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AUTO 
Test Renault Mégane Dynamique 1.9 dCi

De reacties vanuit het overige verkeer liegen er
niet om, veel automobilisten remmen even af
en blijven een tijdje naast je rijden om wat lan-
ger te kunnen kijken naar de scherpe lijnen van
het kontje, naar de zeldzame achterlichten en
de ronde achterruit. De C-stijl en het nagenoeg
vlakke dak zijn vaak een punt van discussie,
maar na een korte blik op de herkenbare
Renault-neus trekken ze weer op. Dat de voor-
schermen en de grille, om gewicht te sparen,
geheel uit kunststof bestaan, dat zie je niet.
De achterkant van de Mégane, waarvan het
onderste gedeelte van de achterklep eveneens
van kunststof is, vormt dus duidelijk de groot-
ste attractie van deze compleet nieuwe model-
serie. Begrijpelijk, want de al even uitzonder-
lijke Avantime en de Vel Satis waren als smaak-
makers en opiniepeilers de Mégane dan wel
voorgegaan, maar die liggen op een ander prijs-
niveau. Hier staat een qua uiterlijk vergelijk-

baar product tegen een voor veel meer mensen
haalbare prijs. Deze auto moet scoren, gebeurt
dat niet dan heeft Renault een groot probleem.
Renault levert de Mégane in een groot aantal
uitvoeringen. Een driedeurs 1.4 16V kost vanaf
€ 16.895,-, de basis diesel staat voor € 19.495,-
in de prijslijst en een 5-deurs komt bij alle ver-
sies € 500,- duurder uit. De hier geteste 1.9 dCi
5-deurs Dynamique Luxe komt op € 25.595,-.
Een rondje langs de concurrentie levert de vol-
gende merken en modellen op: Citroën Xsara
2.0 HDI, Fiat Stilo 1.9 JTD, Ford Focus 1.8 TDCi,
Nissan Almera 2.2 DT, Opel Astra 2.2 DTi,
Peugeot 307 HDI, Seat Leon 1.9 TDi, Toyota

Corolla 2.0 D4-D en natuurlijk de Volkswagen
Golf 1.9 TDI.

Moderne motor
Onder de scherp gelijnde motorkap bevindt
zich de nog nieuwe turbodiesel dCi van
Renault. Deze heb je in de Mégane in twee ver-
sies: 1.5 59 kW en 1.9 88 kW. Wij testen hier de
sterkere 1.9 dCi, type F9Q die ook in de Laguna
wordt gebruikt. De moderne diesel is voorzien
van directe injectie, common rail techniek en
een uitlaatgasturbo met variabele geometrie
die zich gedraagt als een kleine lichtgewicht
turbo die al een hoog rendement afgeeft bij
relatief lage toeren. De fabriek claimt voor
deze motor een vermogen van 88 kW bij 4000
t/min en een maximum koppel van 270 Nm bij
2000 t/min. Op de testbank bij MAHA in Vianen

Aan de voorzijde is de Mégane nog het meest
herkenbaar als Renault, dankzij de grille die eer-
der al min of meer hetzelfde op de Clio is aange-
bracht.

Smaakmaker in de compacte middenklasse

Z’n tijd vooruit
Renault durft! Dat hadden

we eerder met de

Avantime en de Vel Satis al

vastgesteld, maar we her-

halen het met extra over-

tuiging bij de introductie

van de Mégane. Je moet

flink lef hebben om een

succesnummer zo afwij-

kend van alles in zijn klas-

se in de markt te zetten. Is

de nieuwe Mégane de con-

current in alles een eeuw

voor? We zullen zien.

Foto’s: Jan Lieftink

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



der geplaatst. Alleen voor de audio, buitentem-
peratuur en de klok is er midden op het dash-
board een digitaal display geplaatst. Op de
middenconsole zijn de airco en de audio-unit
aangebracht, de bediening van de audio loopt
ook via een aan de stuurkolom gemonteerde
bedieningssatelliet.
De aan ons toevertrouwde Mégane was van het
type Dynamique Luxe. Dus afgezien van de
afwerking die er bij zo’n uitvoering erg goed
uitziet, is de uitrusting zeer compleet. Om te
beginnen hebben we ons verbaasd over de vele
bakken in het interieur, waarvan we met name
de twee 12-liter grote bakken in de vloer voorin
noemen die bovendien extra zijn verlicht (!), en
de twee in de armsteunen van de voorportie-
ren. Andere zaken die de moeite waard zijn: de
Renault Cardsleutel met handsfree functie

kwamen we iets hoger uit, namelijk op exact
94 kW bij 4160 t/min aan de krukas en 68 kW
aan de voorwielen. Het maximum koppel op de
testbank kwam uit op 271 Nm bij 2710 t/min.
En dat klopt ook allemaal wel, want in de week
dat we met ‘onze’ Mégane reden, genoten we
steeds enorm van de soepele en uiterst kracht-
dadige turbodieselmotor in het vooronder.
Starten via de drukknop: even wachten tot de
gloeispiraal dooft en de motor start zonder aar-
zelen om vervolgens alleen de eerste koude
kilometers een reutelend dieselgeluid voort te
brengen. Verder hoor je ‘m nauwelijks meer
lopen. Een brandstofverbruik van 1 op 16,8
haalt ie probleemloos. Wie er zich iets meer op
toelegt, kan gemakkelijk 1 op 17,5 halen. De
nieuwe, van Nissan afkomstige zesbak, laat
zich makkelijk en met korte slagen bedienen.

Geen ruimtewonder
De nieuwe Mégane is ten opzichte van zijn
voorganger aan alle kanten gegroeid. Zelfs de
wielbasis nam met 5 cm toe, maar dat neemt
niet weg dat er ook achterin vrij weinig been-
ruimte extra is te bespeuren. Kort gezegd: het
valt niet mee om comfortabel achter jezelf te
zitten, of je moet niet al te groot van postuur
zijn. De hoofdruimte is voor en achter weer
wel dik in orde. De zetels zijn stevig van vorm
en je hebt ook een prettige steun aan de
middenarmleuning, die tevens is voorzien van
een handige diepe bak. De bestuurdersstoel is
goed af te stellen en mede dankzij de op twee
manieren verstelbare stuurkolom componeer
je al snel een puike werkplek waarop het ook
tijdens lange ritten comfortabel toeven is.
Het instrumentarium is recht voor de bestuur-

De cockpit is lekker functioneel. Op
het stuurwiel toetsen voor de cruise
control. Aan de stuurkolom  een
bedieningssatelliet voor de audio.

De achterbank, die in twee ongelijke delen kan
worden omgeklapt, bevat een multifunctionele
middenarmsteun. De beenruimte achterin is matig,
de hoofdruimte prima.

Aan de achterkant is
veel meer aan de hand,
hier is de Mégane bij-
zonder opvallend door
de ronde achterruit, de
platte achterklep, de
scherp gesneden ach-
terlichten en de recht
doorlopende daklijn.

Op de middenconsole
vallen vooral de start-
knop (en de ruimte
voor de kaart) op. Deze
laatste kun je als
bestuurder van de
duurdere modellen
overigens rustig in je
binnenzak laten zitten.

Het interieur ademt Franse flair en moderne vormgeving. Het is aardig aange-
kleed en, afhankelijk van de gekozen stoffering en kleuren, ook heel fleurig.

In de console tussen de voorstoelen
zien we een comfortabele armsteun
met bergvak en een markante han-
dremhendel.
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AUTO 
Test Renault Mégane Dynamique 1.9 dCi 

voor instappen en motor starten (drukknop), de
elektronische regeling van de airco, koeling van
het dashboardkastje, automatische activering
van de verlichting, cruise control, elektrische
bediening van alle zijruiten en zelfs kaartlees-
lampjes voor en achter. Aan de buitenkant zien
we mistlampen in de voorbumper en mooi
lichtmetaal waaromheen 205/55 R16 banden
zijn gemonteerd.

Conventionele techniek
Onder het superstrakke, uitermate moderne
plaatwerk bevindt zich heel verrassend een
tamelijk conventioneel geconstrueerde auto. De
wielophanging bestaat aan de voorkant uit
McPhersons en achter uit een torsieas met
schroefveren. Niets revolutionairs maar wel
efficiënt en goedkoop en met een voorspelbare,
puike werking. Want de Mégane veert lekker
comfortabel en heeft een makkelijke, voorspel-
bare wegligging. Veilig en secuur allemaal, ook
wanneer je eens een stuurfoutje mocht maken.
Het enige waar wij niet gelukkig mee waren
was de snelheidsafhankelijke elektrische stuur-
bekrachtiging. Onze auto stuurde bij lage snel-
heden zwaar en wilde ook steeds het stuurwiel
naar de middenstand terug duwen. Bij rechtuit
rijden was de besturing indirect en vaag. ●

Dick Schornagel

Welkom in de werkplaats
Ofschoon de nieuwe
Mégane een oliever-
versingsinterval
heeft van 30.000 km
of twee jaar, advi-
seert Renault de
klant gewoon jaar-
lijks of elke 15.000
km een controle-
beurt uit te laten

voeren. Een verstan-
dig advies, waar
steeds meer autofa-
brikanten zich bij
aansluiten, want
zonder zorg kan
geen enkele auto.
Voor de benzinemo-
toren schrijft Renault
een ACEA A1/A3 olie
voor met een visco-
siteit van 10W30,
10W40 of zelfs
10W50. Diesels wor-
den gesmeerd met
een ACEA B3/B4 met
een 10W40 of
10W50 viscositeit.
Kleppenstellen is er
niet bij, wel hebben
zowel de benzine-
als de dieselmotoren
een distributietand-
riem die elke 120.000

km of na 5 jaar ver-
vangen moet wor-
den. Voor de bougies
staat een levensduur
van 60.000 km en
het luchtfilter houdt
60.000 km stand,
met uitzondering
van de ‘grote’ diesel-
motor. Bij de 1.9 dCi

dient het luchtfilter
namelijk elke 30.000
km te worden ver-
nieuwd. Alle trans-
missies zijn voor het
leven gesmeerd.
Mocht bijvullen
nodig zijn dan moet
dat met de Elf-olie
TRJ 75W80W. ●

De 1.9 liter turbodieselmotor is een juweeltje met
een overvloed aan vermogen en trekkracht. Ook
loopt hij lekker stil, trillingsarm en zuinig.

Op een display wordt
keurig getoond wan-
neer de auto aan serv-
ice toe is. Ook het olie-
niveau wordt bewaakt.
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Testmetingen
Max vermogen op rollenbank:................................94 kW bij 4160 t/min

Max. verm. aan de wielen op rollenbank: ............68 kW bij 4160 t/min

Max. koppel op rollenbank: ..................................271 Nm bij 2710 t/min

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ..............88 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................270 Nm bij 2000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....8,4 sec. ......0-100 km/h: 10,5 sec. ..80-120 km/h: ....9,1 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: ........62 dBA ......100 km/h:....64 dBA ......120 km/h: ........67 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 7,2 liter op 100 km ......................Buitenweg: 4,4 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................5,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................6,0 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................196 km/h

Meting: Maha Nederland bv, Vianen

De bijzon-
dere vorm-
geving is

een van de sterkste
punten van de nieu-
we Mégane. Dit is
met recht een auto
waarmee je je duide-
lijk onderscheidt van
de meeste andere
weggebruikers.
Verder vielen ons de
solide bouw en
afwerking van de
auto op, in combina-
tie met de smaakvol-
le aankleding en
inrichting. Ook de
1.9 diesel mag er
zijn!

De interi-
eurruimte
valt een

beetje tegen, want
wie met vier volwas-
senen op stap wil
moet hier en daar
behoorlijk inschik-
ken. De prijs is
ondanks de goede
standaard uitrusting
aan de hoge kant en
de besturing is bij
lage snelheden
opvallend zwaar.

Modelserie en prijzen
Renault Mégane 1.4 16V 3-d: ........................................vanaf € 16.895,-

Renault Mégane 1.6 16V 3-d: ........................................vanaf € 17.695,-

Renault Mégane 2.0 16V 3-d: ........................................vanaf € 20.195,-

Renault Mégane 1.5 dCi 3-d: ........................................vanaf € 19.495,-

Renault Mégane 1.9 dCi 3-d: ........................................vanaf € 22.995,-

5-deurs: ........................................................................................+€ 500,-

ABS:..............................................................................................standaard

ESP+tractiecontrole: ..........................................................optie (€ 895,-)

Remassistent:..............................................................................standaard

Zij-airbags voor: ........................................................................standaard

Zij-airbags achter: ..............................................................optie (€ 150,-)

Windowbags: ..............................................................................standaard

Anti-duik airbags: ..............................................................standaard (3-d)

Xenon-verlichting: ..............................................................optie (€ 895,-)

Bandenspanningscontrole:........................................................standaard

Regensensor: ..............................................standaard op Comfort en Luxe

Renault Card:..............................................standaard (bij Luxe handsfree)

Elektrische ruiten voor: ............................................................standaard

Elektrische ruiten achter: ..................standaard op 5-d Comfort en Luxe

Handbediende airco: ............................................optie op Basis (€ 925,-)

Automatische airco: ..................................standaard op Comfort en Luxe

Cruisecontrol:..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ............................................................optie (€ 1695,-)

Elektrisch schuif/kanteldak: ..............................................optie (€ 995,-)

Importeur: Renault Nederland,☎ (0800) 0303
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