.modellen tot nu toe. Qua vormgeving
weten de vormgevers van Volkswagen
de ruimte van een moderne SUV te
combineren met de herkenbaarheid van
de ID. Family.
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Door slimme vormgeving van het interieur wordt de maximale ruimte nog beter
gebruikt en is het ruimtegevoel overweldigend. De materialen waaruit het
prachtige interieur is opgebouwd zijn
allemaal duurzaam. Zo wordt het
AppleSkin kunstleder gemaakt uit restmateriaal uit de productie van appelsap.

De toekomst is mooi
Hoewel het nog om een studiemodel
gaat, is de ID. SPACE VIZZION absoluut
geen onbereikbare droom; de productieversie staat gepland voor 2021 en wordt
tegen die tijd gebouwd in drie verschillende versies voor Europa, NoordAmerika en China.

Nederland is verdeeld over elektrisch rijden. In de serie Tegenpolen
zoekt presentator Abel uit hoe het precies zit.

E

r bestaan veel vragen en vooroordelen over rijden op stroom. Kom je verder op 10 euro benzine of op 10 euro aan stroom? Hoe zit het met
de CO2-uitstoot van elektrische auto’s en de
recycling van accu’s?

Voor en tegen
In elke aflevering gaat Abel op zoek naar een vraag of vooroordeel en naar twee mensen die in de stelling lijnrecht tegenover
elkaar staan. Samen met de deelnemers wordt de zaak vervolgens in de praktijk onderzocht. Zo gaan Chafik en Katelijn op
onderzoek uit of de accu’s van mobieltjes en elektrische auto’s
even lang mee gaan. Andrea en dochter Isabelle gaan van Tilburg naar Parijs om te onderzoeken of je met een elektrische
auto op vakantie kunt.

Alle afleveringen kijken?
In totaal zijn er acht afleveringen te bekijken
via volkswagen.nl/tegenpolen of scan de
QR-code.

In elke aflevering gaat
Abel op zoek naar een vraag
of vooroordeel.
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IQ. Light

ID. Light

Het is een gimmick, maar het feit dat je
ID.3 je begroet met vriendelijke lichtsignalen wanneer je komt aanlopen, geeft
je een goed gevoel. Je hebt je nieuwe
maatje gevonden.
Overigens is dit een klein onderdeel
van de intelligente LED Matrix koplampen
van de ID.3. De verlichting past zich continu aan de omstandigheden aan, zodat
een goed zicht altijd gewaarborgd is. Je
kunt altijd met grootlicht rijden, het systeem zorgt er automatisch voor dat je
tegenliggers niet verblindt.

De nieuwe ID.3 communiceert met
de bestuurder door middel van een
intelligente LED-lichtstrip die over
de breedte van het dashboard
loopt. Door middel van het toepassen van kleuren en animaties ‘vertelt’ het licht je of de aandrijving
geactiveerd is en of de deuren vergrendeld zijn of niet. Maar het gaat
verder: ook remacties, telefoonoproepen en advies om van rijstrook te wisselen wordt allemaal
aangegeven door middel van licht.

Head-up display met
augmented reality
Techniek die rechtstreeks stamt uit
straaljagers: het head-up display toont
belangrijke informatie op de voorruit.
Daarbij gaat het verder dan ooit. Niet
alleen wordt je snelheid geprojecteerd,
ook aanwijzingen van je navigatiesysteem, de informatie van de verkeersbordherkenning en de spoorassistent
worden getoond. Helemaal cool zijn de
pijlen die het navigatiesysteem via augmented reality ‘op de weg’ voor de auto
toont. Verkeerd rijden wordt nu echt
onmogelijk. Dankzij deze innovatie houd
je continu je blik op de weg.
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Vier gave
features
van de ID.3
Er valt heel veel te vertellen over de
nieuwe Volkswagen ID.3. We zetten de
vier coolste features op een rij.

Voice control
Blik op de weg en handen aan het
stuur. Stembediening is hot. Het systeem van de ID.3 kent heel veel bevelen en luistert beter dan ooit. Zet het
volume van de stereo harder of zachter, stel een bestemming voor je navigatie in of zet de verwarming wat
warmer. Je vraagt de aandacht van
het systeem door ‘Hallo ID.’ te zeggen
en geeft je stembevel gelijk door. Zo
houd je je handen altijd aan het stuur.
De ID. Light-lichtstrip reageert op je
stem, zodat je weet dat er naar je
geluisterd wordt.

Voor ieder wat wils
Hoewel Volkswagen met de ID. Family vol inzet op volledig elektrische auto’s, zullen
ook nieuwe hybride Volkswagens meehelpen aan het terugdringen van de uitstoot.

A

l zouden we willen, we
kunnen niet allemaal
tegelijk overstappen naar
volledig elektrische voertuigen. Volkswagen stopt dan ook niet
met het verder doorontwikkelen van
hybride modellen. Deze modellen slaan
de brug naar volledig elektrisch rijden.
En of het nu gaat om mild-hybrid-techniek of plug-in hybrids, elk model helpt
mee om de uitstoot te verlagen. In de
leasewereld worden zuinige hybridemodellen trouwens opnieuw belangrijk
door steeds verder aangescherpte leaseregelingen.

Golf 8 in vijf
hybrideversies
De nieuwe Volkswagen Golf 8 wordt
leverbaar in maar liefst vijf hybrideversies. De nieuwe eTSI mild-hybride
komt in drie verschillende DSG-

automaatversies en koppelt de 1.0 en
1.5 TSI benzinemotoren aan 48V-technologie. Tijdens het rijden wordt energie
teruggewonnen. Deze energie wordt
opgeslagen in het extra grote accupakket en indien gewenst gebruikt voor
extra vermogen en voor de aandrijving
van verschillende elektrische zaken. In de
zomer van 2020 komen ook twee versies
van de eHybrid plug-in hybride op de
markt. Standaard is de versie met 150 kW
(204 pk) vermogen. De extra sterke GTEversie zal 180 kW (245 pk) leveren. Het
accupakket van de eHybrid-versies wordt
opgeladen via een laadsnoer en zorgt
samen met de benzine-motor voor een
uitgekiende aandrijving.

Nieuwe Passat GTE
Met de vernieuwing van de Volkswagen
Passat werd ook de plug-in GTE-versie
vernieuwd. De elektrische actieradius is

dankzij een groter batterijpakket (plus
31%) vergroot tot 56 km (WLTP testsystematiek). De Passat GTE gebruikt het
extra vermogen van de elektrische aandrijving op drie verschillende manieren.
Het wegrijden gaat volledig elektrisch. In
de hybrid-modus gaan de elektromotor
en de benzinemotor een slim samenspel
aan voor maximale efficiency. Hierbij
wordt de batterij al rijdend opgeladen.
In de GTE-modus is het volledige systeemvermogen (160 kW/218 pk) en het
maximale koppel (440 Nm) beschikbaar.
De Passat GTE is dan goed voor een
topsnelheid van 222 km/h.
De sedan-versie heeft een uitstoot van
34 g/km, de Variant 37 g/km.
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Mega
(schone)
factory
De nieuwe Volkswagen ID.3 wordt
gebouwd in de hypermoderne fabriek
in Zwickau. Volkswagen transformeert
de conventionele fabriek naar een
ultramoderne productiefaciliteit.
De ID.3 wordt de eerste volledig CO2neutraal gebouwde auto ter wereld.

D

e Volkswagen ID.3 is nog niet op de markt
of de eerste mijlpaal is al bereikt: Volkswagen
is de eerste fabrikant die een grote autofabriek
voor conventionele auto’s volledig ombouwt
naar een hypermoderne productiefaciliteit voor elektrische
auto’s. Als de ombouw in 2021 wordt voltooid, is Zwickau
de grootste en meest efficiënte fabriek voor elektrische
auto’s in Europa.
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Het nieuwe icoon
De productiestart van de Volkswagen ID.3 is niet onopgemerkt
gebleven. Niemand minder dan bondskanselier Angela Merkel
startte de productie van het nieuwe icoon van Volkswagen. Na
de Kever en de Golf staat de ID.3 nu centraal voor de toekomst
van het merk. Zwickau wordt de hoofdfabriek voor het nieuwe
tijdperk dat Volkswagen betreedt. De ombouw van de fabriek
waar nog niet zo lang geleden uitsluitend modellen met verbrandingsmotoren van de band rolden, staat symbool voor de
belangrijke omslag.

▲ Robots waar
het kan en mensen
wanneer het nodig is.

De nieuwe ID. Family speelt een belangrijke rol in de toekomst
aangezien deze complete familie van elektrische auto’s emissievrij rijden bereikbaar gaat maken voor het grote publiek.

Hypermodern
De ombouw van Zwickau begon twee jaar geleden. Sindsdien
werden verschillende productieprocessen grondig gemoderniseerd. Met zo’n 1700 robots, autonome transportsystemen en
volledig geautomatiseerde productieprocessen staat de megafabriek symbool voor de omslag naar de grootschalige en klimaatneutrale productie van elektrische auto’s. De ombouw zal
in 2021 worden afgerond. Zwickau is dan goed voor een productie van 330.000 elektrische auto’s per jaar.

Zwickau is goed voor een
productie van 330.000
elektrische auto’s per jaar.

CO2-neutraal
De ID. Family van Volkswagen is ontworpen om in de gehele
keten (van grondstof tot het einde van de levensduur) volledig
C02-neutraal te zijn. In veel landen in Europa is het al mogelijk
om op groene stroom te rijden. De fabriek in Zwickau gaat de
ID.-modellen CO2-neutraal bouwen. Alle energie van externe
leveranciers komt uit hernieuwbare bronnen. De fabriek is uitgerust met de nieuwste technologie om enerzijds het verbruik
te verlagen en anderzijds zelf energie op te wekken. De emissies in het productieproces die nog onvermijdelijk zijn, worden
gecompenseerd door ondersteuning van verschillende klimaatprojecten.
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 Met 260 km
heeft de elektrische Up! een bereik
dat prima is voor
de stad.

Morgen
begint
vandaag
Het duurt niet lang voor de ID.3 op
de markt komt, maar de e-up! en
de elektrische Golf zijn inmiddels
al bestsellers.

V

olkswagen staat aan de vooravond van een
ongekend elektrisch offensief. In de tweede
helft van 2020 wordt de ID.3, het eerste model
van de gloednieuwe generatie elektrische auto’s,
geïntroduceerd. Het merk is echter al sinds 2014 succesvol in
Nederland met de volledig elektrische e-up! en e-Golf. Volkswagen heeft belangrijk nieuws te melden, waardoor ook deze
emissievrij rijdende modellen bereikbaarder zijn dan ooit.

e-up!
De nieuwe Volkswagen e-up! is ideaal als elektrische stadsauto. Volkswagen verdubbelde niet alleen het bereik naar 260
kilometer (WLTP), maar wist ook de prijs scherp te houden. De
elektromotor van de e-up! levert 61 kW/83 pk en een maximum koppel van 210 Nm. Daarmee is de schone stadsauto ook
nog eens aanzienlijk rapper bij de stoplichtsprintjes dan conventionele auto’s. Wie zegt dat elektrisch rijden niet leuk kan
zijn? Het opladen van het nieuwe, krachtige accupakket
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(36,8 kWh) kan met een snellader die een lege accu in een uur
tot wel 80 procent kan laden. Met een eenvoudige wisselstroomwallbox (7,2 kW) is een lege accu in zo’n 5,5 uur volledig
opgeladen. Het goede nieuws is nog niet afgelopen. Volks
wagen levert de e-up! inclusief zes jaar onderhoud en APK, en
acht jaar garantie op de hoogvoltaccu (of 160.000 km). Met z’n
lage onderhouds- en gebruikskosten is de e-up! op maandbasis
niet veel duurder dan vergelijkbare compacte auto’s op benzine.
Voor leaserijders geldt het laagste bijtellingspercentage.

e-Golf E-DITION
De Volkswagen e-Golf is al sinds 2014 leverbaar en is een van
de meest verkochte elektrische auto’s in Nederland. Aan de
basis van het succes van de emissievrij rijdende hatchback, die
in 2017 een grote update onderging, staat de combinatie van
elektrische aandrijving met alle geliefde elementen van de
immens populaire Golf. Met de speciale E-DITION maakt
Volkswagen elektrisch rijden nu nog bereikbaarder.

 Klein, maar
fijn, de e-up! is
van alle gemakken
voorzien.

De luxe E-DITION werd fors in prijs verlaagd en is in combinatie
met de lage gebruikskosten en aantrekkelijke (private) leasetarieven aantrekkelijker dan ooit. De elektrische Golf is voorzien
van LED-verlichting, een verwarmde voorruit, spraakbediening
en een uitgebreid infotainmentsysteem. Hij heeft een 35,8 kWh
sterke batterij en een elektromotor die 100 kW/136 pk levert.
Op een volle accu heeft deze elektrische Volkswagen een
actieradius tot 230 kilometer (WLTP). In combinatie met een
40-kW snellader is het accupakket in 45 minuten voor 80 procent op te laden.

 Het opladen
gaat steeds gemakkelijker in
Nederland. We
wennen snel aan
elektrisch rijden.

Zorgeloos rijden
Volkswagen maakt elektrisch rijden niet alleen betaalbaar,
maar ook zorgeloos. De Volkswagen-dealer kan de installatie
van een laadpaal van A tot Z verzorgen. Met de laadpas van
Shuttel kun je bij zo’n 70.000 laadpunten in Europa laden.
Shuttel werkt overzichtelijk met een aantrekkelijk, vast tarief
per kWh per type laadpaal (thuis, publiek of snelladen). Deze
laadpas biedt naast laadgemak ook toegang tot interessante
extra’s zoals 10 procent korting in de Volkswagen webshop en
een gratis rij-training gericht op elektrisch rijden. Binnenkort
wordt het ook mogelijk om met de Shuttelpas, tegen meerprijs, gebruik te maken van bijvoorbeeld het OV, een taxi of een
deelauto van Greenwheels.

De Volkswagen e-Golf is al sinds
2014 leverbaar en is een van
de meest verkochte elektrische
auto’s in Nederland.
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Een halve eeuw elektrisch
Elektrische auto’s zijn tegenwoordig de rode draad in het autonieuws, maar dat wil niet zeggen dat
ze alleen van deze tijd zijn. Volkswagen experimenteert al bijna een halve eeuw met elektrische
modellen en de e-Golf behoort al jaren tot de meest verkochte elektrische auto’s van Nederland.

D

1972

e jaren zeventig staan
bekend als de jaren van
de oliecrisis. Niet gek dat
juist in deze periode al
gekeken werd naar volledig elektrisch
aangedreven auto’s. Volkswagen experimenteerde erop los.

T2 Elektro Transporter
De T2 Transporter was de eerste
Volkswagen die volledig op stroom reed.
Geen rare keuze, want het busje was als
enige model ruim genoeg voor het 850 kilo
wegende batterijpakket. Stel je voor: het
accupakket was zwaarder dan de toenmalige Volkswagen Kever. De T2 schopte het
zelfs tot productiemodel. Er werden uiteindelijk 120 exemplaren verkocht in verschillende uitvoeringen.

1976
Elektro Golf 1

1981

Zo legendarisch als de Golf GTI uit 1976 is, zo vergeten is
de elektrische Golf 1 uit hetzelfde jaar. Er werden dan ook
maar enkele exemplaren gebouwd. De oliecrisis was de
aanleiding, maar hoewel het idee van de oprakende oliereserves in het collectieve bewustzijn genesteld is, waren
de technische uitdagingen nog te groot. De benzinemotor
van de Golf 1 werd vervangen door een compacte elektromotor. Het opladen van de 16,6 Volt-accu’s duurde 12 uur.

Golf CitySTROMer
Vijf jaar na de eerste elektrische Golf werd er
opnieuw serieus naar een elektrisch aangedreven model gekeken. De op de Elektro Golf 1
gebaseerde CitySTROMer wordt gezien als de
eerste bruikbare gezinsauto op stroom. De
elektrische Golf woog 1500 kilo en had een
actieradius van zo’n 60 kilometer.
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1985

Ook de Golf II werd onderworpen aan een elektrisch
experiment. De CitySTROMer II werd voorzien van
dezelfde aandrijving als zijn voorganger. Zo’n zeventig exemplaren werden gebouwd en in gebruik
genomen door de klantenservice van grote Duitse
energieproducenten, met als doel om te experimenteren met het nog tamelijk nieuwe concept. De
auto’s werden later doorverkocht aan particulieren.

Golf III CitySTROMer
Hoewel aan de naam niet veel werd veranderd, kreeg de groene versie van de Golf III
gloednieuwe techniek. Volkswagen ontwikkelde de auto samen met Siemens. De
CitySTROMer III was goed voor een actieradius van 90 km en een kruissnelheid van
50 km/h. Belangrijker nog: het accupakket
liet zich in 1,5 uur opladen tot 80 procent.
Er werden in drie jaar tijd 120 exemplaren
gebouwd en verkocht.

2014

1993

Golf II CitySTROMer

e-Golf
De eerste in serieproductie gebouwde elektrische Golf is een
van de betere elektrische auto’s van zijn tijd. Het koppel van
270 Nm staat garant voor sportieve rijeigenschappen en het
accupakket laat zich in slechts 20 minuten tot 80 procent opladen. Laat je niet voor de gek houden door het jaartal 2014, de
e-Golf wordt vrijwel voortdurend geüpdatet. De nieuwste serie
heeft een actieradius van 230 kilometer (WLTP).

2020
ID.
Hoewel er grote stappen werden gezet in de ruim veertig jaar dat Volkswagen
werkte aan EV’s, gaat het nu pas echt hard. Er staat een volledig nieuwe ID.-modelreeks op stapel. De ID. Family gaat elektrisch rijden bereikbaar maken voor iedereen.
De eerste van de nieuwe generatie, de ID.3, komt al medio 2020 naar Nederland.
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