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De 3008 is voor Peugeot een schot in de roos: de auto verkoopt als een tierelier. 
Kan de meest luxe uitvoering op tegen het dikke werk uit Duitsland? Dat zoeken we 
uit als we de Fransman confronteren met de BMW X1. Vergelijking van twee SUV’s 
met potige dieselmotoren en voorwielaandrijving. 

LUXE OF DAADKRACHT
BMW X1 2.0d sDrive | 190 pk | € 54.869

BMW X1 2.0D sDRIVE – PEUGEOT 3008 GT 2.0 BLUEHDi 180
DUBBELTEST
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Peugeot 3008 GT 2.0 BlueHDi 180 | 180 pk | € 49.647
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De markt schreeuwt op dit moment 
om SUV’s. Voor merken die zulke 
modellen al jarenlang in het gamma 

hebben, is dat geen probleem. Merken die 
in de praktijk niet meer verkochten dan wat 
omgelabelde modellen van de concurrent,  
begrijpen dat ze tegenwoordig méér moeten 
bieden. Peugeot leende van concurrent 
Mitsubishi de Outlander en bracht die  
onder de naam Peugeot 4008 op de markt. 
Maar na dit avontuur is de Franse fabrikant 
nu helemaal om. De nieuwe 3008 is qua  
uitstraling een volwaardige SUV geworden 
en de 5008 is niet langer een saaie MPV. 
Beide auto’s zijn onderdeel van de nieuwe 
strategie van het merk om stoere auto’s te 
verkopen. Vorm gaat daarbij duidelijk voor 
functie: ondanks hun stoere looks zijn de 
modellen niet verkrijgbaar met vierwiel-
aandrijving. Op de Amerikaanse markt zou 
zoiets fataal zijn, maar in het mooi geasfal-
teerde Europa maakt dat allemaal niet zo 
veel uit. Sterker nog, er zijn merken die 
hun ‘luxeterreinauto’s’ van weleer tegen-

woordig aanbieden met aandrijving op 
slechts twee wielen. Neem BMW, dat de 
nieuwe X1 ook levert zonder vierwielaan-
drijving. De sDrive-variant gaat zelfs nog 
verder: waar de vorige generatie X1 oor-
spronkelijk een achterwielaandrijver was, 
gaat bij onze testauto van vandaag al het 
vermogen naar de voorwielen. De SUV 
heeft in theorie hetzelfde platform als de 
2-serie Active Tourer, een onderstel waar-
van ook de Mini Clubman en Countryman 
gebruikmaken. Met de stap van de eerste 
naar de tweede generatie, heeft BMW de X1 
duidelijk anders gepositioneerd. Het was 
een relatief lage cross-over, terwijl de hui-
dige generatie hoger en vierkanter is: vol-
bloed SUV. Peugeot maakte met de 3008 
een vergelijkbare stap. Omdat het Franse 
merk toch aan de bovenkant van zijn seg-
ment zit, vonden we het leuk om te kijken 
hoe de dikke 2.0 HDi 180 in GT-uitvoering, 
die wij als duurtester hebben, het doet te-
gen een premium model, in dit geval de 
BMW X1 2.0d sDrive. Peugeot wil dat zo 

brandbare woord overigens op afstand hou-
den; heel bewust meldt het dat de 3008 en 
5008 (welk laatste in feite gewoon een  
verlengde 3008 is, geen hoger geplaatst 
model) géén premium auto’s zijn. Is er in  
de praktijk een achterstand ten opzichte 
van de BMW? En zo ja, waarin komt die 
dan tot uiting? 

DIKKE BMW
De Peugeot 3008 is als GT alleen verkrijg-
baar met een 180 pk sterke dieselmotor, die 
is gekoppeld aan een zestraps volautomaat. 
Daarbij past prima de 2.0d-variant van de 
X1. Zijn tweeliter schopt het tot 190 pk. 
BMW biedt zoals bekend minder stan-
daarduitvoeringen aan, maar de testauto 
was zoals gebruikelijk zó volgehangen met 
opties, dat het geen probleem was om hem 
goed met de Peugeot te kunnen vergelijken. 
Zo kunnen we zien hoeveel duurder de 
BMW is. De basisprijs van de X1 is sowieso 
al krap € 2.000 hoger dan die van de volge-
laden 3008 GT; inclusief opties scheelt het 

BMW X1 2.0D SDRIVE | 219 KM/H | 0-100 IN 7,7 S
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DE BMW HEEFT DE BESTE 
ACHTERBANK; DAT IS NIET 
VAAK HET GEVAL

 Dit betekent voorwielaandrijving!  Geen 
tientallen standen meer, gewoon Comfort, 
Sport en Eco Pro.

OPMERKELIJK

A Het multi
mediascherm  
zit goed hoog.
B De pook is  
opvallend lang.
C Zitpositie  
is top.  

 iDrive is nog altijd een voorbeeld 
van ergonomische zaligheid. 

 Voor deze mooie wielen 
moet je bijbetalen. 

 Een krachtig blok, maar het 
zou wat stiller kunnen.

C

B

A
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De achterbank 
staat heel laag, 
wat niet fijn is voor 
de zithoek.

DE MIX VAN COMFORT EN  DYNAMIEK 
IS VLEES NOCH VIS

B

A

C

A Het kleine 
stuur werkt beter 

dan in hatch
backs. 

B Het scherm zit 
ook hier goed 

hoog. 
C De middentun

nel is hoger dan 
in de BMW. 

 Je kunt verschillende klokken kiezen. 
 Peugeot is nog altijd het enige merk met 

een stuur als dit. 

OPMERKELIJK

 Een bijzonder geheel, met 
mooie schakelaars.

 Een krachtige 
diesel gekoppeld 
aan een soepele 

automaat. Hij zou 
stiller mogen. 

 Nog winterban
den op de foto’s, 
de metingen waren 
met zomerbanden. 
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zomaar even € 13.500. Dat is een behoor-
lijk verschil om goed te maken. Nog voor 
we gaan rijden, pakt BMW al wat punten te-
rug met zijn ruimte-aanbod. De kofferbak 
mag dan ietsje kleiner zijn dan die van de 
Peugeot, de Fransman heeft op de achter-
bank weer minder te bieden. Het zit hem 
nog niet eens in harde centimeters zoals de 
hoofdruimte (die in de BMW beter is), maar 
vooral om de zitpositie. De achterbank 
staat laag, waardoor je knieën in een onna-
tuurlijke positie komen. Vooral voor lange-
re mensen wordt dit snel vervelend. Daar 
komt bij dat je je voeten niet kwijt kunt  
onder de stoelen, waardoor de beenruimte 
in de praktijk kleiner is dan nodig. Achterin 
de X1 zit je als volwassene echter prima, 
zodat de BMW in deze test merkbaar de 
beste achterbank heeft. Iets wat met dit 
Duitse merk niet vaak het geval is. Voorin 
voelt de BMW eveneens een stuk ruimer 
aan dan de 3008, waarin je veel meer zit in-
gebouwd. Dat is hier minder een concreet 
nadeel. Sterker nog, als bestuurder voel je 

je meer betrokken bij alles; alle knoppen 
zitten onder handbereik. De ergonomie en 
het multimediasysteem zijn dankzij de 
nieuwe iCockpit fors verbeterd ten opzichte 
van de vorige generatie Peugeots. Boven-
dien ziet het er allemaal erg mooi uit.

ALLES NAAR VOREN
In de BMW staat de middentunnel iets ver-
der weg, maar dat wordt goed gemaakt 
door het iDrive-systeem, dat qua bedie-
ningsgemak nog altijd een benchmark is. 
Wel is de pook van de automaat door de po-
sitie wat langer. Omdat het een automaat is, 
is dat niet heel ergerlijk; je krijgt er alleen 
een beetje een truckersgevoel door. De X1 
oogt van binnen niet zo luxueus als onze 
GT-uitvoering van de 3008, met zijn mooie 
leer en overal geraffineerde stiksels. De 
BMW oogt minder bijzonder. Daar staat  
tegenover dat de bouwkwaliteit in de X1  
beter lijkt dan die in de Fransman. Het 
voelt  steviger aan en het geeft de indruk 
dat het minder onder slijtage zal gaan  

lijden dan sommige delen in de 3008.
Qua power ontlopen de motoren elkaar niet 
veel, en ook in het dagelijks gebruik is de 
ene niet merkbaar veel beter dan de andere. 
Qua lawaai doen ze het allebei redelijk; de 
Peugeot is net even iets stiller. Daar staat 
tegenover dat de BMW-motor iets krachti-
ger is. Dit komt vooral door de automaat; 
de 3008 heeft een volautomaat (een verade-
ming na de vele halfautomaten waarmee 
het merk jaren heeft geworsteld) maar  
die kan niet op tegen de als vanouds uitste-
kende achttraps bak van ZF in de BMW.  
De voorsprong zit hem vooral in de snelle  
reacties op je gasinput; de BMW weet altijd 
precies in welke versnelling je de bak wilt 
hebben. In de 3008 reageert de bak soms te 
langzaam. Zet je de auto in de Sport-stand, 
dan zit je juist te lang in de hoge toeren. 
Het kunstmatige (diesel)motorgedreun wat 
je er bovendien bij cadeau krijgt, is meer 
storend dan leuk.
Het feit dat de BMW een voorwielaandrij-
ver is, heeft logischerwijs effect op de  

PEUGEOT 3008 2.0 HDI GT | 207 KM/H | 0-100 IN 8,8 S
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ALLE GEGEVENS OP EEN RIJMATEN in mm

GEGEVENS BMW PEUGEOT

TECHNIEK
Motor 4-cil. in lijn 4-cil. in lijn
Turbo ja, intercooler ja, intercooler
Cilinderinhoud 1.995 cc 1.997 cc
Max. vermogen. 140 kW/190 pk 132 kW/180 pk

bij 4.000 tpm bij 3.750 tpm
Max. koppel 400 Nm 400 Nm

bij 1.750 tpm bij 2.000 tpm
Uitstoot CO2 118 g/km 129 g/km
Aandrijving voor voor
Aantal versnellingen 8, sequentiële 

automaat
6, sequentiële 
automaat

Remmen vóór/achter gev. schijven gev. schijven/
rondom schijven

Bagageruimte 505-1.550 liter 520-1.482 liter
Gewicht 1.475 kg 1.440 kg
Laadvermogen 595 kg 650 kg
Aanhanger (geremd) 1.800 kg 1.700 kg

KOSTEN
Prijs rijklaar € 51.375 € 49.647
Prijs fiscaal € 50.066 € 48.340
Prijs uitvoering € 54.869 € 49.647
Prijs testauto € 67.107 € 53.697
Wegenbelasting/3 mnd. € 396 - 419 € 360 - 382
Energielabel/bijtelling E/22% F/22%
Garantie 2 jaar/ 2 jaar/

12 jaar carr. 12 jaar carr.
Onderhoudsinterval variabel / 2 jr 30.000 km / 1 jr

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

TESTWAARDEN BMW PEUGEOT

PRESTATIES
0-50 km/h 2,9 s 3,1 s
0-80 km/h 5,6 s 6,0 s
0-100 km/h 7,7 (7,6*) s 8,8 (8,9*) s
50-80 km/h in S 2,7 s 2,9 s
80-120 km/h in S 6,1 s 6,4 s
Topsnelheid* 219 km/h 207 km/h

REMMEN
50-0 km/h 9,3 m 9,4 m 
100-0 km/h 36,8 m 37,2 m

TOERENTAL
130 km/h 2.200 tpm 2.300 tpm

Meetcondities temperatuur 9°C, weer bewolkt, asfalt droog, 
sterke wind  * = fabrieksopgave

lengte 4.439, wielbasis 2.670, breedte 1.821, hoogte 
1.598, interieurbreedte voor 1.340, interieurbreedte achter 
1.320, draaicirkel 11,4 m,  banden testauto Pirelli 
 Cinturato 225/50R18

lengte 4.447, wielbasis 2.675, breedte 1.844, hoogte 
1.624, interieurbreedte voor 1.460, interieurbreedte achter 
1.430, draaicirkel 10,7 m, banden testauto Continental 
Sportcontact 235/50R19

BMW PEUGEOT
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rijeigenschappen. Nu scheelt het dat het 
een SUV is, waarin rijgedrag zoals je dat 
verwacht in een 3-serie, simpelweg net even 
minder relevant is. Zelfs in een auto als de 
2-serie Active Tourer was het wat ons  
betreft een groter punt dan in deze X1. De 
auto rijdt wellicht niet in traditionele zin 
‘als een BMW’, maar is evengoed een zeer 
dynamische auto, met een strakke weglig-
ging. Het comfort lijdt hier wel onder, maar 
met de dynamische schokdempers in de 
Comfort-stand is het er evengoed prima vol 
te houden.  
Het rijgedrag van de Peugeot is nooit over-
dreven dynamisch, maar zeker in de GT-
uitvoering ligt de auto wel prima op de 
weg. Net zoals in veel andere Peugeots 
heeft de 3008 een mix van comfort en  
dynamiek die een beetje vlees noch vis is 
maar waarmee je wel een auto krijgt die op 
beide vlakken ruim voldoende presteert. De 
grote wielen werken wel door in het interi-
eur, maar storend is het nooit. De gewone 
3008 biedt wellicht iets meer comfort, 

maar vergeleken met de BMW X1 heb je in 
de GT op dit vlak niets te klagen. Opval-
lend genoeg bevalt het kleine stuur ons in 
deze auto meer dan in de hatchbacks van 
Peugeot. De zitpositie is in de 3008 anders, 
zodat we minder ruzie hebben met de stand 
van het stuur en de zichtbaarheid van de 
klokken. 
Met de GT-uitvoering en wat extra opties 
hebben we in de 3008 niets te klagen over 
luxe (al ontbreekt stoelverwarming op dit 
model) maar de X1 zit eveneens goed in de 
spullen. Sommige zaken zijn in de BMW 
bovendien net wat beter uitgevoerd, maar 
dat zie je dan ook wel terug in de prijs van 
de opties. Onder aan de streep leidt dat tot 
een totaalprijs die in de BMW € 13.000  
hoger is. Dat is toch wel fors. Nu kun je  
genoeg dingen aanwijzen waar dat verschil 
in zit, maar mocht je budget zodanig zijn 
dat je kunt kiezen tussen een kale X1 of  
een volgeladen Peugeot 3008 GT, dan 
wordt de Fransman toch wel een erg aan-
trekkelijk aanbod. 
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SCOREKAART

CONCURRENTEN RESTWAARDE

De BMW loopt alweer even mee, de rest-
waarde is echter in orde. De Peugeot 3008 is 
een stuk beter ontvangen dan zijn voorgaan-
de naamdrager en lijkt een succes te worden.

De restwaardeprognose voor de testauto’s is weer gegeven als 
rapportcijfer. Dat cijfer is een gemixte waarde van de te verwachten 
restwaarde in euro’s en in procenten na vier 
jaar bij een voor deze auto’s  representatieve 
kilometerstand. 

BRANDSTOFVERBRUIK

 OORDEEL

De BMW is de betere auto, maar de 
Peugeot doet weinig fout en biedt merk-
baar meer voor hetzelfde geld. Daar-
mee trekt de Fransman de score bijna 
gelijk, maar de slechte zit achterin is 
een te groot nadeel om te negeren. De 
close finish is evengoed een morele 
overwinning voor Peugeot, dat met de 
3008 een nieuw niveau bereikt. 

BMW PEUGEOT

Aandrijflijn

● ● ● ● ● ◗
Krachtige motor, 
heel goede auto-
maat.

● ● ● ● ●
Fijne aandrijflijn, 
automaat minder 
dan in de BMW.

Rijden

● ● ● ● ●
Uitstekende weg-
ligging, niet heel 
comfortabel.

● ● ● ● ◗ ●
De GT is minder 
comfortabel dan de 
gewone 3008.

Uitrusting

● ● ● ● ●
Vol met spullen, 
maar daar betaal 
je wel voor.

● ● ● ● ●
Veel waar voor je 
geld vergeleken 
met de BMW.

  
Ruimte - 
gebruik

● ● ● ● ●
Grootste koffer-
bak, je kunt goed 
zitten achterin.

● ● ● ◗ ● ●
Achterin zit je als 
volwassene niet 
prettig.

Interieur

● ● ● ● ◗ ●
Netjes en strak, 
niet overdadig. 
Ergonomie goed.

● ● ● ● ◗ ●
Mooi geheel, oogt 
en voelt bijzonder. 
Ergonomie redelijk.

Veiligheid

● ● ● ● ● ◗
BMW laat geen 
steken vallen.

● ● ● ● ●
Prima, maar BMW 
is technisch verder.

Gebruiks-
kosten

● ● ● ● ●
Redelijk verbruik.

● ● ● ● ●
Verbruik is in orde.

Uitstraling

● ● ● ● ◗ ●
Prima SUV, niet 
opzienbarend.

● ● ● ● ●
Aan smaak gebon-
den, maar het is wel 
iets bijzonders.

BMW X1
29 punten1

Peugeot 3008
28½ punten2

 Fabrieksopgave Testverbruik Tankinhoud Actieradius
 in l/100 km in l/100 km in liters in kilometers
BMW   4,5 (1:22,2)   6,0 (1;16,6)   51   846
PEUGEOT   5,7 (1:17,5)   6,4 (1:15,5)   60   930

BMW   7,5
PEUGEOT   8

 Mazda CX5 SkyActive-D 175 GT-M
Vanaf € 53.050

 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 240 pk
Vanaf € 56.645
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Bij beide modellen blijft het allemaal binnen de perken als je het koppel bij lage toeren goed 
gebruikt.

RoyAutoWeek

DOWNLOAD NU ALS PDF
Wil je deze test bewaren of een vergelijkende 
test zien van andere  auto’s? Dat kan. Al onze 
dubbel-, trio- en multitests zijn namelijk na  
te lezen op autoweek.nl/multitests
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