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AUTO
Test Renault Laguna GT 2.0 16V Estate

Foto’s: Jan Lieftink

Wendbaar en stabiel dankzij vierwielbesturing

Bij Renault zijn alle ogen gericht op de verkooppresta-

ties van de nieuwe Laguna. De middenklasser won aan

uitstraling, kwaliteit en uitrusting. Topmodel van de

nieuwe Laguna-serie is de sportieve GT. Deze heeft als

bijzondere attractie een heuse Active Drive-vierwielbe-

sturing. AMT voelde deze wendbare Laguna aan de tand.

De verkopen komen inmiddels goed op gang,
dit jaar zullen er in ons land zo’n 6.000 tot
6.500 Laguna’s bijkomen. De potentiële klant
verwacht dat de nieuwe Laguna een grote stap
voorwaarts heeft gemaakt in kwaliteit en be-
trouwbaarheid. Zijn voorganger had wat dat be-
treft een niet al te beste reputatie.
De Laguna III komt solide en ietwat tijdloos op
het netvlies over, een zekere saaiheid in de car-
rosseriebelijning voert de boventoon. Van de
twee varianten Hatchback en Estate, wint de
laatste het vooral dankzij z’n stoere achterkant.
De achterklep van de Estate beschikt over een
apart te openen ruit. Twee dikke uitlaten, een
kleine spoiler boven de achterruit, satijnkleu-
rige dakrails, koplampen met een zwarte behui-
zing, rookglas achterlichten en stoere lucht-
openingen in de voorschermen geven de spor-
tieve GT-versie extra dynamiek. Dit alles nog los
van de afwijkende Renault Sport-grille en speci-
ale voor- en achterbumpers.
De essentie van de Laguna GT zit ‘m naast de
lekkere turbomotor, uiteraard in de ingenieuze
‘Active Drive’-vierwielbesturing. Fabrikanten
zoals Honda en Mazda hebben dit al eerder op
de markt gehad, maar zijn er niet mee door ge-
gaan. Renault komt er opnieuw mee, monteert
een serieus stuurhuis tegen de achteras en ziet
alleen maar voordelen. Heb je dit echt nodig?
Nee dat niet, maar het is wél fijn!
De Laguna heeft in de zakelijke wereld, waarin
hij hoofdzakelijk wordt verkocht, met enkele
stevige concurrenten te maken. In de eerste
plaats zijn dat de Passat en de Mondeo, maar
ook de Citroën C5 en de Peugeot 407 zijn ge-
duchte tegenstanders. Renault wapent zich hier-
tegen met een solide, en vooral zeer complete

auto. In dat licht bezien zijn de prijzen die bij 
€27.250,- beginnen, voor een 1.6 16V 110 Hatch-
back Expression, zeer reëel. De Estate begint bij
de 2.0 16V 140 Expression vanaf €29.800,- en de
prijs van de onderhavige 150 kW GT Estate ligt
op €36.000,- maar dat is een introductieprijs die
tot eind september wordt gehanteerd.

Twin scroll-turbo
Onder de relatief hoge motorkap ligt de sterkste
motor die in het Laguna-gezelschap wordt gele-
verd. Het is de 2.0 liter 16V viercilinder met
twin scroll-turbo en intercooler. Hij is goed voor
een vermogen van 150 kW en een maximum
koppel van 300 Nm bij 3000 t/min. Er is voor dit
model ook een 131 kW dCi FAP turbodiesel be-
schikbaar.
Deze benzinemotor, die overigens afkomstig is
van Renault Sport, wordt eveneens gebruikt in
de supersnelle Mégane RS en is dan goed voor
165 kW. De lichtmetalen motor heeft vier klep-
pen per cilinder en twee door een getande riem
aangedreven bovenliggende nokkenassen. De
motor levert z’n vermogen naar de voorwielen
via een handgeschakelde zesversnellingsbak.
Die schakelt met korte, precieze bewegingen op-
merkelijk goed. De zwaar aanvoelende koppe-
ling grijpt progressief aan.
De mooie viercilinder kan goed uit de voeten
met de bijna 1.600 kg wegende Laguna GT
Estate. De motor loopt soepel en trillingvrij,
maar onderin het toerengebied gebeurt er heel
weinig. Pas vanaf 2200 t/min gaat hij moeiteloos
door tot aan de toerenbegrenzer. De turbomotor
van de Laguna GT Estate vertoont een zodanig
superieur trekvermogen, dat de auto ook nog in
de hogere toerenregionen tot zinvolle acties in

staat is. Het is vooral de combinatie van naad-
loze acceleratie en het voor een turbomotor
hoge koppel, dat steeds opnieuw fascineert. Hij
daagt uit tot een snelle en sportieve rijstijl, die
eigenlijk niet bij de status van deze auto hoort.
Dat weet Renault kennelijk ook wel, want zowel
de motor als de uitlaten produceren een iets te
beschaafd geluid. De turbomotor maakt overi-
gens weinig rumoer.
Snel inhalen, vrolijk over bergweggetjes boende-
ren of op Autobahnen hoge gemiddelden halen,
hij doet het allemaal moeiteloos. Rustig en zui-
nig rijden kan hij ook, bij 120 km/h draait de
motor 2700 t/min. Het brandstofverbruik is
sterk afhankelijk van de mate waarin het gaspe-
daal wordt ingedrukt, maar met enig beleid kan
10 liter op 100 km serieus worden gehaald.

Aangename verrassing
Van binnen is de Renault Laguna GT een fraai
aangeklede auto. De met leer en alcantara be-
klede stoelen zitten geweldig, ze geven boven-
benen en rug een perfecte steun en zien er ook
nog heel goed uit.
Het instrumentarium is simpel van opzet met
mooie ronde instrumenten die elk van een
chroomrandje zijn voorzien. Een grote ronde
snelheidsmeter en dito toerenteller, plus twee
kleinere ronde meters voor temperatuur en
brandstof, geven duidelijke informatie. Tussen
de meters bevindt zich een digitale boordcom-
puter. Het driespaaks stuurwiel is van onderen
afgeplat, een mode waar wij weinig mee hebben
gezien het ontbreken van enige functionaliteit

Vlotte smaakmaker

Aan de achterzijde van de GT Estate vallen vooral de
bolle achterklep met spoiler en de grote achterlich-
ten op. Dit is beslist de beste kant van de Laguna.
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daarvan. Op het stuur zijn de knoppen van de
cruise control aangebracht, de aan-uitknop zit
op de middenconsole. Ingewikkeld, maar het
werkt wél. De bediening voor de audio is onder
het stuur verborgen en wordt op de tast be-
diend. Het schermpje voor de navigatie bovenin
de middenconsole zorgt voor een puike afle-
zing; in het donker is de verlichting niet hinder-
lijk fel. De audio is daaronder geplaatst, de

bediening van de navigatie en telefoon zit tus-
sen de pook en de middensteun, goed onder
handbereik.
Kortom, in de cockpit is alles wel, vooral omdat
de luxueuze GT-uitvoering voor een aantal aan-
gename accessoires zorgt. Zo zijn de voorstoelen
elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, heeft de
auto standaard een mooie geluidsinstallatie en
behoort ook navigatie tot de vaste uitrusting.

Ook meedraaiende koplampen en xenonverlich-
ting zitten daarbij. Zaken als een knie-airbag
voor de bestuurder en een geheugen op de lin-
kervoorstoelafstelling, ontbreken evenwel.
De Laguna heeft een behoorlijk ruim interieur,
niet alleen voor- maar ook achterin waar het op
de verstelbare en eenvoudig omklapbare achter-
bank goed toeven is. De bagageruimte meet
ruim 500 liter en met alles ‘plat’ kom je zelfs op

De Laguna GT is vooral van binnen
een chique auto. Hij is met mooie

materialen bekleed en voorzien van
perfecte stoelen.

De middenconsole biedt plaats aan
het navigatiescherm, de audio en de
automatische klimaatregeling. De be-
diening van de navigatie en de tele-
foon (indien geplaatst) zit tussen de
pook en de armsteun.

Op de achterbank is het goed toeven. Is er extra laadruimte nodig, dan zijn de
gescheiden bankdelen in een oogwenk omgeklapt.

De neus van de Laguna is aan de
saaie kant. De GT is opgefleurd met
een aparte bumper, zwart behuisde
koplampen en dynamische luchtsleu-
ven. Op de raamstijlen zijn beschei-
den GT-badges aangebracht.

De bagageruimte is groot en goed
toegankelijk. Onder de vloer en in de
wanden bevinden zich nog aparte
bergvakken.

In de cockpit is alles wel aan boord.
De meeste bedieningsorganen zijn
goed geplaatst, de mooie instrumen-
ten zijn puik afleesbaar.
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een kleine 1.600 liter uit. Daarnaast bezit de La-
guna vele handige bergplaatsen waaronder en-
kele in de zijwanden van de bagageruimte. In

plaats van een reservewiel wordt een lucht-
pompje bijgeleverd. Dat kán goed gaan, maar is
vaak erg onhandig!
De Laguna GT Estate is een solide auto. Alles
past mooi en voelt goed aan. Ook is de afwer-
king dik voor elkaar met fraaie materialen en
dure stoffen. Aluminium en chroom, deels van
plastic overigens, wisselen elkaar af terwijl de
bekleding van een prachtige kwaliteit is.

Snaarstrak weggedrag
De Laguna GT bezit een onderstel bestaan-
de uit MacPhersons vóór en een multilink-
achteras. Tot maximaal 60 km/h sturen de ach-
terwielen tegen de verdraaiing van de voorwie-
len in met een maximum van 3,5 graad, vanaf
60 km/h doen ze precies het omgekeerde. Dan
sturen ze met maximaal 3,5 graad met de ge-
stuurde voorwielen mee. Met deze tamelijk sim-
pele constructie krijg je een Laguna die met
manoeuvres als inparkeren en krap bochten-
werk uiterst wendbaar is. Op snelheid voelt de
GT snaarstrak aan. Uitwijken voelt aan alsof je
met een 4x4 rijdt, terwijl ook de stabiliteit
rechtuit en in bochten enorm is toegenomen.
De Laguna GT ligt zo vast als een huis en stuurt
licht maar ook zeer vertrouwenwekkend en vei-
lig. Hij veert comfortabel, maar door de hard af-
gestemde demping zijn gaten en richels in de
weg goed voelbaar. Wat overigens niets afdoet
aan de voortreffelijke rijkwaliteiten van de
nieuwe Laguna. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Renault Laguna 1.6 16V 110: ..............................................v.a. € 27.250,-

Renault Laguna 2.0 16V 140: ..............................................v.a. € 28.600,-

Renault Laguna GT 2.0 16V T 205: ................................€ 34.800,- (actie)

Renault Laguna 2.0 dCi 130 FAP: ........................................v.a. € 31.900,-

Renault Laguna 2.0 dCi 150 FAP: ........................................v.a. € 32.900,-

Renault Laguna 2.0 dCi 175 FAP: ........................................v.a. € 35.850,-

Renault Laguna GT 2.0 dCi 180 FAP:..............................€ 36.800,- (actie)

Estate ........................................................................................ + € 1.200,-

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

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

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

Anti-whiplash hoofdsteunen voor:............................................standaard

Xenonverlichting: ..................standaard op Initiale/GT (overige + € 995,-)

Regensensor: ..............................................................................standaard

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

Automatische klimaatregeling: ................................................standaard

Cruise control:..............................................................................standaard

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ..........................standaard (Expression optie € 1.400,-)

Automaat:..............................................optie op 2.0 16V en dCi (€ 2.250,-)

Lederen bekleding: ......................................standaard (m.u.v. Expression)

Lichtmetalen wielen: ....................................standaard (m.u.v. Expression)

Renault Nederland

� (020) 354 94 18

www.renault.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................150 kW bij 5000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................300 Nm bij 3000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 5,6 sec. ............0-100 km/h: 8,0 sec. ........80-120 km/h: 5,9 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dB(A).............. 100 km/h: 65 dB(A) ............120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................11,5 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................6,5 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................8,3 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................11,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................227 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................196 g/km

De nieuwe Laguna
heeft een standaard-
onderhoudsbe-
hoefte. Zowel de
benzine- als diesel-
modellen worden
elke 20.000 km of
jaarlijks in de werk-

plaats verwacht voor
een servicebeurt.
Voor de benzinemo-
toren schrijft Renault
een RN0710 motor-
olie voor met viscosi-
teit 5W40 of een
brandstofbesparende
0W40. De diesels
worden gevuld met
een RN0720 motor-
olie met viscositeit
5W30/5W40 of
0W30/0W40. Wan-
neer de Laguna is
voorzien van OCS
(Oil Control System),
geeft de boordcom-
puter aan wanneer

het tijd is voor olie-
verversen.
Tijdens de 20.000-
beurt maakt ook het
interieurfilter plaats
voor een schoon
exemplaar. Het mo-
torluchtfilter wordt
elke 40.000 km ver-
vangen en de bou-
gies en het diesel-
brandstoffilter na
60.000 km. Het
brandstoffilter van
de benzinemotoren
houdt levenslang
stand.
Klepspelingcontrole
hoeft bij geen van de

motoren. De benzi-
neversies hebben hy-
draulische klepstoters
en de dieselmotoren
stoterbussen waar-
voor geen controle is
voorgeschreven. Ook
de distributie van de
dieselmotoren is on-
derhoudsvrij. Deze
zijn namelijk voor-
zien van een ketting.
Bij de benzinemoto-
ren wordt een distri-
butietandriem
toegepast die na
120.000 km of 6 jaar
vernieuwd moet wor-
den. �

Onderhoud 
volgens het boekje

Niet geheel
onverwacht
is het vooral

de combinatie van
de turbomotor en de
Active Drive-vierwiel-
besturing die van de
Laguna GT zo’n ge-
weldige auto maakt.
Je kunt je afvragen
of dat allemaal wel
nodig is en het ant-
woord kan heel kort
‘nee’ luiden. Maar als
smaakmaker van de
Laguna-serie is de GT
moeilijk te overtroe-
ven.

Wanneer
we kijken
naar zaken

die minder geslaagd
zijn aan de Laguna,
dan komen we op
enkele details uit.
Zoals het aan de on-
derkant afgeplatte
stuurwiel dat niet
lekker door de han-
den ‘rolt’. Of het
luchtpompje in
plaats van een dege-
lijk reservewiel. Je
zult maar in een ver-
laten streek je band
aan gort rijden, dan
begin je met zo’n
mooie pomp dus he-
lemaal niets.

De boordcomputer
maakt de bestuurder
attent op een naderend
werkplaatsbezoek.

De viercilinder twin scroll-turbomotor is
een product van Renault Sport. Het is
een heerlijke krachtbron.
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