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� Milieuzone in
 Rotterdam.
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De Opel Insignia Sports Tourer is een reus van
een stationwagon. Maar biedt hij ook echt meer
auto dan zijn concurrenten?

Opel heeft donders goed in de gaten dat je van goe-
den huize moet komen als je in de klasse van de VW
Passat wil meetellen. Bij de Insignia Sports Tourer is
daarom niet op het formaat bezuinigd, want in prin-
cipe geldt: hoe groter de auto, des te meer ruimte. 
Als je de achterbankleuning omklapt, biedt deze
Opel zelfs meer bagageruimte dan de aanzienlijk
duurdere Volvo V90. Handig: in de zijwanden van het

laadruim kun je met een
knopje die leuning elektrisch
omklappen. Achterin wor-
den de inzittenden verwend
met stoelverwarming en
 extra usb-aansluitingen,
maar helaas beperkt de
 gigantische tunnel daar wel
de voetenruimte.
Het interieur is bijzonder
ruim en netjes aangekleed,
maar niet premium. Ietwat
ouderwets, maar volgens

sommige automobilisten nuttig, zijn de metertjes
van de olie- en koelwatertemperatuur en accuspan-
ning. Het goed werkende infotainment is nog van
Opel en GM, want dit is het laatste model vóór de
overname van Opel door het Franse PSA. Met Opel
Onstar kom je in gesprek met iemand van het call-
center, voor hulp of advies. Ook handig is de wifi
hotspot, met snel internet voor wel zeven apparaten.
In het weggedrag valt het prima onderstel op, met
een adequate schokdemping en goed veercomfort. De
strakke besturing en uitstekende wegligging zullen
sportief ingestelde bestuurders bekoren. De 136 pk 1,6
liter dieselmotor is niet te luidruchtig en net even
wat pittiger dan de 110 pk basisdiesel in de Insignia en
dat is prettig. Zijn kracht en souplesse passen uitste-
kend bij het formaat en het comfort van deze auto.
Hetzelfde geldt voor de automaat. Het verbruik tij-
dens de test lag rond de 1 op 16. Het is in deze tijd
 natuurlijk wel de vraag of het verstandig is te investe-
ren in een dieselversie, maar deze Insignia is ook met
prima benzinemotoren verkrijgbaar.  —Niek Schenk

Kijk voor extra testnotities op AD.nl/Auto

De reus van Opel
maakt indruk

Veel
ruimte.
Voorbeel-
dig weg -
gedrag. 
Fijne motor
en auto-
maat.

Beperkte
voeten-
ruimte ach-
terin.
Onzekere
toekomst
diesel.

� Het interieur van de Insignia is niet premium maar wel netjes. De
bagageruimte is riant, zeker met omgeklapte bank. FOTO’S JOOST HOVING

Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI (136 pk) automaat | vanaf €40.849
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� De groot-
ste station-
wagon van
Opel maakt
zijn belofte
waar als het
gaat om zit-
en bagage-
ruimte. De
geteste ver-
sie heeft
een prima
combinatie
van diesel-
motor en
automaat
en zijn weg-
gedrag is
voorbeeldig.

Het prima
onderstel
zorgt voor
een goed
weggedrag
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Erik Kouwenhoven

D
e dieselmotor ver-
liest overal terrein.
Vorig jaar daalde
het marktaandeel
in Europa met
bijna 8 procent. In
Nederland was 17

procent van de nieuwe verkochte au-
to’s in 2017 een diesel. In 2015 was dat
nog 30 procent.
Ook de restwaarde van diesels lijkt
in een vrije val beland. Een derde van
de Duitse autodealers geeft al kortin-
gen van 50 procent op occasions met
een Euro 5 dieselmotor. Euro 5 is de
Europese emissienorm die in 2009
van kracht werd.
Analisten voorspellen het einde
van deze brandstof, in combinatie
met de heropleving van benzine en
de doorbraak van de elektrische auto
over een jaar of vijf. Dit tot grote
vreugde van milieuorganisaties en
verenigingen van longpatiënten.
Want de afkeer van diesel is niet al-
leen het gevolg van negatieve publi-
citeit door de sjoemeldiesels en uit-
laatgastests met aapjes. De neergang
is al eerder ingezet doordat de
nieuwe Euro 6-norm diesels relatief
duur heeft gemaakt. Maar het gesjoe-
mel van Volkswagen en andere fabri-
kanten heeft uiteindelijk wel bijge-
dragen aan de zorgen van het grote
publiek over de volksgezondheid.
Diesels zijn namelijk verantwoorde-

lijk voor een groot deel van de lucht-
vervuiling. Exact 15 jaar geleden
opende het AD al met de kop ‘Doden
door diesel’ en onthulde toen dat
jaarlijks 3.000 tot 4.000 Nederlanders
vroegtijdig sterven door de uitlaat-
gassen van dieselmotoren.

Fijnstof 
Ook de komst van steeds geavanceer-
dere filtersystemen bracht daar geen
oplossing voor. Moderne diesels sto-
ten weliswaar minder CO2 uit dan
benzinemotoren, ze worden nog
steeds verdacht van het veroorzaken
van longaandoeningen en proble-
men met hart en bloedvaten. Verant-
woordelijk daarvoor zijn de fijne
roetdeeltjes (fijnstof), die ontstaan
bij de verbranding van dieselolie.
Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 50
miljoen kilo fijnstof de lucht in ge-
blazen. 
Inademing van die deeltjes kan lei-
den tot ontstekingen van de lucht-
wegen, astma en bronchitis. Ook kan
het stof via de longen het centraal ze-
nuwstelsel aantasten en zelfs long-
kanker tot gevolg hebben. Bovendien
stoten diesels stikstofoxiden (NOx)
uit, die in 2012 officieel ‘kankerver-
wekkend’ zijn genoemd door de
 Wereldgezondheidsorganisatie.
Een studie van kenniscentrum
ICCT bracht vorig jaar aan het licht
dat wereldwijd 107.600 doden per
jaar vallen als gevolg van de uitstoot
van stikstofoxiden, waarvan 38.000

doordat auto’s meer uitstoten dan
wat de normen toelaten. 
Ook overheden hebben hun aan-
deel in de impopulariteit van de die-
selmotor. Duitse steden mogen die-
sels weren en ook in Nederland zijn
er steeds meer plannen voor milieu-
zones waar diesels - ook moderne –
niet welkom zijn.
Analisten van de Zwitserse UBS-
bank verwachten dan ook dat het
marktaandeel voor dieselauto’s in
Europa in 2025 daalt naar 10 procent
en wereldwijd zelfs naar 4 procent.

Demonisering
Volgens marktanalist Clem Dick-
mann van Aumacom is er sprake van
demonisering van de dieselmotor.
,,Diesels zijn goed voor het terug-
dringen van de CO2-uitstoot, ze zijn
afgelopen jaren sterk verbeterd en ze
rijden lekker, met hun goede trek-
kracht bij lage toerentallen. Maar
omdat de industrie en transportsec-
tor lastig te bestraffen zijn, kiest de
overheid weer voor de automobiel.
Duitse steden voeren lokaal beleid
zonder veel kennis van zaken en dat
dreigt ook in Nederland te gebeuren.
Volgens de minister komt
er een voorstel voor uni-
form beleid en dat lijkt mij
uitstekend, want nog even
en de chaos is compleet.
Deze onzekerheid leidt
tot lagere inruilprijzen
en dus durven steeds
minder mensen te kie-
zen voor een auto met
dieselmotor.’’
Weliswaar stoot ook de
moderne, direct ingespoten
benzinemotor veel fijnstof
uit, maar deze krachtbron
heeft – zeker als hybride met
elektromotor – een veel beter

imago en stoot minder gifstoffen uit.
Aan de andere kant hebben overhe-
den de dieselmotor nu nog hard no-
dig. De Nederlandse regering bij-
voorbeeld, om de recente afspraken
in het regeerakkoord over de Parijse
klimaatdoelen te halen. Dieselmoto-
ren stoten nu eenmaal veel minder
CO2 uit dan benzinemotoren.
Het laatste zetje voor de definitieve
ondergang van diesel kan van grote
leasemaatschappijen en particuliere
autokopers komen. Uit angst te blij-
ven zitten met onverkoopbare auto’s
zullen zij komende tijd kiezen voor
zekerheid en gaan voor auto’s met
een minder omstreden imago. 

Stuiptrekking
Op Autotrack, een zoek- en vergelij-
kingssite voor occasions, is duidelijk
te zien hoe de belangstelling af-
neemt. In het eerste kwartaal van dit
jaar stonden daar 18,7 procent minder
diesels online in vergelijking met de-
zelfde periode vorig jaar. 
Intussen schrappen ook steeds
meer fabrikanten, zoals Toyota, Fiat
en Porsche, dieselversies uit hun aan-
bod. BMW probeert de boel nog te

sussen met de belofte dat
klanten rondom steden
die diesels gaan weren
gratis kunnen omschake-
len naar benzineauto’s.
En Volkswagen-dealers
voelen zich genood-
zaakt te werken met
vaste inruilprijzen na
zoveel jaar. 
Een nobel streven,

maar het klinkt als een
laatste stuiptrekking van
een brandstof die ten onder
gaat aan het vele stof dat de
dieselmotoren zelf hebben

doen opwaaien.

Diesel Donkere wolken pakken zich samen boven de
dieselmotor. Fabrikanten en consumenten nemen er
afscheid van en ook steden weren dieselauto’s steeds vaker
uit hun binnenstad. Heeft diesel z’n langste tijd gehad?

KORT DOOR
DE BOCHT

Duitse dealers
geven al 50
pct. korting 
op occasions
met Euro 5-
dieselmotoren

Steeds 
minder
mensen
durven te
kiezen voor
een dieselauto
—Clem Dickmann

De diesel
heeft het
gedaan

Kwart meer files
eerste kwartaal
In het eerste
kwartaal van dit
jaar stonden er
fors meer files,
meldt de ANWB:
ruim 25 procent
meer ten op-
zichte van de-
zelfde periode
vorig jaar. Een
van de oorzaken
was simpelweg
meer voertuigen
op de weg, maar
ook slecht weer
en gekantelde
vrachtwagens
speelden een rol
in de toename.

Subaru Forester
herkent eigenaar
De  Subaru Fores-
ter, dit najaar te
koop, krijgt ge-
zichtsherkenning
om vermoeidheid
bij de bestuurder
te detecteren en
stoelen, tempera-
tuur en spiegels
automatisch aan
te passen aan de
bestuurder. De
 infraroodcamera
‘ziet’ ook of die
naar zijn telefoon
kijkt of omge-
draaid zit. Zodra
een botsing
dreigt, klinkt een
alarmsignaal.

VRAAG & ANTWOORD

Is mijn Duitse
rijbewijs ook
hier geldig?

Ik heb een Duits rij-
bewijs, afgegeven in
2016 en geldig tot
2031. Wij zijn in au-
gustus
2016
naar
Neder-
land
(terug)
ver-
huisd en
mij is toen verteld
dat het rijbewijs ook
hier geldig is. Klopt
dat? Ik ben 80 jaar
en vraag mij af ik
toch niet tussentijds
gekeurd zou moeten
worden.
–Gerard Lünnemann

Uw Duitse rijbewijs is
ook in Nederland 15
jaar geldig. Alleen
voor de rijbewijscate-
gorieën C1, C, D1, D,
C1E, CE, D1E en DE
geldt een maximale
termijn van 5 jaar.

Duits-
land
kent
geen
keuring
voor ou-
deren bij

het ver-
lengen van het rijbe-
wijs, zoals in Neder-
land. Dus pas bij het
omwisselen van het
Duitse rijbewijs naar
een Nederlands rijbe-
wijs moet u voor het
eerst worden ge-
keurd. 

Autospecialist
Niek Schenk 
beantwoordt
lezersvragen. 
Mail naar 
auto@ad.nl

Zo wordt de
schade
vergoed

U besprak onlangs
de schaderegeling
als twee bestuur-
ders op de snelweg
tegelijk van rijstrook
wisselen en met
 elkaar in botsing
komen. Bij gelijke
schuld leidt dit tot
vergoeding van de
helft van de schade:
de verzekeraar van
bestuurder B ver-
goedt aan bestuur-
der A 50% van diens
schade en de verze-
keraar van bestuur-
der A vergoedt aan
bestuurder B 50%
van diens schade.
Let wel: als bestuur-
der A schade heeft
geleden tot een
 bedrag van €1.000
en de schade van

bestuurder B be-
draagt €5.000 dan
krijgt A een uitkering
van €500 en B ont-
vangt €2.500. Het is
dus niet zo dat de
verzekeringsmaat-
schappijen de totale
schadekosten
 simpelweg delen.
–Onno Kelterman, lid
Geschillencommis-
sie Financiële
Dienstverlening 

Goed dat u hierop
wijst. Dank voor uw
reactie.

Kan ik lpg in
mijn Skoda
inbouwen?

Ik heb een Skoda 1.2
Fabia Combi met
 automaat uit 2012.
Kan ik daar een gas -
installatie in laten
bouwen?
–G.J.H. Hofstra 

Ja, in principe is dat
mogelijk, maar niet bij
de dealers van
Skoda. Deze fabri-
kant en dus ook de
dealers bieden geen
ondersteuning. U
moet daarom bij een
universeel garage -
bedrijf te rade gaan
voor een lpg-inbouw.

Kijk voor het
laatste nieuws
op AD.nl/Auto of
volg ons op
 Facebook.com/
ADnlAuto

� Protest tegen de
luchtvervuiling door
dieselauto’s. 
FOTO AFP

� Oude diesel-
auto’s belanden

massaal op de
schroothoop. 
FOTO GETTY IMAGES


