
HYBRIDE -  OFFENSIEF

Toyota RAV4 2WD Hybrid Bi-Tone | 218 pk | € 47.795

Honda CR-V 2.0 Hybrid AWD Executive | 185 pk | € 53.530

TOYOTA RAV4 – HONDA CR-V – MAZDA CX-5 – VOLKSWAGEN TIGUAN
MULTITEST
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 Jan Lemkes   Fons Klappe

Met de geheel nieuwe RAV4 zet Toyota sterker dan ooit in op 
hybridetechniek in het segment van de middelgrote SUV’s. Tegelijkertijd 

heeft het merk het rijk niet langer alleen, want ook de Honda CR-V is er nu 
met elektro-ondersteuning. Of de hybride nieuwkomers inderdaad een slim 
alternatief zijn voor de hardlopers in dit segment, mogen ze aantonen in een 

vergelijking met de Mazda CX-5 en de Volkswagen Tiguan.  

HYBRIDE -  OFFENSIEF

Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Luxury Aut. | 165 pk | € 43.740

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 7-DSG Highline | 150 pk | € 43.425
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TOYOTA RAV4 2WD HYBRID | TOP 180 KM/H | 0-100 KM/H IN 8,6 S

 Platte vlakken, rechte lijnen: 
de RAV4 is zeker geen grijze muis. 

A Het scherm staat als een los element 
op het dashboard. B Grote knoppen, 
grove lijnen: de binnenzijde past goed 
bij de buitenkant. C Ongebruikelijk  
in een Toyota-hybride, zo’n grote 
selectiehendel voor de automaat.

A

B

C

 De middelste ‘klok’ is digitaal en kan naar 
smaak worden aangepast. 

 Sit back and relax … Ruimte te over op de 
RAV4-achterbank. 

16      AUTOWEEK 15 • 2019



TOYOTA RAV4 – HONDA CR-V – MAZDA CX-5 – VOLKSWAGEN TIGUAN • MULTITEST

Bij de vorige RAV4 verschenen de  
hybrideversies pas bij de facelift, nu  

profiteert de RAV4 direct van de slimme  
aandrijflijn. Die bestaat nog steeds uit een 
2,5-liter viercilinder, een cvt en één of twee 
elektromotoren, afhankelijk van de 
 gekozen uitvoering. De hier geteste voor-
wielaandrijver doet het met één exemplaar, 
bij de AWD-versie drijft een tweede motor 
de achterwielen aan. Die variant heeft daar-
door niet alleen een hoger trekgewicht 
(1.650 kg), maar is – op papier – opvallend 
genoeg ook nipt zuiniger dan de voorwiel-
aandrijver. De RAV4 Hybrid onderstreept 
tijdens het rijden dat Toyota de hybride-
techniek als geen ander in de vingers heeft. 
Beide krachtbronnen werken feilloos 
 samen, waarbij veelvuldig elektrisch wordt 
gereden en het in- en uitschakelen van de 
brandstofmotor vrijwel onopgemerkt blijft. 
Door het riante totaalvermogen hoeft de 
vierpitter zelden volop aan de bak. En als 
dat een keer wél gebeurt, blijft de geluids-
overlast binnen de perken. Het ontspannen 
karakter van de aandrijflijn past goed bij 
het rijgedrag van de RAV4. Oneffenheden 
worden door het onderstel keurig glad-

gestreken, terwijl de auto in een snel 
 genomen bocht veel zekerheid en stabiliteit 
biedt. Samen met de strakke besturing 
 levert dat een auto op die een prima com-
promis biedt tussen comfort en dynamiek. 
Hij zal door een brede doelgroep als erg 
prettig worden ervaren. Het interieur past 
goed bij de buitenkant. Grote knoppen, 
rechte lijnen en platte vlakken leveren een 
onverzettelijke uitstraling op, die wel 
smaakgevoelig is. De stijl is in elk geval 
consequent doorgevoerd bij alle bedie-
ningselementen. Ook afwerking, materiaal-
gebruik en ergonomie zijn goed voor 
 elkaar. Alle veelgebruikte functies hebben 
logisch geplaatste fysieke knoppen. De 
aanraaktoetsen rond het infotainment-
systeem hebben zelfs plaatsgemaakt voor  
échte knoppen, een serieuze verbetering. 
Ook de shortcuts dragen bij aan het  
bedieningsgemak van het systeem; dit is 
nog steeds geen uitblinker in snelheid of 
vormgeving, maar wel een sprong voor-
waarts ten opzichte van systemen die we  
uit oudere Toyota-modellen kennen. Wel 
jammer: Android Auto en Apple CarPlay 
zijn vooralsnog niet beschikbaar. Verder 
lijkt er hier en daar te zijn bezuinigd op 
lampjes; de toetsen voor raam- en spiegel-
bediening in de deur zijn amper verlicht. 
De tweekleurige lak van de Toyota RAV4 op 
deze pagina’s geeft al weg dat het hier om de 
uitvoering Bi-Tone gaat. Als 2WD Hybrid 
kost deze € 47.795, tegenover € 39.995  
voor de eenvoudigste hybride. Buiten de 
bijzondere lak behelst de extra investering 
onder meer kunstleren bekleding, stoel-
verwarming en een uitgebreid infotainment-
systeem met JBL-speakers. Veiligheids-
pakket Safety Sense, bestaande uit onder 
meer een automatische noodrem, adaptieve 
cruisecontrol en een rijstrookhulp, is  
standaard op elke RAV4. 

DE TOYOTA IS EEN PRIMA 
COMPROMIS TUSSEN  
COMFORT EN DYNAMIEK; HIJ 
ZAL DOOR VELEN ALS ERG 
PRETTIG WORDEN ERVAREN

 Wat er precies in dit minuscule vakje 
moet, is ons niet duidelijk. Eén muntje  
misschien? 

 Ja, die knop is echt met rubber bekleed. 
Het bijzondere materiaal vind je ook op  
de handgreep op de deur en voelt best  
prettig aan.  

OPMERKELIJK

UITSTEKENDE BALANS

 Cvt of niet, hier kan  
gewoon worden geschakeld 
langs fictieve verzetten. 

 Een basisscherm 
met alle relevante 
informatie, daar  
zijn we een warm  
voorstander van. 

 Met 580 liter wordt de 
Toyota tweede. De bank  

kan helaas niet vanaf hier 
worden platgegooid. Dat kan 

bij de andere auto’s wel. 
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In Europa is Honda de laatste jaren een 
buitenbeentje geworden, maar in de  

Verenigde Staten ligt dat heel anders.  
Daar is deze CR-V al een paar jaar te  
koop en behoort het model, net als de 
Toyota RAV4, tot de populairste personen-
auto’s. De zojuist gelanceerde hybride- 
versie maakt de Honda in onze door bpm 
geregeerde prijslijsten veel aantrekkelijker. 
Het prijsverschil met de minder krachtige 
1.5-versie is te verwaarlozen en dan  
vergeten we nog dat er in een hybride  
niet hoeft te worden  geschakeld. De auto 
schakelt zelf trouwens evenmin, want net 
als bijvoorbeeld de Mitsubishi Outlander 
PHEV heeft de CR-V Hybrid namelijk  
in het geheel geen versnellingsbak. Er is 
een vaste overbrenging tussen motor en  
wielen. Bij lage snelheden wordt het ogen-
schijnlijke gemis aan extra versnellingen 
opgevangen door de elektromotor,  
terwijl de benzinemotor de accu’s indien 
nodig van stroom voorziet. In de praktijk 
merk je daar niet zoveel van en voelt ook 
de Honda aan alsof er een cvt aan boord is. 
Het nadeel daarvan is hier wat beter merk-
baar dan bij de Toyota, want de brandstof-
motor laat zich iets duidelijker horen als er 
meer van hem wordt gevergd. Die 2,0-liter-
motor heeft een halve liter minder inhoud 

dan het blok in de Toyota en ook het totaal-
vermogen komt met 185 pk lager uit.  
Net als de RAV4 is de hybride Honda  
er als twee- en als vierwielaandrijver.  
De achteras wordt op de traditionele  
manier bij het feestje betrokken. Daarom  
is de hier geteste AWD-versie iets minder 
zuinig dan de voorwielaandrijver. Minder 
zuinig dan de Toyota is hij overigens ook, 
al eindigt de Honda daarmee nog altijd  
op een tweede plek op dit gebied. Qua  
rijgedrag zijn de twee goed vergelijkbaar. 
Ook Honda heeft comfort hoog in het  
vaandel staan, zonder daarmee een  
afstandelijke auto te hebben gecreëerd.  
Het interieur van de CR-V is zichtbaar  
van hoge kwaliteit en netjes vormgegeven, 
maar krijgt niet de originaliteitsprijs. Als 
het gaat om infotainment, moet de auto  
het bovendien afleggen tegen zijn drie  
tegenstrevers. Het touchscreen reageert te 
traag en de indeling van de menu’s vergt erg 
veel gewenning. Android Auto en Apple 
CarPlay zijn aanwezig, maar zelfs bij het 
gebruik van deze hulpjes gooit de traagheid 
van het scherm nog enig roet in het eten.  
De CR-V is met enige afstand de duurste 
auto van dit gezelschap. Dat komt vooral 
doordat de Executive-trim standaard wordt 
gekoppeld aan vierwielaandrijving. De 
duurste uitvoering van de CR-V Hybrid  
zonder aangedreven achteras, de Lifestyle, 
mist ten opzichte van de échte topper  
verwennerijen als achterbankverwarming, 
een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 
en een panoramadak. Wie zonder die  
zaken kan en ook de vierwielaandrijving 
kan missen, heeft met die € 46.935  
kostende auto eigenlijk een betere deal  
te pakken. Net als bij Toyota is een  
lange lijst aan actieve-veiligheidssystemen,  
inclusief een rijstrookhulp en een adaptieve 
cruisecontrol gewoon standaard aanwezig. 

DE HYBRIDEVERSIE MAAKT 
DE CR-V IN ONZE DOOR BPM 
GEREGEERDE PRIJSLIJSTEN 
EEN STUK AANTREKKELIJKER

 De Honda is de enige auto die we kennen 
met een instelbare buitentemperatuur ...  

 Het vak tussen de stoelen is opvallend 
groot en laat zich bovendien handig indelen. 

OPMERKELIJK

AMERIKA’S LIEVELING
 Afstellen, indrukken en voilà: de 

klep onthoudt de gewenste hoogte.
 Geen pook, maar knoppen voor 

de rijrichting. Het levert in dit geval 
geen extra bergruimte op.  De normale CR-V is er ook als 

zevenzitter, maar de Hybrid niet. 
Wel hier 561 liter bagageruimte.

 Een digitaal instrumentarium; de 
bediening is niet altijd even logisch.  
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HONDA CR-V 2.0 HYBRID AWD | TOP 180 KM/H | 0-100 KM/H IN 8,6 S
A Het matte hout springt eruit en levert 
een stevige bijdrage aan de sfeer. 
B Groot ‘schiereiland’ in plaats van een 
traditionele middenconsole. 
C Hoogwaardige materialen, maar het 
design blijft je niet bij.

A

B

C

 Ook achterin 
been- en 
hoofdruimte in 
overvloed.  

 Concurrentie, let 
op: zo’n fysieke 

 instelknop voor het 
head-up-display is 

vreselijk handig. 
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MAZDA CX-5 SKYACTIV-G 165 AUT. | TOP 192 KM/H | 0-100 KM/H IN 9,7 S

 Xxxxxx

A Mazda speelt creatief met stikseltjes 
voor een nog hoogwaardiger uitstraling. 

B Mooi in beeld, maar het scherm is  
wat klein. C Creatief en stijlvol: laat  

het maken van dashboards maar aan  
Mazda over. 

A

B

C

 Mazda houdt vast aan de draaiknop- 
bediening en dat juichen wij van harte toe.

 Weinig ruimte tussen knieën en rugleuning  
in de Mazda. 

20      AUTOWEEK 15 • 2019



TOYOTA RAV4 – HONDA CR-V – MAZDA CX-5 – VOLKSWAGEN TIGUAN • MULTITEST

In Nederland zijn de meeste merken  
voor hun verkoopcijfers grotendeels  

afhankelijk van compacte en voordelige A- 
en B-segmenters. Bij Mazda ligt dat anders,  
want de forse CX-5 is ook in ons land al  
jaren de hardloper van het gamma. We  
geven de kopers geen ongelijk, want dit  
is al vanaf de introductie van de eerste  
generatie een fraaie, karaktervolle auto  
in een steeds voller segment. Een groot 
deel van dat karakter dankt de Mazda aan 
zijn dynamische rijgedrag en dat valt in  
het gezelschap op deze pagina’s extra op. 
De besturing geeft lekker veel feedback  
en de CX-5 voelt lichtvoetiger aan dan zijn  
formaat doet vermoeden. Keerzijde van dat 
feestje is dat het Mazda-onderstel stugger 
is dan dat van de andere drie testauto’s, met 
de Honda en de Toyota als comfortabele 
uitblinkers. De CX-5 is geen hybride, maar 
de aandrijflijn is evengoed interessant. 
Mazda kiest ook hier voor een turboloze 
motor met een vrij groot slagvolume. De 
2.0 SkyActiv-G in de testauto blijft met  
165 pk wat achter bij de hybrides, maar  
reageert wel mooi lineair en zal voor de 
meeste mensen voldoende krachtig zijn.  
De bak is helaas een ander verhaal. De  
conventionele zestrapsautomaat heeft 

moeite met een plotseling veranderende  
situatie en heeft vaak te veel tijd nodig om 
zich daarop aan te passen. Ook de schakel-
momenten zelf zijn beter voelbaar dan we 
tegenwoordig gewend zijn. De zitpositie 
sluit niet optimaal aan op het sportieve rij-
gedrag van de CX-5. Het stuur staat net iets 
te ver bij je vandaan en de stoel is te hoog 
geplaatst om echt lekker diep in de auto te 
kunnen zitten. Het interieur maakt gelukkig 
een hoop goed, met een vormgeving die 
origineel is zonder vergezocht te zijn. 
Prachtige materialen en fraaie stiksels  
dragen bij aan het weelderige totaalplaatje. 
Ook qua bedieningsgemak verdient Mazda 
een pluim. De centraal geplaatste draai-
knop blijft met name tijdens het rijden een 
zeer handige, weinig aandacht vragende 
manier om een infotainmentsysteem te  
bedienen. Verder heeft Mazda merkbaar 
goed nagedacht over de indeling van de  
digitale wereld, zodat veelgebruikte items 
altijd snel zichtbaar zijn. Wel valt op dat de 
in 2017 geïntroduceerde Mazda nu al wat 
ouderwets aanvoelt op dit gebied, vooral 
vanwege het beperkte formaat van het 
scherm. Wie zoveel mogelijk luxe voor  
zijn geld wenst, kan het beste naar de  
Mazda-dealer rennen. De zwarte CX-5 
Luxury is met nog geen 45 mille de voorde-
ligste van de vier testauto’s, terwijl hij zijn 
inzittenden tegelijkertijd volledig in de  
watten legt. Schitterend leer, stoel ventilatie, 
stuurwielverwarming, een reeks veiligheids-
hulpjes en een fantastisch audiosysteem 
zijn allemaal present. Alleen een open dak 
ontbreekt en is helaas ook niet leverbaar. 
Wie een budget heeft van € 50.000 kan 
overigens opteren voor een krachtiger  
CX-5; de versie met de 194 pk sterke 2.5 
kost in Luxury-trim € 48.190 en die heeft 
standaard een automatische transmissie.

DE CONVENTIONELE  
ZESTRAPSAUTOMAAT  
HEEFT MOEITE MET PLOTS 
VERANDERENDE SITUATIES

 Zouden dit de kleinste mistlampen uit  
de geschiedenis zijn? 

 Slim: zo zit het afdekzeil nooit in de weg. 

OPMERKELIJK

WAAR VOOR JE GELD

 Stoelverwarming, stuurverwarming 
en zelfs stoelventilatie: geen loze 
knopjes bij de Luxury-uitvoering.

 Een traditionele klokkenwinkel met een 
digitaal sausje.

 Met 477 liter is de Mazda duidelijk  
de krapste van het stel.
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Met 2016 als geboortejaar is de  
Volkswagen Tiguan de oudste auto 

van dit gezelschap, maar het model behoort 
ook in 2019 nog tot de populairste SUV’s. 
Voor een facelift is het nog te vroeg, maar 
toch is er nieuws: sinds enkele maanden 
heeft de 1.4 TSI plaatsgemaakt voor de  
1.5 TSI, die ook in veel andere Volkswagen- 
producten de aandrijving verzorgt. Zelfs  
de krachtigste versie van de nieuwe motor 
is met 150 pk aanzienlijk minder sterk dan 
de hybrides van Honda en vooral Toyota, 
maar met de prijs als uitgangspunt is er  
alsnog een goede match. Met zijn relatief 
kleine turbomotor en automaat met dubbele 
koppeling is de Tiguan naar moderne maat-
staven de meest conventioneel aangedreven 
auto van de vier. De voordelen van zo’n  
opstelling komen ook hier goed uit de  
verf. De Tiguan is de minst krachtige auto 
van deze pagina’s, maar weet dat dankzij 
het vroeg beschikbare koppel en de  
razendsnelle bak keurig te verbloemen.  
De auto is voelbaar minder vlot dan de  
hybrides, maar versnelt zonder drama en 

presteert bijna altijd naar alle tevredenheid. 
Ook op andere gebieden komt de Tiguan 
over als een doordachte auto. Tegelijkertijd 
is hij nergens echt verrassend. Het rijgedrag  
is de bekende keurige middenweg die 
Volkswagens zo kenmerkt, het interieur  
is netjes en strak. Wellicht iets té strak 
zelfs, waardoor het geheel in vergelijking 
met de anderen wat eenvoudig en somber 
overkomt. Het materiaalgebruik is netjes,  
maar de periode waarin Volkswagen op dit 
gebied per definitie de uitblinker was, ligt 
achter ons. Stoelen en stuur zijn uitgebreid 
verstelbaar, zodat een goede zitpositie  
voor vrijwel iedereen is te vinden. Ook  
de overige bedieningselementen zijn snel 
gevonden, zowel binnen als buiten de  
digitale wereld van het infotainment-
systeem. Het touchscreen werkt zeker  
in vergelijking met dat van de Honda en 
Toyota razendsnel en is op een enkele  
uitzondering na logisch ingedeeld. Ook  
het digitale instrumentarium verdient een 
pluim. Terwijl het scherm achter het stuur 
bij de tegenstrevers zich hooguit deels  
laat aanpassen, is de boel bij Volkswagen 
geheel naar eigen smaak in te delen. Ronde 
klokken, digitale meters of een navigatie-
scherm over de volle breedte, het kan alle-
maal. Bij de Japanners betekent een duur 
uitrustingsniveau automatisch dat vrijwel 
alles standaard is, maar bij Volkswagen  
ligt dat toch net even anders. Ook bij een 
Tiguan Highline Business R, zoals het 
exemplaar op deze pagina’s, is er nog veel 
te kiezen. Zonder opties is de Duitser met  
€ 43.425 nota bene de voordeligste van  
dit gezelschap, maar wie de boel naar het 
niveau van de Japanse concurrenten tilt, 
krijgt alsnog te maken met een prijs die  
de halve ton ruimschoots overschrijdt.  
Op veiligheidsgebied is de Tiguan- 
uit rusting dan weer wel op niveau. 

DE TIGUAN IS DE MINST 
KRACHTIGE VAN DE VIER, 
MAAR WEET DAT DANKZIJ 
HET VROEG BESCHIKBARE 
KOPPEL EN DE SNELLE BAK 
KEURIG TE VERBLOEMEN

 Met een druk op de volumeknop gaat  
niet alleen het geluid uit, maar gooit het  
hele systeem de handdoek in de ring. 

 Mooi, zo’n zwarte spoiler, maar mag  
dat randje om het remlicht dan ook een  
likje verf?

OPMERKELIJK

 Het digitale instrumentarium is helemaal 
naar wens in te delen.

 Met 615 liter mag de Tiguan zich Koning 
Kofferbak noemen. 

 De Tiguan kan zijn bestuurder leren om 
zuiniger te rijden. 

KEURIGE MIDDENWEG
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VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI 150 PK DSG | TOP 200 KM/H | 0-100 KM/H IN 9,7 S

 Het R-Line-pakket maakt van de nogal 
 ingetogen Tiguan een stoere verschijning. 

 De klaptafeltjes ontnemen wat knieruimte, 
maar die is er gelukkig volop. 

A Grote glanzende kunststof vlakken  
als sier-elementen. B Het Tiguan- 
binnenste is streng en zakelijk. C Het 
grote scherm reageert razendsnel en  
is goed bereikbaar. 

A

B

C
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SCOREKAART

ALLE GEGEVENS OP EEN RIJ

GEGEVENS TOYOTA HONDA MAZDA VOLKSWAGEN

TECHNIEK
Motor 4-cil. in lijn 4-cil. in lijn 4-cil. in lijn 4-cil. in lijn
Turbo nee nee nee ja
Cilinderinhoud 2.487 cc 1.993 cc 1.998 cc 1.495 cc
Max. vermogen 130 kW/177 pk 107 kW/145 pk 121 kW/165 pk 110 kW/150 pk

bij 6.000 tpm bij 6.200 tpm bij 6.000 tpm bij 1.500 tpm
Max. koppel 221 Nm 175 Nm 213 Nm 250 Nm

bij 4.400 tpm bij 4.000 tpm bij 4.000 tpm bij 1.500 tpm
Max. vermogen gec. 160 kW/218 pk 135 kW/185 pk - -
Max. koppel gec. - 315 Nm - -
Uitstoot CO2 105 g/km 126 g/km 150 g/km 136 g/km
Aandrijving voor voor+achter voor voor
Aantal versnellingen automaat automaat 6, seq. autom. 7, aut. dub. kop.
Remmen vóór/achter gev. schijven gev. schijven/ gev. schijven/ gev. schijven/

rondom schijven schijven schijven
Bagageruimte 580 l 561-1.756 l 477-1.620 l 615-1.655 l
Gewicht 1.565 kg 1.598 kg 1.365 kg 1.450 kg
Laadvermogen 570 kg 752 kg 665 kg 560 kg
Aanhanger (geremd) 800 kg 1.500 kg 2.000 kg 1.800 kg

KOSTEN
Prijs rijklaar € 39.995 € 40.960 € 36.490 € 39.380
Prijs uitvoering € 47.795 € 53.530 € 43.740 € 43.425
Prijs testauto € 47.795 € 54.340 € 44.785 € 45.207
Wegenbelasting/3 mnd. € 221 - € 248 € 221 - € 248 € 178 - € 200 € 178 - € 200
Energielabel/bijtelling A/22% E/22% D/22% D/22%
Garantie 3 jr./100.000 km, 3 jr./100.000 km, 3 jr./100.000 km, 2 jr./onbeperkt,

12 jr. carrosserie 12 jr. carrosserie 12 jr. carrosserie 12 jr. carrosserie
Onderhoudsinterval 15.000 km/1 jr. 20.000 km/1 jr. 20.000 km/1 jr. 30.000 km/1 jr.

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

TESTWAARDEN TOYOTA HONDA MAZDA VOLKSWAGEN

PRESTATIES
0-50 km/h 3,4 s 3,5 s 3,4 s 3,4 s
0-80 km/h 6,0 s 6,0 s 6,7 s 6,7 s
0-100 km/h 8,6 (8,4*) s 8,6 (9,2*) s 9,7 (9,8*) s 9,7 (9,2*) s
50-80 km/h in D 2,6 s 2,5 s 3,2 s 3,2 s
80-120 km/h in D 5,2 s 5,7 s 6,3 s 6,8 s
Topsnelheid* 180 km/h 180 km/h 192 km/h 200 km/h

REMMEN
50-0 km/h 9,5 m 9,2 m 10,7 m 8,6 m
100-0 km/h 38,3 m 37,3 m 42,8 m 34,8 m

TOERENTAL
130 km/h variabel n.b. n.b. 2.430 tpm

Meetcondities temperatuur 8 °C, droog * = fabrieksopgave

TOYOTA HONDA MAZDA VOLKSWAGEN

Aandrijflijn

● ● ● ● ● ◗
Soepel, stil en 
zuinig.

● ● ● ● ◗ ●
Werkt netjes 
samen, minder 
zuinig en stil.

● ● ● ● ●
Motor prima,  
bak gooit roet  
in het eten.

● ● ● ● ●
Kan vermogens-
verschil goed 
verbloemen.

Rijden

● ● ● ● ● ◗
Uitstekend 
uitgebalanceerd 
pakket.

● ● ● ● ●
Comfortabel  
en toch niet 
afstandelijk. 

● ● ● ● ◗ ●
Lekker licht-
voetig, maar ook 
wat stevig.

● ● ● ● ◗ ●
Comfortabel 
compromis. 

Uitrusting

● ● ● ● ●
Goed voor 
elkaar. 

● ● ● ● ●
Zonder 4WD een 
goede deal. 

● ● ● ● ●
Gunstige prijs, 
toch zeer  
compleet.

● ● ● ● ●
Laagste prijs, 
maar opties  
zijn duur.

  
Ruimte - 
gebruik

● ● ● ● ● ◗
Van voor tot 
achter erg ruim.

● ● ● ● ● ◗
Doet niet onder 
voor de Toyota.

● ● ● ● ●
Met name 
achterin duidelijk 
krapper.

● ● ● ● ● ◗
Hier de grootste 
bagageruimte.

Interieur

● ● ● ● ●
Mooi afgewerkt, 
coherent 
geheel.

● ● ● ● ◗ ●
Zeer netjes, 
infotainment  
valt tegen.

● ● ● ● ●
Blijft een fraai 
binnenste.

● ● ● ● ●
Prima, maar  
ook wat saai  
en simpel.

Veiligheid

● ● ● ● ●
Toyota Safety 
Sense  
standaard.

● ● ● ● ●
Standaard met 
handige hulpjes.

● ● ● ● ●
Geen ACC,  
wel dodehoek-
detectie.

● ● ● ● ●
Op veiligheid is 
niet beknibbeld.

Gebruiks-
kosten

● ● ● ● ● ◗
Laagste 
verbruik, goede 
reputatie. 

● ● ● ● ●
Net verbruik,  
lagere rest-
waarde.

● ● ● ● ◗ ●
Net verbruik,  
iets lichter dan  
de hybrides.

● ● ● ● ●
Goede rest-
waarde, kortere 
garantie. 

Funfactor

● ● ● ● ◗ ●
Ziet er stoer uit 
en rijdt erg fijn.

● ● ● ● ●
Netjes, niet  
heel spannend.

● ● ● ● ◗ ●
Relatief dyna-
misch, vlotte 
verschijning. 

● ● ● ● ●
Het is een  
Volkswagen. 
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TOYOTA RAV4 – HONDA CR-V – MAZDA CX-5 – VOLKSWAGEN TIGUAN • MULTITEST

CONCURRENTENMATEN in mm
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lengte 4.600, wielbasis 2.690, breedte 1.855, hoogte 
1.685, interieurbreedte voor 1.600, interieurbreedte achter 
1.550, draaicirkel 11,0 m, banden testauto Dunlop Grand 
Trek PT30, 225/60R18

lengte 4.550, wielbasis 2.700, breedte 1.840, hoogte 
1.675, interieurbreedte voor 1.465, interieurbreedte achter 
1.400, draaicirkel 11,0 m, banden testauto Toyo Open 
Country, 225/55R19

lengte 4.600, wielbasis 2.663, breedte 1.855, hoogte 
1.679, interieurbreedte voor 1.500, interieurbreedte achter 
1.490, draaicirkel 11,4 m, banden testauto Bridgestone 
Dueler, 235/60R18

lengte 4.486, wielbasis 2.681, breedte 1.839, hoogte 
1.632, interieurbreedte voor 1.470, interieurbreedte achter 
1.410, draaicirkel 11,5 m, banden testauto Continental 
ContiSportContact 5, 255/45R19
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330

330

490
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BRANDSTOFVERBRUIK

OORDEEL

Laten we vooropstellen dat de auto’s  
in dit verhaal allemaal tot de toppers in 
hun segment behoren. De Volkswagen 
is nog altijd een uitstekende allrounder, 
die met zijn strakke koets, grote ruimte- 
aanbod en fijne aandrijflijn een brede 
doelgroep aanspreekt. Tegelijkertijd is 
de Duitser in aangeklede vorm verre van 
voordelig en ook kan hij qua verbruik niet  
op tegen de hybrides. De Mazda scoort 
punten met een fraai interieur en vooral 
een overdadige uitrusting voor een  
redelijke prijs. Hij moet het op ruimte- 
gebied afleggen tegen de anderen.  
De Honda is mede dankzij de vierwiel-
aandrijving erg duur, maar ook zeer ruim 
en zuinig. De Toyota RAV4 is echter 
minstens zo ruim en nóg zuiniger, terwijl 
hij ook nog eens fijner rijdt en minder 
kost. Een duidelijke winnaar!

TOYOTA

MAZDA

HONDA

VOLKSWAGEN

Toyota
33½ punten1

Mazda
29½ punten3

Honda
30½ punten2

Volkswagen
28 punten4

 Fabrieksopgave Testverbruik Tankinhoud Actieradius
 in l/100 km in l/100 km in liters in kilometers
TOYOTA   4,6 (1:21,7)   6,8 (1:14,7)   55   808
HONDA   5,5 (1:18,2)   7,3 (1:13,7)   57   780
MAZDA   6,6 (1:15,2)   7,9 (1:12,6)   56   705
VOLKSWAGEN   6,0 (1:16,7)   8,9 (1:11,2)   58   649

 Peugeot 3008 PureTech 180 EAT8,  
vanaf € 40.240.

 Kia Sportage 1.6 T-GDi DCT7 
4WD, vanaf € 44.395.

De Toyota is de zuinigste en doet daarmee wat er van hem wordt verwacht. De Honda scoort 
ook netjes, zeker als we de vierwielaandrijving meewegen. De Mazda en de Volkswagen  
blijven logischerwijs achter bij de hybrides; de Mazda doet het ondanks zijn grote motor en 
traditionele automaat opvallend genoeg iets beter. 

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 na te lezen op autoweek.nl/multitests

RESTWAARDE

De RAV4 en de Mazda doen het op 
dit gebied het best. Toyota scoort 
met een ijzersterke reputatie en 
het feit dat deze SUV gloednieuw 
is, terwijl de Mazda CX-5 domweg 
zowel nieuw als gebruikt heel 
populair is. Volkswagen en Honda 
blijven iets achter, maar halen  
nog altijd nette cijfers. Vooral de 
hoge prijs van de Honda bezorgt 
de auto hier de laatste plek.

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. 

TOYOTA   8,0
HONDA   7,0
MAZDA   7,5
VOLKSWAGEN   8,0
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