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Beste lezer,
We weten niet wat de situatie zal zijn wanneer u dit leest, maar de afgelopen weken zijn een
beproeving geweest voor ons allen. Hier zijn geen woorden voor. Solidariteit en samenhorigheid
zijn de sleutelbegrippen van de laatste weken. We moeten samen sterk blijven om concreet werk
te maken van de uitdagingen waar we voor staan, om er nadien sterker uit te komen.

SAFARI IN AFRIKA?

Niels Kowollik is
CEO & Managing
Director Mercedes-Benz
Cars Nederland B.V.

De gebeurtenissen hebben uiteraard tot op de dag van vandaag invloed op onze dienstverlening
en die van onze dealers. Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de situatie en bieden onze
verontschuldigingen aan voor het eventuele ongemak dat de genomen maatregelen met zich
meegebracht hebben.

Woorden schieten tekort om onze dankbaarheid uit te spreken naar de mensen die in cruciale
Tanzania
beroepsgroepen werken. We denken dan aan mensen in de zorgsector, openbare hulpdiensten
als
brandweer, politie, ambulance en vele anderen waar vaak ‘de ster’ hun motorkap siert.
Deze systeemrelevante voertuigen mobiel houden, is dan ook de meest eervolle taak die wijKenia
en
onze dealers kunnen uitvoeren.

Madagaskar
Een onderneming als Mercedes-Benz gaat in een situatie als deze uiteraard niet bij de pakken
Oeganda
neerzitten. Als organisatie hebben wij verplichtingen en een voorbeeldfunctie voor de hele wereld,
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ook tijdens deze moeilijke dagen. Samen staan we sterker!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag ons inspiratiemagazine aan via vanvanee.nl
Boylestraat 56

6718 XM Ede

0342 49 28 11

info@vanvanee.nl

We hopen dat dit magazine een aangename afleiding zal zijn.
Veel leesplezier.
Niels Kowollik

Rwanda
Zimbabwe
Namibië
Botswana
Zambia
Mozambique
Seychellen
Mauritius
Zuid-Afrika

Al sinds 1979 dé Afrika specialist
Op jambo.nl en in onze brochure vindt u ruim 100 uitgekiende reizen of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!
VISION AVTR
Sciencefiction en
duurzame luxe: de
revolutionaire toekomststudie van
Mercedes-Benz in
één concept car
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Waarheen leidt
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S TA R T

HET MOM EN T

Wat een start! Silberpfeile debuteren in de Formule E
Het Mercedes-Benz
EQ-team overtuigt bij
de start van zijn eerste
raceseizoen

FOTO’S MERCEDES-BENZ AG (2)

Al meteen na de eerste race
van Mercedes-Benz EQ in de
Formule E had teamchef Ian
James alle reden om te juichen.
Allebei zijn elektrische Silberpfeile wisten zich meteen voorin
te plaatsen.
In het najaar van 2019 begon
Mercedes-Benz aan een nieuw
hoofdstuk in zijn autosportgeschiedenis. Vanachter het
stuur van de Mercedes-Benz EQ
Formule E Silver Arrow 01
verrassen de Belg Stoffel
Vandoorne en de Nederlander
Nyck de Vries (foto boven) de
fans van dit nieuwe raceteam.
Het levert fascinerende autosportmomenten op!
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POLE POSITION

A G E N DA

Onderzoek voor het milieu: Cassia Attard, Canada

Cassia Attard, 18, was
een van de sprekers op
de me Convention 2019
in Frankfurt.

Wat interesseerde u al op zo’n jonge
leeftijd?
Op mijn 15de bracht ik twee weken door op
de Bahama’s waar ik me bezighield met zeebiologisch onderzoek. Daar liet men mij
bijzonder interessante duurzaamheidsmethoden zien. Thuisgekomen had ik een
nieuw doel: ik wilde het klimaatprobleem
helpen oplossen. Later zag ik in dat klimaatverandering slechts met behulp van exponentiële technologie te stoppen is. Toen ik
tot de Knowledge Society in Toronto werd
toegelaten, kreeg ik de kans om dieper in
de materie te duiken en meer over deze
zeer snel ontwikkelende technologie te
leren. Daar maakte ik kennis met kwantumdots en startte ik mijn eigen projecten. In
een lab in de stad experimenteerde ik met
het ontwikkelen van mijn eigen kwantumdots. Samenwerkingen met de universiteiten van Waterloo en Toronto maakten het
later mogelijk om mijn kwantumdots te veranderen in een transparant zonnepaneel.
Wat zijn kwantumdots en wat betekenen ze voor zonne-energie?
Vanwege technologische beperkingen is
zonne-energie momenteel nog niet schaalbaar. Ik begon onderzoek te doen naar
nieuwe en efficiëntere vormen van zonnecollectoren: perovskiet zonnepanelen, nanodraden en toen … de jackpot: kwantumdots!
Dat zijn halfgeleidende nanodeeltjes. Die zijn
minuscuul, hebben een diameter van 50
atoom en kunnen lichtenergie absorberen.
Als je ze op een materiaal als metaal of glas
legt, kunnen ze dit materiaal transformeren
tot een zonnepaneel, zonder zichtbaar te
worden. De huidige zonnepanelen hebben
een rendement van maximaal 30 procent.
Bovendien hebben de meeste steden onvol-

doende ruimte om grootschalig zonnepanelen op zonnige plekken te installeren.
Kwantumdot-zonnecellen beloven een rendement van 68 procent en kunnen bestaande
ruiten veranderen in zonnecollectoren.
Stel je eens voor dat er een stad zou zijn waar
flats via hun ‘onzichtbare zonnepanelen’
voor hun eigen energie zorgen. Dat zou
pas baanbrekend zijn!
Hoe gaat het met uw andere hobby:
‘in-vitro vlees’?
Ik eet om ecologische redenen al drie jaar
geen vlees meer. De landbouw produceert
meer broeikasgassen dan alle vormen
van vervoer samen. Ik wil graag een alternatieve vorm van vleesproductie bedenken.
In-vitrovlees wordt in een lab gekweekt,
maar is biologisch identiek aan natuurlijk
vlees. De productie ervan vergt echter
99 procent minder grond en 99 procent
minder water – en veroorzaakt 99 procent
minder broeikasgassen. Ik kan niet wachten tot gekweekt vlees op de markt komt.
Ik mis hamburgers!
Bestaat er een verband tussen al uw
verschillende projecten?
Analyses wijzen uit dat energieopwekking
en landbouw de meeste broeikasgassen produceren. Ik heb naar technologieën gezocht
waarmee deze sectoren fundamenteel kunnen worden veranderd. Zowel kwantumdots
als kweekvlees kunnen de vorm en de
manier waarop we energie en levensmiddelen produceren revolutionair veranderen.
Wat maakt u zo optimistisch, terwijl
veel gerenommeerde onderzoekers
zoveel moeite hebben met het vinden
van oplossingen?
Ik ben er bijzonder dankbaar voor dat ik op
zo’n jonge leeftijd de kans heb en over de middelen beschik om nu al te kunnen beginnen.
Dat geeft mij een aanzienlijke voorsprong.
Als ik het klimaatprobleem wil oplossen, moet
ik niet wachten tot ik 30 ben.
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Tekst van MARKUS HÜFNER

U bent nog maar 18 en hebt nu al
naam gemaakt met wetenschappelijke
projecten. Speelt leeftijd een rol in de
wetenschap?
De meeste mensen denken dat leeftijd een
beperking is. Het tegendeel is echter waar.
Experts helpen graag jongeren die zich
bezighouden met belangrijke problemen.
Als ik me tot mensen uit de zonne-energiesector wend, willen de meesten me helpen
bij mijn projecten.

FOTO R.V.

Klimaatverandering
als motivatie: een
jonge wetenschapper
wil iets in beweging
brengen

Nieuws uit de wereld van kunst, muziek en sport*

Daimler events

Dutch Grand Prix, Zandvoort
1 – 3 mei 2020
Back on track! Voor miljoenen sport
fans in Nederland komt een droom
uit. Nu kunnen we onze helden
Lewis Hamilton, Sebastian Vettel
en natuurlijk ook Max Verstappen
van dichtbij aanmoedigen.
MercedesBenz is vertegenwoor
digd met een stand in de Fanzone.
dutchgp.com

The Masters 2020
6 – 12 april 2020
Augusta in de VS, de bekendste
golfclub ter wereld, is het toneel
voor traditionele toernooien.
MercedesBenz is trotse partner.
mbmag.me/augusta
Mercedes-Benz Surffestival
21 – 24 mei 2020
Op het op twee na grootste
Duitse eiland in de Oostzee
Fehmarn treffen fans en profs
elkaar in mei voor het grootste
windsurfevent van Europa.
mbmag.me/surf

Eurovisie Songfestival, Rotterdam
12 – 16 mei 2020
In mei is het zover en huisvest
Rotterdam Ahoy de 65ste editie
van het Eurovisie Songfestival.
MercedesBenz is Mobility
Partner met tien EQC’s en drie
VKlasse modellen voor het
vervoer van gasten. Laten we
duimen voor Jeangu Macrooy!
songfestival.nl

Dag van de Architectuur,
Rotterdam
19 – 21 juni 2020
Tijdens de Dag van de Architectuur
staat de bijzondere architectuur
van Rotterdam in de spotlights.
Ontdek de stad met een van de
vele activiteiten, zoals rondlei
dingen, gebiedswandelingen en
presentaties. Een unieke kans voor
een kijkje achter de deuren van ico
nische bouwwerken waar u anders
alleen maar langs kunt lopen.
dagvandearchitectuurrotterdam.nl

Pop Art live, Essen
29 mei – 6 september 2020
‘Radiant Baby’ en ‘Barking Dog’. Velen van ons hebben deze wereld
beroemde werken van de popartlegende Keith Haring wel eens gezien.
Museum Folkwang in Essen presenteert een ambitieuze retrospective
van het werk van een kunstenaar die veel te jong overleed. Het is een
zeldzaam uitgebreide en diepgaande expositie geworden.
mbmag.me/haring

Over het IJ Festival,
Amsterdam
10 – 19 juli 2020
Jaarlijks in juli vindt
Over het IJ Festival plaats:
tien dagen lang actueel
locatietheater van nieuwe
en gevestigde makers op
spraakmakende binnen
en buitenlocaties op de
NDSMwerf, aan de
oevers van het IJ en op
diverse locaties dieper
in AmsterdamNoord.
overhetij.nl

Amsterdamse Open Tuinen Dagen
12 – 14 juni 2020
Museum Van Loon organiseert
ieder jaar de Open Tuinen Dagen
in het derde weekend van juni. In
dit weekend wordt een verborgen
deel van Amsterdam zichtbaar als
ruim 25 grachtentuinen worden
opengesteld voor het publiek.
museumvanloon.nl/programma/
open-tuinen-dagen

Rotterdam Unlimited
21 – 25 juli 2020
Rotterdam Unlimited is een van de
grootste gratis straatfestivals van
Europa. De eclectische muziek
scène, creatieve kunstgemeenschap
en 178 verschillende culturen zijn de
geheime ingrediënten van de leven
dige en spannende atmosfeer van
Rotterdam. Met live muziek, de
Battle of Drums, dans, een festival
markt met eten uit alle windstreken,
de spectaculaire Zomercarnaval
Straatparade en nog veel meer.
rotterdamunlimited.com

*Voor mogelijke annulering van bovenstaande events n.a.v. het Coronavirus, verzoeken wij u de website van de organisatie te raadplegen.
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Exclusieve adressen voor uw droomvakantie

CASUAL LUXURY HOTEL

PLUNHOF ««««S
Duik onder in Acqua Minera. Word wakker in het rijk der grotten. In de
voetstappen van de mijnwerkers. Wellness in de bergen, tussen Dolce Vita
en Almrausch ... Met de uitbreiding van het unieke concept „wellness boven
en onder de grond“, waaronder de nieuwe waterwereld Acqua Minera en
een uniek spa-menu met biologische, hightech en medische cosmetica, zet
het door een familie gerunde wellnesshotel****S Plunhof in het Zuid-Tiroolse
Ridnaun nieuwe normen in de wellnesswereld. NIEUW: Acqua Minera – Bron
van welzijn: Binnenzwembad van 20m, overdekt ontspanningsbad, direct
verbonden met het buitenbad van 17m. (het hele jaar door verwarmd), buitenwhirlpool, 173m² natuurlijke vijver met ligstoelen in het water.

HOTEL
PLUNHOF ****S
Familie Volgger
Obere Gasse 7
39040 Ratschings-Ridnaun
Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0472 656247
info@plunhof.it
www.plunhof.it

HOTEL

KASSIAN ««««
Hotel Kassian is onderdeel van de Texel-groep en ligt op de zuidelijke helling
van Algund, in de buurt van Meran, omringd door mediterrane tuinen en
boomgaarden. Het hotel ligt onderaan de zonnige Waalweg en is het ideale
startpunt voor een groot aantal wandelingen in het natuurreservaat en in de
omliggende berggroepen. De suites, kamers en appartementen zijn ingericht
met natuurlijke materialen. Naast wol vinden ook inheemse houtsoorten en
natuursteen daar een nieuw thuis. Het unieke natuurlijke wellness-centrum,
het tot 33 °C verwarmde infinity sole-zwembad en de grote panoramische
balkons nodigen uit om te ontspannen. Naast het 5-gangen avondmenu zijn ook
het ontbijtbuffet met regionale boerderijproducten en de gevarieerde speciale
avonden een hoogtepunt en laten niets te wensen over. Naast het 5-gangen
dinermenu is ook het ontbijtbuffet, met regionale boerderijproducten en de
gevarieerde speciale avonden een hoogtepunt en laat niets te wensen over.

HOTEL
KASSIAN ****
Familie Siller
St. Kassianweg 17
39022 Algund bei Meran
Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0473 448545
info@kassian.it
www.kassian.it

Impressum: Feldkircher Medienpartner GmbH, GF Walter Feldkircher, Kirchnerstraße 6, A-6111 Volders, www.feldkircher-medienpartner.com, Firmenbuch-Nr. FN 464135b – LG Innsbruck, UID-Nr. ATU 73277367

PROMOTIE

PARK HOTEL

MIGNON & SPA «««««
Eindelijk in Meran! Waar de zon verhaalt over het zuiden en de bergen over de
Alpen. Centraal ligt een tuin van Eden, een elegant park, groen in elk seizoen,
geurig en bloeiend in de warme maanden. Het Mignon is een ware luxe. Neem
afstand van de wereld daarbuiten. De service, spa en culinaire kunsten zijn tot
in de finesse doorgevoerd in de stijl en ambiance van Park Hotel Mingnon. Een
luxueus hotel in de directe omgeving van het kuuroord Merano of een 5-sterren
wellnesshotel in de rustige natuur? U hoeft niets te beslissen – uw tijdelijke
woning bevindt zich op slechts 5 minuten lopen van het centrum van Merano
en slechts een raam verwijderd van de alpine-mediterrane natuur.

PARK HOTEL
MIGNON & SPA *****
Familie Glatt-Amort
Karl-Grabmayr-Straße 5
39012 Meran
Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0473 230353
info@hotelmignon.com
www.hotelmignon.com

BELVITA HOTEL

HOHENWART ««««S
Wanneer een hartige, alpine feel-good keuken versmelt met mediterrane
verfijning en een vleugje Dolce Vita, betekent dit puur genieten! Dit is erg
belangrijk voor ons in Hohenwart. Een veelvoud van Zuid-Tiroolse delicatessen
verwent uw smaakpapillen met mediterrane, soms met ongewone, nieuw
geïnterpreteerde gastronomische creaties. Ruime kamers, veel idyllische
plekken in het huis en een weidse tuin nodigen u uit om gewoon weer even
in het hier en nu te zijn. Laat uw ogen dwalen en kijk naar de zon terwijl deze
het pittoreske Zuid-Tiroolse bergpanorama onderdompelt in warm licht. Onze
VistaSpa verwent u met regionale behandelingen, verschillende sauna‘s en
het glazen pekelbad van 360 ° op het dakterras. Het familiezwembad en het
zwembad van 25m in de tuin beloven uren plezier. Of u nu de dag actief buiten
in de natuur doorbrengt of ontspannen in ons hotel: wij zijn uw vakantiehuis
in Schenna!

BELVITA HOTEL
HOHENWART ****S
Familie Mair
Verdinserstraße 5
39017 Schenna
Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0473 944400
info@hohenwart.com
www.hohenwart.com

GELU K SROU T E

Zuid-Korea: 80 kilometer van Jeju-Stad naar Seogwipo
Het eiland Jeju staat
bekend als een
subtropisch paradijs.
De roadtrip voert u
over smalle landwegen. De vulkaan in
het binnenland
verkent u te voet

In de schemering:
de Hallasan –
met 1.950 meter
de hoogste berg
van Zuid-Korea.

Mokp’o

1 Eten
De reis begint op de traditionele
markt Dongmun in het noorden
van Jeju-Stad. Hier kunt u aan de
vooravond van uw roadtrip smullen van regionale gerechten. Een
feest voor uw smaakpapillen!
w3w.co/nieuwjaar.keizer.
literpak
2 Wandelen
De vulkaan Hallasan: het hoogste
punt van Zuid-Korea (1.950 meter)
vormt het centrum van het nationaal park van het eiland dat op de
UNESCO-werelderfgoedlijst prijkt.
w3w.co/ontwikkelen.genazen.
puurst

4 Bewegen
Kajakken, waterskiën, jetskiën,
parasailen en surfen: Jungmun
Beach is een eldorado voor sportieve reizigers. Avonturiers verlaten
het drukke strand om de kusten ver
weg van de menigte te verkennen.
w3w.co/meerijden.allermooiste.
infomap

5 Genieten
De Cheonjiyeon-waterval in Seogwipo is 22 meter hoog en 12 meter breed. Cheonjiyeon betekent
letterlijk ‘de hemel verbonden met het land’. Het verhaal gaat dat ooit zeven feeën uit de hemel
neerdaalden om zich in dit heldere water te baden.
w3w.co/boottocht.zwagers.dolblij

Exclusieve tuinkamers op maat
Het is heerlijk lang buiten zitten met een tuinkamer van

Z U I D - KO R E A
1

Bronkhorst. De combinatie van robuust hout met materialen

Jeju-Stad

als beton, staal en glas maken het een plek om naar uit te
kijken. We maken uw tuinkamer graag voor u op maat.

JEJU

2

Vraag de gratis brochure aan op bronkhorstbuitenleven.nl
of bel 0577 - 75 09 44 voor een afspraak.

Daejeong-eup

3

Seogwipo

4

5

5 km

De weg wordt het doel: ook de
app Marvelroad laat de mooiste
wegen en routes zien.
marvelroad.com

what3words is een eenvoudig navigatiesysteem waarmee u wereldwijd elke locatie nauwkeurig kunt
vinden met behulp van drie woorden. what3words.com

FOTO GETTY IMAGES

3 Slapen
Aan de zuidkust met zijn talrijke
baaien staat het Lotte Hotel in de
stad Seogwipo met een fascinerend uitzicht op de zee. U bent
slechts een paar stappen van het
strand verwijderd.
w3w.co/heviger.pompend.
pindasoep

TUINKAMERS
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VERANDA’S
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POOLHOUSES
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SCHUREN

|

GARAGES

|

GASTENVERBLIJVEN

TREND

Het lentegevoel: luchtig genieten
In iedere uitgave selecteert
onze hoofdredacteur Hendrik
Lakeberg producten die uw
dagelijks leven verrijken

Jack
€ 365
aspesi.com

Heuptasje
€ 360
marni.com

Hardloopschoenen
€ 140
hokaoneone.eu

Zonnebril
€ 406
ic-berlin.de

16

Mercedes

“Kom naar de mooiste conceptstore van Rotterdam voor een
ruime selectie aan geuren, juwelen en accessoires.”

FOTO’S R.V.

Wat is er zo mooi aan de lente?
Het leven wordt lichter. De zon
verwarmt ons weer, de lucht
wordt minder zwaar, de temperaturen stijgen en daarmee ook
ons humeur. Dat we ons lichter
voelen, ligt niet alleen aan het
weer en ons humeur: zware
winterjassen, dikke truien en
sjaals kunnen de kast weer in –
onze garderobe slaakt een zucht
van verlichting. En wij ook.
We hullen ons weer in felle
kleuren en stoffen die natuurlijk aanvoelen. Nieuwe hightech
materialen zoals dat van dit
flinterdunne jack van Aspesi
zijn trendy en comfortabel.
Met de hardloopschoenen
van Hoka wordt niet alleen
joggen een feest. De subtiele
citrusnoot in het unisex parfum
Bergamote 22 van Le Labo
zorgt voor een frisse lentegeur
en het compacte heuptasje
van Marni biedt ruimte voor
al uw essentials. Bijvoorbeeld
de aluminium zonnebril van
ic! berlin voor de luchtige
casual look waar dit seizoen
om vraagt.

Unisex parfum
€ 155
lelabofragrances.com

Weena-Zuid 142-144, Rotterdam, Tel: 010 - 404 96 02, www.liannetioluxury.com

De accessoirepakketten.

10%

Voor u en al uw plannen.

NU
MET

KORTING

Werk, sport, vakantie: er speelt heel wat in
uw dagelijks leven. En uiteraard pakt u alle
activiteiten het liefst zo efficiënt mogelijk aan.
Mercedes-Benz maakt het u makkelijk met
handige accessoirepakketten én 10% korting.
U hoe alleen nog maar te kiezen.

TRAVEL PACK 1
Dakbox grijs (mat) 400 liter
+ Dakdragers

€ 749,95

COMFORT PACK

€ 675,-

Dakbox zwart (metallic) 400 liter

Bagageruimtebak, laag

+ Dakdragers

+ Zigzaglaaddrempelbescherming

€ 819,95

€ 735,-

€ 129,-

€ 144,95

BIKE PACK 2
BABY PACK
Kinderzitje DUO plus (9 tot 18 kg)
+ Zigzaglaaddrempelbescherming

€ 444,-

€ 399,-

Fietsdrager voor 2 fietsen op de trekhaak
Maximale belasting 60 kg of 30 kg per fietsrail
+ Bagageruimtebak, laag

€ 629,95

€ 565,-

Fietsdrager voor 3 fietsen op de trekhaak
Maximale belasting 54 kg of 18 kg per fietsrail
+ Bagageruimtebak, laag

KID PACK

€ 729,95

€ 655,-

Kinderzitje KIDFIX XP (15 tot 36 kg)
+ Zigzaglaaddrempelbescherming

€ 374,-

€ 335,-

FIETSHOUDER 3
€ 149,-

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen inclusief btw, geldig t/m 31-12-2020. Aanbod geldig voor alle Mercedes-Benz personenwagens waarop de accessoires gemonteerd kunnen worden.
1
De Travel Packs zijn ook verkrijgbaar met een dakbox met inhoud van 450 liter, vraag ernaar bij uw Mercedes-Benz dealer.
2
Alleen beschikbaar in combinatie met een trekhaak (optiecode 550) of achteraf gemonteerde trekhaak. Niet in combinatie met een extern reservewiel.
Bij modellen met achterklep is de toegang tot de bagageruimte beperkt.
3
Op sommige dakdragers is een verbindingselement nodig om de fietshouder te monteren. Voor meer informatie, neem contact op met uw Mercedes-Benz dealer.

€ 134,- /stuk

I M AGI N E

V I S I O N AV T R

Meer dan fantasie
Nooit eerder heeft Mercedes-Benz met een conceptvoertuig zo ver in de toekomst gekeken: bij de
VISION AVTR diende de bioscoopfilm Avatar als
inspiratiebron met spannende technologieën naar
het voorbeeld van de natuur. De showcar wijst de weg
naar de duurzame luxe van morgen, waarbij mens,
machine en natuur in harmonie zijn
Tekst van RÜDIGER BARTH
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V I S I O N AV T R

C

onceptvoertuigen bieden meestal
een realistisch voorproefje van de
ontwikkeling van de komende jaren,
maar bij de VISION AVTR is dat een ander
verhaal. Nooit eerder keek Mercedes-Benz
zo ver vooruit. De VISION AVTR is adembenemend, omdat het veel meer is dan een
spectaculaire showcar. Bij het merendeel
van de innovatieve benaderingen werd de
inspiratiebron gevormd door de bionica, en
dus afgeleid van de natuur, en het voertuig
zelf ziet er bijna uit als een levend wezen.
Maar laten we bij het begin beginnen. De
naam VISION AVTR is enerzijds een acroniem voor ‘Advanced Vehicle Transformation’. Anderzijds is het de belichaming van
een bijzondere samenwerking, want de
showcar is geïnspireerd op James Camerons
Avatar, een van de succesvolste films uit
de geschiedenis. Hierin creëert de sterregisseur een utopie, maar toont hij vooral
de kwetsbaarheid van de schepping en stelt
hij de vraag hoe we de toekomst de moeite
waard kunnen maken.
Intuïtieve interactie
De VISION AVTR presenteert een concept
voor de duurzame luxe van morgen, voor
elektromobiliteit die in harmonie is met de
natuur. Het model wijst de weg naar een
intuïtieve, volledig nieuwe interactie tussen
mens, machine en natuur. Vandaag de dag
leven we al met technologieën die we een
paar jaar geleden nog als sciencefiction
zouden bestempelen. De VISION AVTR is
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daarom allesbehalve een product van onze
rijke fantasie. Het is de consequente voortzetting van onze overtuiging dat er geen
alternatief is voor de ontwikkeling van
duurzame, technologische oplossingen. Bij
Mercedes-Benz noemen we deze weg naar
de toekomst ’Sustainable Modern Luxury’.
Maar hoe zouden deze oplossingen er concreet uit kunnen zien?
Zintuigen en technologie komen samen
De designers en engineers hebben deze
studie van binnenuit ontwikkeld – een primeur voor Mercedes-Benz. Eerst stelden ze
zich een hand voor die op een joypad rust,
een bedieningselement in de middenconsole.
Vervolgens stelden ze zichzelf vragen: wat
moeten de passagiers waarnemen? Wat moeten ze voelen? Wat zijn hun behoeften? Wat
houdt het eigenlijk in als we ons consequent
op de natuur oriënteren, zowel in het design
als in de materialen? Ze stelden zichzelf ten
doel om een auto te ontwikkelen die de
perceptie van de passagiers zou veranderen.
De ontwikkelaars beschrijven het zo: wie
plaatsneemt in deze auto, ervaart een transformatie. Op een geheel nieuwe, emotionele
manier hebben ze contact met de wereld om
hen heen, omdat hun zintuigen letterlijk
samensmelten met de sensoren van het
voertuig. Het resultaat is een ronduit fascinerende ervaring. Het voertuig ontwaakt als
het ware door de menselijke aanraking. Het
ritmisch pulserende licht van de joypad doet
denken aan een constante ademhaling.

Avatar
Zelden heeft een
film mensen zo
gefascineerd als
het sciencefictionspektakel van James
Cameron, dat in 2009
voor volle bioscoopzalen zorgde. De
film draait om de
strijd van een hoog
gecultiveerde humanoïde levensvorm op
de fictieve maan
Pandora, waarvan
de omgeving door de
mens wordt vernietigd. Er zijn vier vervolgen gepland.

Van idee tot
schets: de eerste
ontwerpen van de
Mercedes-Benz
designers.
De 33 bionische
flappen aan de
achterkant van het
dak doen denken
aan de schubben
van een reptiel.

V I S I O N AV T R

V I S I O N AV T R

Digitale neuronen
laten het voertuig
oplichten en
communiceren.
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V I S I O N AV T R

FOTO’S MERCEDES-BENZ AG

Showcar in actie
Hoe de bionische
flappen via hun
bewegingen communiceren, hoe de
VISION AVTR op
de mens reageert?
Bekijk de video op:
mbmag.me/
visionavtr

Het vloeiende
‘One-Bow’-design is
al in de schetsen
terug te zien.
Het interieur van de
VISION AVTR doet
denken aan een cocon
die de passagiers
beschermt.

De natuur als voorbeeld is een bekend
principe van de bionica – een wetenschap
die via natuurverschijnselen oplossingen
bedenkt voor technologische problemen.
“De natuur is en blijft onze beste leermeester”, benadrukte Ola Källenius, voorzitter
van de raad van bestuur van Daimler AG
en Mercedes-Benz AG, tijdens de presentatie van de VISION AVTR: “De natuur heeft
perfecte kringlopen gecreëerd; er wordt
niets verspild.”
De accutechnologie van het concept kenmerkt zich door een grafiek-gebaseerde
organische celchemie en maakt geen gebruik
van zeldzame grondstoffen en metalen. Het
studiemodel rijdt autonoom, zonder stuurwiel. De bestuurder kan de auto besturen via
de joypad in de middenconsole, vergelijkbaar
met een joystick – alleen intuïtiever.
Composteerbare accu
“De VISION AVTR toont op indrukwekkende wijze hoe een ‘Zero Impact Car’,
oftewel een klimaatneutrale auto, eruit
zou kunnen zien”, aldus Markus Schäfer,
bestuurslid van Daimler AG en tevens verantwoordelijk voor Group Research en
Mercedes-Benz Cars Development. De
accu’s zijn composteerbaar en dus volledig
te recyclen. Mercedes-Benz laat zien dat er
een manier is om een volledig circulaire
economie met betrekking tot grondstoffen
te creëren. Overigens zijn alle modellen al
voor 95 procent recyclebaar.

De Mercedes-Benz ontwikkelaars lieten zich ook inspireren door de natuur
voor de aandrijflijn en de communicatie.
Zo kunnen bijvoorbeeld de voor- en
achteras in dezelfde richting of in tegengestelde richting worden aangedreven.
Zodoende kan de VISION AVTR diagonaal
ongeveer 30 graden bewegen. De engineers spreken van een ‘krabbenloop’,
wat het reptielenkarakter onderstreept.
Op de achterkant van het dak zitten 33
bionische flappen die op de schubben van
een reptiel lijken. Hun bewegingen zijn
vloeiend; dit creëert subtiele gebaren die
communicatie mogelijk maken tussen de
bestuurder, het voertuig en de omgeving.
Ook bijzonder: de auto herkent de bestuurder aan zijn ademhaling en de stoelen
doen denken aan de reusachtige bladeren
uit de film Avatar die daar als hangmatten
dienen. “Het interieur oogt als een
cocon die de passagiers beschermt”, aldus
Gorden Wagener, Chief Design Officer bij
Daimler AG. Binnenin wordt de passagier
bijna volledig omringd door een gebogen
display waarop beelden worden geprojecteerd, zoals de omgeving die vanuit vogelperspectief wordt getoond.
“De VISION AVTR maakt theoretische
wetenschap zichtbaar en tastbaar”, zo
zegt Mercedes-Benz futuroloog Alexander
Mankowsky. “Het model vormt een wegwijzer voor een toekomst die de moeite
waard is om in te leven.”
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Autonoom in de praktijk
In de nieuwste Mercedes-Benz modellen zijn ze een vanzelfsprekendheid:
ondersteunende assistentiesystemen. Met behulp van radarsystemen, camera’s en
ultrasoonsensoren maken ze niet alleen voertuigen veiliger, maar zijn ze ook de
voorbodes van autonoom rijden
Tekst van HENDRIK LAKEBERG Illustraties van ROCKET & WINK
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H

et is een functie die in veel
nieuwe Mercedes-Benz modellen
al beschikbaar is, maar die nog niet
zo bekend is als wenselijk zou zijn. In- en uitparkeren op krappe parkeerplaatsen behoort
niet bepaald tot een van de aangenaamste
momenten in het dagelijks verkeer. Dankzij
de actieve parkeerassistent PARKTRONIC
worden bestuurders van Mercedes-Benz
modellen die met het systeem zijn uitgerust,
aanzienlijk ondersteund bij het parkeren.
Het is fascinerende technologie in twee
opzichten: het maakt autorijden een stuk
gemakkelijker en net als vele andere assistentiesystemen is het een van de voorbodes
van autonoom rijden.
Deze ondersteunende assistentiesystemen van Mercedes-Benz dragen namen als
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actieve snelheidsassistent, actieve noodstopassistent, actieve remassistent met
kruispuntfunctie en actieve uitwijk-stuurassistent – om er een paar te noemen – en
zijn van groot belang: ze ondersteunen niet
alleen de bestuurder, maar kunnen ook de
veiligheid van de passagiers vergroten.
Deze ontwikkeling verloopt steeds
systematischer. Uiteindelijk zou het geautomatiseerd rijden ons in staat moeten stellen om te beslissen of we zelf willen rijden
of dat we het rijden aan de auto willen overlaten. Er is nog een lange weg te gaan voordat we level 5 van autonoom rijden bereiken

en we ons door een geautomatiseerde chauffeursservice door grote steden kunnen laten
rijden. Sommige aspecten van autonoom
rijden op level 3 (zie pagina 34 voor meer
uitleg) worden echter langzaamaan geschikt
voor dagelijks gebruik. Dr. Dieter Zetsche,
voormalig voorzitter van de raad van bestuur,
kondigde in mei 2019 aan: “We zetten de
volgende stap met de nieuwe S-Klasse. Bij
level 3 zal de auto onder bepaalde omstandigheden volledig zelfstandig langere afstanden op de snelweg kunnen afleggen.”
Dr. Martin Hart is verantwoordelijk voor
de assistentiesystemen bij Mercedes-Benz.
Hij bevestigt: “In de nieuwe S-Klasse is het
onder bepaalde omstandigheden mogelijk
om op de snelweg je handen van het stuur te
halen terwijl de auto zelfstandig rijdt.” Een
van de beloftes van autonoom rijden is dat
bestuurders de tijd die ze nu kwijt zijn aan
het opletten in het verkeer op een andere
manier kunnen benutten, de blik afwenden

“Binnenkort is het al mogelijk om onder
bepaalde omstandigheden op de snelweg je
handen van het stuur te halen terwijl de
auto zelfstandig rijdt”
Dr. Martin Hart, Director Driver Assistance Systems & Active Safety bij Mercedes-Benz AG

van het verkeer was tot voor kort niet toegelaten. Dus als deze technologie geschikt
wordt voor dagelijks gebruik in situaties
waarin dat bijzonder nuttig is – zoals tijdens
lange ritten op de snelweg – zal deze belofte
in sommige gevallen snel worden ingelost.
Voor Mercedes-Benz AG is dit een grote stap
voorwaarts, omdat het laat zien hoezeer het
concern op de technologie vertrouwt.

van algoritmen niet alleen de omgeving in
kaart, maar interpreteren die ook. Live HDkaarten maken een exacte lokalisatie van
de auto in zijn omgeving mogelijk. Hierbij
vinden realtime updates via een cloudverbinding plaats.
Alle technologieën voeren dezelfde
taak uit: het creëren van een nauwkeurig
en volledig beeld van de omgeving. In het

verkeer moet een auto immers binnen
enkele seconden, soms zelfs milliseconden,
kunnen reageren. Om dit mogelijk te maken,
moet alle binnenkomende informatie snel
worden verwerkt.
“Sensorfusie vormt de top op het
gebied van omgevingsdetectie”, aldus
Michael Maile, Director Sensor Fusion bij
Mercedes-Benz Research & Development
North America in Silicon Valley. “Het zorgt
ervoor dat de gegevens worden verwerkt.
Het doel is om een zo accuraat mogelijk
beeld van de omgeving te creëren.”
Dit is een uitdaging in drukke binnensteden, omdat de auto niet alleen onderscheid moet maken tussen de verkeers-

De technologie
Baanbrekende technologieën hebben het
pad geëffend voor deze ontwikkeling. Zij
leveren alle benodigde informatie: ultrasoon- en radarsensoren scannen continu
de omgeving. Camera’s brengen met behulp
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Exclusieve adressen voor uw droomvakantie

deelnemers, maar deze ook moet kunnen
classificeren. Spelende kinderen, wandelende volwassenen, joggers, fietsers en
motorrijders, geparkeerde bestelwagens en
rijdende auto’s hebben allemaal verschillende bewegingsprofielen. De engineers en
programmeurs van Mercedes-Benz ontwikkelen speciale algoritmen, zodat het voertuig deze profielen kan identificeren en het
gedrag kan beoordelen en voorspellen. Op
lange termijn zullen deze algoritmen de
auto in staat stellen om dingen te begrijpen,
op een niveau dat vergelijkbaar is met dat
van een mens in het wegverkeer.
Complexe uitdaging
Wat voor ons vanzelfsprekend is, moet een
computer echter eerst worden aangeleerd.
Zoals we in het eerste deel van de serie al
hebben aangegeven (Mercedes me 4-2019),
vormen binnensteden dan ook een uiterst
complexe uitdaging. Snelwegen met een
geregelde en voorspelbare verkeersstroom,
zoals de Duitse autobahnen of de Amerikaanse highways, zijn voor deze technologie gemakkelijker te verwerken.
Daimler Truck AG biedt in de bedrijfswagensector in zijn drie belangrijkste markten sinds kort gedeeltelijk geautomatiseerde
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rijsystemen af fabriek aan. Deze optie is
beschikbaar voor de Mercedes-Benz Actros,
de Freightliner Cascadia en de FUSO Super
Great. De volgende logische stap in de
bedrijfswagensector is volledig autonoom
rijden volgens SAE-level 4, waarbij Daimler
Truck AG zich in eerste instantie concentreert op het rijden via gedefinieerde routes over de Amerikaanse highways tussen
logistieke knooppunten. Het doel is om
deze technologie binnen tien jaar te hebben klaargestoomd voor serieproductie.
Volledig geautomatiseerde trucks kunnen
helpen om door middel van verbeterde efficiëntie en productiviteit te voldoen aan de
groeiende transportbehoefte en tegelijkertijd de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers potentieel te verhogen.
Het innovatieve parkeersysteem
Automated Valet Parking (AVP), dat
Mercedes-Benz in samenwerking met Bosch
heeft ontwikkeld en waarvan een prototypeversie in het Mercedes-Benz Museum
wordt getest, biedt ook praktische voordelen
in de praktijk van alledag. “Je parkeert de
auto gewoon in de ontvangstruimte en haalt
hem daar ook weer op”, legt Dr. Martin Hart
uit. “De rest doet de auto zelf.” Dat voorkomt stress en levert tijdwinst op.

IN DETAIL: LEVEL 3 EN 4
VAN AUTONOOM RIJDEN
De levels van autonoom rijden
variëren van 0 tot 5. Ze werden
gedefinieerd door de Society of
Automotive Engineers (SAE).
Waar level 5 staat voor de
bestuurderloze auto, richt
Mercedes-Benz zich in eerste
instantie op level 3 en level 4.
Level 3
Het assistentiesysteem maakt
gebruik van camera’s en sensoren
die de omgeving monitoren en in
bepaalde rijsituaties zelfstandig
rijden mogelijk maken – dit biedt
de nieuwe S-Klasse.
Level 4
Het voertuig (personen- of
bedrijfswagen) voert alle rijmanoeuvres zelfstandig uit, maar
alleen op bepaalde plaatsen –
bijvoorbeeld in vooraf gedefinieerde steden of op snelwegen en
doorgaande wegen. Over het
algemeen hoeft een bestuurder
niet meer in te grijpen, omdat het
voertuig zelf flexibel en nauwkeurig genoeg kan reageren.

Impressum: Feldkircher Medienpartner GmbH, GF Walter Feldkircher, Kirchnerstraße 6, A-6111 Volders, www.feldkircher-medienpartner.com, Firmenbuch-Nr. FN 464135b – LG Innsbruck, UID-Nr. ATU 73277367
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PROMOTIE

QUELLENHOF
LUXURY RESORTS
Aan het prachtige Gardameer vindt u twee luxueuze 5-sterren resorts in ZuidTirol en in Lazise. De Quellenhof Luxury Resorts verenigen Zuid-Tiroolse warmte
en de typische Italiaanse levensstijl in perfecte harmonie. “La Dolce Vita”. Voor
degenen die zichzelf willen laten trakteren op rust en ontspanning, bieden
beide resorts een spectaculair wellness-centrum. De sauna-, ontspanningsen zwemruimtes zijn gescheiden in “adults only” en familiegebieden om aan
ieders behoeften te kunnen voldoen. Naast een exclusief welness-centrum, dat
ongeëvenaard is in Zuid-Tirol en in Lazise, maken beide resorts grote indruk
met hun uitstekende culinaire aanbod. In Quellenhof Luxury resorts kunt u uw
gedachten laten afdwalen in de magische suites, uitgestrekte tuinen of in de
ontspanningsruimtes, ver weg van de dagelijkse sleur!

QUELLENHOF LUXURY
RESORT PASSEIER
Familie Dorfer
Zuid-Tirol/Gardameer, ITALIË
T +39 0473 645474
info@quellenhof.it
www.quellenhof-resorts.it

SILENCE AND LUXURY

PARC HOTEL AM SEE ««««S
Beleef sprookjesachtige droomdagen in uw favoriete hotel: Parc Hotel am See
Silence & Luxury – door gasten liefdevol aangeduid als klein juweel. Uniek Belvita
Leading Wellness Hotel met directe toegang tot het meer in het beroemde
wijndorp Kaltern am See. 45 kamers en luxueuze suites met rondom uitzicht op
het Kalternmeer, 100m. badstrand en 4.000m2 hotelpark nodigen u uit om te
ontspannen. Naast de spa gelegen aan het meer, is er een romantische privéspa. Het hoogtepunt is het gematigde zoutwater buitenzwembad. Zwemplezier
in het warmste zwemmeer in de Alpen van mei tot september. „Golf In“ ZuidTirol-kaart met kortingen van 20 %.
Voor genieters van gastronomie raden we het pakket „Kookles met Otmar“ aan.
Voor meer informatie kunt u vinden op www.parchotel.info.

PARC HOTEL
AM SEE ****S
Familie De Carli
Klughammer 9
39052 Kaltern am See
Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0471 960000
info@parchotel.info
www.parchotel.info

A RCHI T EC T U U R

A RCHI T EC T U U R

Bloeiende huizen

Van Kuala Lumpur tot
deze gevel in Parijs:
de verticale tuinen van
Patrick Blanc verbeteren
de energie-efficiëntie.

‘Biofiele architectuur’ zorgt in de metropolen wereldwijd voor
datgene waar mensen het meest naar verlangen: meer natuur in de stad

FOTO STEPHANIE FÜSSENICH/PATRICK BLANC

Tekst van IRIS MYDLACH
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FOTO PR/PAISAJISMO URBANO
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Stadsoase: ongeveer
115.000 planten vergroenen
dit gebouw in de dichtbevolkte woonwijk van
Bogotá en verbeteren zo
de luchtkwaliteit.
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Dubbel effect: de
twee groene wolken
krabbers van Stefano
Boeri vormen sinds
2014 het imago
van Milaan.

Onderzoeken tonen
aan dat de natuur de
creativiteit verhoogt, de
concentratie verbetert
en het immuunsysteem
versterkt

Boomhut 2.0:
‘25 Verde’ in Turijn.
Architect: Luciano Pia.
Het huis van Tatiana
Bilbao in Monterrey
(Mexico) kenmerkt
zich door een
vloeiende overgang
tussen natuur en
woonruimte.

FOTO’S PR/STUDIO BOERI, PR/BEPPE GIARDINO, PR/RORY GARDINER

B

ossen kunnen een genezend effect hebben.
Een paar stappen in de groene wereld en je
merkt het verschil al: je hart klopt langzamer,
je ademhaling wordt dieper. ‘Shinrin-yoku’ (oftewel:
baden in het bos) is de naam van een Japanse therapievorm die de westerse wereld verovert. Intussen hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat een
bezoek aan de natuur de creativiteit beduidend verhoogt, de concentratiespanne oprekt en het immuunsysteem versterkt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat stadsbewoners steeds meer verlangen naar een leven met meer
natuur, omdat het in de stad nu eenmaal een schaars
goed is. En toch zijn maar weinig metropolen erin
geslaagd om dit verlangen van hun inwoners te vervullen. “Er is al meer dan een eeuw vraag naar organische
architectuur”, zegt de New Yorkse architect Mitchell
Joachim. “En toch zijn steden gemaakt van beton,
staal en glas.” Joachim neemt niet veel pauzes als hij
over zijn werk als architect en zijn passie voor de natuur
praat, maar op dit moment pauzeert hij even. “Echt
organisch bouwen, dat kunnen we al een paar jaar. Nu
is de technologie eindelijk ook zo ver.”

Een beetje groen verbetert het klimaat al
Een biofiel gebouw, een biofiel ontwerp: voor Mitchell
Joachim is dit concept meer dan een architectuurtrend.
Het is de enige denkbare, de enige verstandige aanpak:
de natuur naar alle hoeken van de stad brengen. Niet
alleen omdat het ecologisch verantwoord is, maar ook
omdat de aanblik van de natuur ons rust geeft, ons
bewust maakt. Mooier voor onszelf en mooier voor
anderen – een klimaatverbeteraar in alle opzichten.
Waar trouwens niet eens een bos voor nodig is. In 2015
ontdekten onderzoekers in Canada dat zelfs een enkele
boom in de straten van dichtbevolkte woonwijken al
leidt tot een betere gezondheid voor de bewoners.
De mens heeft de natuur hard nodig. Vooral in de
stad, waar de meeste bewoners hun dagen in gesloten
ruimtes doorbrengen. Maar zelfs daar wint green living
terrein. En zo groeit en bloeit het binnen en buiten, op
treinstations en in stedelijke gebieden, in New York,
Berlijn en Buenos Aires. In Milaan heeft architect
Stefano Boeri 900 bomen geplant in de tweelingtorens
van een wooncomplex – ‘Bosco Verticale’, oftewel
‘verticaal bos’, is de naam van het spectaculaire
project. Het gevelbos absorbeert jaarlijks meer dan
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Utrecht stimuleert
sinds 2009 de aanleg
van groene daken.
Dankzij een speci
fieke subsidie voor
intensieve groene
daken, die meer
water bergen en meer
soorten groen kunnen
herbergen, verdrie
dubbelde in 2018 het
totale oppervlak aan
nieuwe groene daken
tot 3.716 m².
Gevel met tuin – de
vlinders maken er
dankbaar gebruik van.
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30 ton kooldioxide en 80 kilo fijnstof en verlaagt de
binnentemperatuur met 3 graden. Een effect dat ook
leidt tot een betere energie-efficiëntie in een hoog
gebouw in Kuala Lumpur: hier heeft de Franse tuinarchitect Patrick Blanc, net als in Parijs, de gebouwen
effectief vergroend.
Stedelijke oases van welzijn voor mens en dier
De verandering vindt ook op kleine schaal plaats: in
Utrecht zijn op meer dan 300 bushaltes kleine bloemenweiden te vinden. De Utrechters noemen ze liefkozend
‘Bee Stops’.
Het is waarschijnlijk geen toeval dat Tatiana Bilbao
uit Mexico-Stad net de Marcusprijs voor architectuur
in ontvangst heeft mogen nemen. Deze architect streeft
naar duurzame huisvesting en richt zich op de behoeften van mensen. De natuur speelt een sleutelrol in haar
innovatieve concepten. Zoals in het vakantiehuis in
Monterrey, Mexico, waarvan de gespiegelde glazen
schelp de bomen reflecteert en zo één wordt met de
bosrijke omgeving.
‘Design with life’ is het motto van adviesbureau
Terreform One, dat wordt geleid door de New Yorkse

architect Mitchell Joachim. Hier werken architecten
samen met ingenieurs en biologen om stedelijke visies
te creëren waarin boomhuizen, biologisch afbreekbare
banken of in laboratoria ontwikkelde muren van
gevlochten boomtakken een rol spelen. Wat in eerste
instantie voor verwarring zorgt, is uiteindelijk een
duidelijk verhaal: Joachim wil een symbiose van technologie en biologie bereiken. Zijn visie: het naadloze
samenspel van stad, mens en natuur.
Momenteel is er een gebouw in aanbouw met meerdere verdiepingen en een vlindertuin in de gevel.
Joachims inspiratiebron: het massale sterven van
monarchvlinders – mooie vlinders met vleugels in feloranje en zwart. “New York is hun thuis, maar de laatste jaren hebben we miljarden monarchen verloren.
De stad is hun vijand geworden. Daarom geven we ze
hun eigen biotoop in Manhattan.”

Iris Mydlach is twee jaar geleden van Hamburg naar het
platteland verhuisd – ze mist de stad. Groene architectuur
zou een goede reden zijn om terug te keren naar een stede
lijke omgeving.

FOTO’S MITCHELL JOACHIM/TERREFORM ONE, BARBRA VERBIJ

Mitchell Joachims wil een
symbiose van technologie en
biologie bereiken: het
naadloze samenspel van
stad, mens en natuur
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Dummy’s zoals wij ... Zeker, crashtests zijn een serieuze zaak. Al zestig
jaar lang gebruikt Mercedes-Benz de ervaringen die worden opgedaan bij
crashtests om technologieën te ontwikkelen die alle weggebruikers meer
veiligheid bieden. Nu vertelt de nieuwe comedyserie Crash Tales over het
dagelijks leven van twee crashtestdummy’s. Een comedy? Jazeker!
Tekst van RÜDIGER BARTH Foto’s van MERCEDES-BENZ AG
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rijden. Of over ‘Hey Mercedes’, de intuïtieve
spraakbediening. Net als wij hebben de dummy’s hoopvolle verwachtingen en zorgen. Fred
was al van de partij toen de airbag nog niet eens
was uitgevonden. Hij is een veteraan die van de
Mercedes-Benz traditie houdt. Tommy zit vol
met kunstmatige intelligentie, het is een debutant die op zijn beurt van innovatie houdt.
In september 1959, zestig jaar geleden, was
Mercedes-Benz de eerste autofabrikant die een
voertuig – een Mercedes W 111, ook bekend als
de ‘Heckflosse’ – voor testdoeleinden tegen een
stilstaand obstakel liet botsen. De engineers
hadden het bestuurdersportier verwijderd om
beter te kunnen observeren wat er gebeurde.
Achter het stuur zat een etalagepop. Al circa vijftig jaar lang worden de crashtestdummy’s in het
passagierscompartiment vastgegespt – poppen
met een uiteenlopend postuur, gemodelleerd
naar de afmetingen en het gewicht van ons
mensen. De ledematen en de stijfheid van de
gewrichten zijn gebaseerd op de praktijk. Bovendien zitten moderne dummy’s vol met sensoren,
bijna 200 in totaal. Ze kunnen de energie die
bij een botsing vrijkomt en de belasting op de
afzonderlijke lichaamsdelen – hoofd, nek, borst,
bekken en benen – nauwkeurig registreren.

E

en EQC staat in een crashtestcenter op
het punt om tegen een barrière te knallen. Enorme lampen zorgen voor een
goede verlichting, hogeresolutiecamera’s zullen
elke milliseconde van de aanrijding vastleggen.
Het is een berekende aanrijding. Daarvan worden er per jaar zo’n duizend veroorzaakt voor
ontwikkelings- en veiligheidsdoeleinden in het
crashtestcenter in Sindelfingen.
Maar wat is dat nou? We horen stemmen in
de auto. Er zitten twee figuren in de auto te
kletsen. Twee babbelende crashtestdummy’s,
het is een bijzonder gezicht.
We kijken naar een aflevering van de internetserie Crash Tales. Een comedyshow die wordt
opgenomen in het crashtestcenter. Het klinkt
bizar, maar het is toch echt zo. Natuurlijk is een
ernstig ongeval een van de dingen die we allemaal willen vermijden. Bij het uitvoeren van
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crashtests worden dat soort situaties nauwgezet
nagebootst. Uit de bevindingen komen ideeën
voort die helpen om de gevolgen van een ongeval te beperken. Daarbij gaat het om de botsingsenergie die zoveel mogelijk moet worden
afgevoerd of opgeslagen en om de best mogelijke bescherming voor alle betrokkenen.
Mercedes-Benz benadert dit thema nu met een
knipoog. In Crash Tales, de eerste comedyserie
over crashtests, beschrijft het merk de ervaringen van twee crashtestdummy’s, Fred en Tommy.
Dummy’s zoals wij
Zoals bekend zijn sprekende dieren al heel lang
in films te zien. Hoe zou het dan zijn als dummy’s ‘leefden’, als ze gedachten en gevoelens
hadden? En, zonder dat de technici het merken,
voorafgaand aan elke crash praatten over wat
hen bezighoudt? Bijvoorbeeld over autonoom

Tommy en Fred
Typische dialoog van
twee dummy’s: links
de nieuwkomer, vol
kunstmatige intelligentie
en verlangend naar
innovatie, rechts de
knorrige traditionalist.

De eerste zes
afleveringen staan
inmiddels online:
mbmag.me/crashtales

De passie van de ontwikkelaars
Auto’s zijn nog nooit zo veilig geweest als nu.
Computersimulaties leveren hier een belangrijke bijdrage aan, maar door de complexiteit
van de situaties kunnen ze de echte tests nog
niet volledig vervangen. De crashtests worden
dan ook intensief voortgezet in de testhal van
het technologiecenter voor voertuigveiligheid,
dat in 2016 werd geopend.
Inmiddels maken nieuwe technologieën
nieuwe benaderingen mogelijk. Vorig jaar werden in het experimentele veiligheidsvoertuig
ESF 2019 tal van veelbelovende innovaties
gepresenteerd: led-panelen aan de voor- en
achterzijde die informatie en waarschuwingen
voor andere weggebruikers weergeven, of
pedalen en een stuurwiel die in de automatische
rijmodus kunnen worden ingeschoven.
“Mercedes-Benz staat als geen ander automerk
voor veiligheid, perfectie en verantwoordelijkheid”, aldus Natanael Sijanta, Hoofd Marketingcommunicatie bij Mercedes-Benz Cars. “De
collega’s die werken aan de voertuigveiligheid zijn
niet alleen met grote nauwkeurigheid, maar ook
op gepassioneerde wijze bezig met hun werk.
Met de comedyserie Crash Tales krijgen onze

De pionier op veiligheidsgebied
Veel van de innovaties die auto’s veiliger maken werden ontwikkeld door de
engineers van Mercedes-Benz. Zoals de kreukelzone, op basis waarvan de W 111 –
de Heckflosse – in 1959 op de markt kwam. Het technologiecenter voor voertuigveiligheid in Sindelfingen werd in 2016 in gebruik genomen. Voor een spannend
kijkje in deze heilige hallen: mbmag.me/safety

De eerste gesimuleerde
voertuigcrash ter
wereld: in september
1959 liet Mercedes-Benz
een ‘Heckflosse’ tegen
een obstakel botsen.

Een etalagepop na een
gesimuleerd ongeval –
het hoofd raakte de
voorruit. Vervolgens
werd er gekeken naar
wat daaraan gedaan
kon worden.

De eerste airbags voor
de serieproductie!
In 1981 introduceerde
Mercedes-Benz voor het
eerst de beschermende
bestuurdersairbag in
een seriemodel. De
voorpassagiersairbag
volgde in 1988.

Ongeveer 120 dummy’s
wachten op hun beurt
in Sindelfingen. Veel
crashtesteisen zijn nu
wettelijk voorgeschreven.
Mercedes-Benz voert ook
zelf aanvullende tests uit.
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De autopagina’s in het
Mercedes me magazine

50 – A 250 e
60 – My Drive
64 – C 300
68 – EQC
76 – Select & Drive
78 – Facts

Making-of van een
comedy: de complexe
opbouw van de set, de
opnames, de Britse
acteurs Tommy (links)
en Fred.

klanten op bijzonder humoristische wijze een
indruk van de wijze waarop deze passie voor veiligheid in onze onderneming wordt beleefd.
De dummy’s spreken Engels, omdat de serie
is ontworpen voor YouTube en social media, voor
een wereldwijd publiek. Elke aflevering is kort,
meestal nog geen minuut lang. Een korte dialoog,
de crash, de clou – het gaat in een razend tempo.
Speciaal voor de shoot is een crashtestopstelling
gebouwd. Twee Engelse acteurs namen de rol van
de dummy’s op zich, hun gebaren werden via de
computer naar de poppen overgebracht.
Ja, Fred is een stoere vent. Iemand die de
oude tijd romantiseert. Bij zijn eerste crashtest
was de veiligheidsgordel nog niet eens verplicht.
Maar hij werkt wél bij Mercedes-Benz, pionier
op veiligheidsgebied. Hij wordt omringd door
engineers die zich altijd zullen blijven inspannen om auto’s veiliger te maken. Natuurlijk, zijn

48

Mercedes

partner is een lastpak. Omdat hij zo euforisch
is. Omdat hij doet alsof hij alles weet. Zo is
Tommy nu eenmaal. De nieuwkomer leert
supersnel dankzij zijn kunstmatige intelligentie, maar hij moet ook leren waar het als dummy
écht op aankomt. Het is niet eenvoudig om je
de basis van het echte leven eigen te maken. En
het echte leven, dat zit naast hem. Een humeurige
kerel. Maar wel stoer, die Fred.
In de loop der tijd groeien de twee onvermijdelijk naar elkaar toe. Want traditie en innovatie
sluiten elkaar niet uit, integendeel, ze inspireren elkaar. Vooral in de toekomst.

Rüdiger Barth behoort tot de ‘Writers’ Room’ van
Looping Studios, die de serie heeft bedacht en gerealiseerd. Hij wenst de twee helden van Crash Tales
nog veel meer avonturen toe.

Stroomverbruik
gecombineerd1:
20,8-19,7
kWh/100 km
CO2-emissie
gecombineerd2:
0 g/km
Actieradius3:
417 km
Stroomverbruik op basis
van de NEDC-testcyclus.
2
De vermelde waarden
werden gemeten volgens
de voorgeschreven meetmethode. Het betreft
‘WLTP-CO2-waarden’
conform Art. 2 Nr. 3 van de
doorvoerverordening
(EU) 2017/1153.
3
Dit betreft de theoretische
actieradius volgens de WLTPtestcyclus. De werkelijke
actieradius en het stroomverbruik worden onder meer
beïnvloed door de voertuigconfiguratie, bandenkeuze en
bandenspanning, belading,
het rijgedrag en omgevingsen klimaatfactoren zoals de
buitentemperatuur en de
verkeerssituatie.
1

FOTO STEPHANIE FÜSSENICH LABELLING A 250 e: PAGINA 57, EQC: PAGINA 71

Model
EQC 400 4MATIC

Pioniersgeest
In de nieuwe A-Klasse met plug-in hybrid-aandrijving
verkennen we de straten van Parijs – en in de EQC de ruige
Atlantische kust van Portugal. In beide artikelen komt
hetzelfde aspect naar voren: elektromobiliteit is onderdeel
geworden van het dagelijks leven
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A

EQ POW ER

Het geluk van
nieuwsgierigheid
Vijf jaar geleden richtte Margaux Hammer een netwerk op
voor werkende vrouwen – van Parijs tot Mumbai brengt ze
persoonlijkheden uit zeer verschillende branches samen.
We vergezelden de voormalige advocaat op een rit in de
A 250 e door haar woonplaats Parijs
Tekst van HENDRIK LAKEBERG Foto’s van STEPHANIE FÜSSENICH

Nieuwsgierig
en oplettend:
Margaux Hammer,
oprichter van de
Curiosity Club.
Ochtendgloren:
de A-Klasse
met plug-in
hybrid-aandrijving.
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Ontmoeting in
het zonlicht:
Margaux Hammer
in haar Parijse Morning
coworking ruimte.

Tussenstop voor
cultureel centrum
Centquatre-Paris in
het negentiende
arrondissement.

Heerlijk arrangement:
het Grand Central
Restaurant in
Centquatre-Paris.

Koele, heldere
ochtend: Margaux
Hammer zorgt voor
warmte in de A-Klasse.

M

argaux Hammer houdt een koffiekopje in
haar hand terwijl de zon langzaam opkomt
boven Parijs. Ze staat bij het raam op de
bovenste verdieping van een coworking ruimte op
Place de Clichy. Op de tegenoverliggende heuvel zien
we een van de bezienswaardigheden van Parijs, de
Sacré-Cœur, zich baden in het zonlicht. De stad
beneden is nog in duisternis gehuld.
Hammer geniet van het moment, vooral omdat
ze hier niet elke dag kan staan om te kijken hoe Parijs
ontwaakt. “Ik heb geen echte routine. Elke dag is
anders”, zegt ze, plaatsnemend aan een van de tafels in
de modern ingerichte gemeenschappelijke ruimte van
de coworking space, die zich over een hele verdieping
uitstrekt. Ze opent haar laptop, beantwoordt haar
eerste e-mails en pleegt een kort telefoontje.
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De ochtendstemming past bij de oprichter van de
Curiosity Club, een community die nu 5.000 vrouwen
over de hele wereld met elkaar verbindt. Voor Hammer
ligt het geluk – en niet alleen dat – in nieuwsgierigheid.
Haar eigen nieuwsgierigheid inspireerde haar tot de
oprichting van de club in 2015. “Mijn vader moest veel
reizen voor zijn werk”, zegt ze. “Af en toe nam hij mij
en mijn broers en zussen mee. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid naar de wereld.”
De grote, maar ook de kleine wereld. Haar hechte
vriendenkring, bijvoorbeeld. “We kennen elkaar al sinds
de lagere school en hebben sindsdien contact gehouden, ook al wonen we op verschillende plaatsen en hebben we ons heel anders ontwikkeld”, zegt Hammer. “Eén
vriendin is journalist geworden, de anderen cabaretier,
arts en slager.” Als ze elkaar ontmoetten, praatten ze

over hun familie, hun relaties, hun privéleven in het
algemeen, maar bijna nooit over hun werk. Waarom
eigenlijk niet? Je kunt veel meer van elkaar leren, dacht
Hammer. Achter elk van de beroepen schuilt immers
een heel andere kijk op het dagelijks leven en de wereld
als geheel – en voor veel mensen die van hun werk
houden is het een doel in hun leven. Hammer, die net
haar rechtenstudie had afgerond, was simpelweg
nieuwsgierig naar de manier waarop haar vriendinnen
hun weg hadden gevonden op zakelijk gebied.
Ze stelde voor dat bij toekomstige ontmoetingen
altijd één vriendin zou vertellen wat ze voor de kost doet.
De anderen zouden dan vragen kunnen stellen. “Oorspronkelijk had ik mijn vriendinnen uitgenodigd bij mij
thuis en aangeboden dat ze elk een vriendin mee konden nemen. Ik vond het belangrijk dat er alleen vrou-

wen naar deze bijeenkomsten kwamen”, zegt Hammer.
“Maar het verhaal kreeg een vervolg. Ik vertelde erover
in een bar en een vrouw naast ons benaderde me
omdat ze het idee zo leuk vond. Zij was ook degene die
me hielp bij het vinden van een grotere ruimte.”
Wereldwijde community
Van het een kwam het ander: de woning van Margaux
werd een intieme evenementenlocatie met catering.
En al de tweede gast maakte geen deel meer uit van
haar vriendenkring, ze was de marketingdirecteur van
de Franse juwelenfabrikant Cartier. Inmiddels is er een
wereldwijde community ontstaan en worden de clubavonden niet alleen in Parijs gehouden, maar ook in
Lille, Londen en recentelijk in Mumbai. In 2018 heeft
Hammer haar baan als advocaat opgezegd om
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Nieuwe manieren:
naast de A 250 e zijn
er steeds meer
modellen van
Mercedes-Benz die
over een plug-in
hybrid-aandrijflijn
beschikken.
“Toegankelijkheid,
bescheidenheid en
respect zijn de basis
voor nieuwsgierigheid”,
aldus Margaux
Hammer.
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Model
A 250 e

Intieme sfeer: hét
hoogtepunt van
restaurant L’Huitrerie
Régis zijn de oesters.

Brandstofverbruik*:
gecombineerd:
1,5-1,4 l/100 km
gecombineerd:
66,7-71,4 km/l
CO2-emissie*:
gecombineerd:
34-32 g/km
Lak:
mountaingrijs
magno
Transmissie:
8G-DCT automaat
Cilinderaantal/
-opstelling:
4-in-lijn
Cilinderinhoud:
1.332 cm3
Max. vermogen:
118 kW/160 pk
+ 75 kW/102 pk
Systeemvermogen:
160 kW/218 pk
Topsnelheid:
235 km/h
Acceleratie
0-100 km/h:
6,6 sec.

Het restaurant
wordt gerund door
vrienden van
Margaux Hammer.

*De waarden zijn
afhankelijk van de velg-/
bandcombinatie.

Très français:
behalve oesters
staan er ook
schelpdiergerechten
op de menukaart.

zich volledig te kunnen inzetten voor haar start-up.
Hammers spontane idee werd het doel in haar leven. Ze
heeft het zorgvuldig verder ontwikkeld zonder uit het
oog te verliezen waar het om draait – nieuwsgierigheid.
Dat zie je aan de samenstelling van de gasten. In plaats
van vooral de tech-industrie en jonge vrouwelijke ondernemers aan het woord te laten, zoals nu de trend is,
houdt bijvoorbeeld een marine-officier of een commissaris een lezing tijdens de events van de Curiousity Club.
Nieuwe energie
Er is ook een non te gast geweest, evenals een cognacexpert van een groot Frans concern. “Ik vind het spannend om meer te leren van mensen die we niet per se
in het dagelijks leven tegenkomen”, zegt Hammer.
“We willen inspireren. En dat krijgen we terug. Ik hoor
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vaak dat onze avonden veel gasten het gevoel geven dat
ze vol nieuwe energie naar huis gaan.”
Het feit dat alleen vrouwen op clubavonden worden
toegelaten, versterkt het communitygevoel. “We zijn
niet tegen mannen”, zegt Hammer lachend. “Het is
gewoon leuk om voor de verandering eens met vrouwen bij elkaar te zijn.” Van nieuwe films, tentoonstellingen of zeldzame parkeerplaatsen in Parijs tot banen en
vriendschappen – natuurlijk is het Hammer ook te doen
om het netwerken.
De zon straalt fel aan de Parijse hemel en we rijden
met de nieuwe A 250 e, die over een plug-in hybridaandrijflijn beschikt, naar het negentiende arrondissement. De A-Klasse combineert de dynamiek en het
rendement van een elektromotor met de actieradius
van een verbrandingsmotor – gemaakt dus voor

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN: A-KLASSE MET EQ POWER
Plug-in hybrids zijn een belangrijke mijlpaal op weg naar
emissievrij rijden: de accu wordt opgeladen door middel van
recuperatie of via het elektriciteitsnet. Onder het label EQ Power
ontwikkelt Mercedes-Benz Cars zijn plug-in hybrids consequent
verder voor nieuwe modelseries. Een recent voorbeeld:

de Mercedes-Benz A 250 e combineert (elektrisch) rijplezier,
gebruiksgemak en zuinigheid. Compacte duurzaamheid –
perfect geschikt voor de stad. Meer informatie over de nieuwe
plug-in hybrid-modellen vindt u op:
mbmag.me/Plug-in-Hybrid
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ontdekkingsreizigers. We bereiken het CentquatreParis, een historische wijk die door het stadsbestuur in
2008 werd veranderd in een cultureel centrum met
de naam #104Paris. Er wordt net een beurs voor VRtechnologie geopend op de binnenplaats, zo zien we.
Netwerk van hooggekwalificeerde vrouwen
Als CEO behartigt Hammer de zakelijke belangen van
haar start-up. Ze werkt samen met grote merken als
Mercedes-Benz en breidt het bereik van de Curiousity
Club uit met een podcast en video-content. Op deze
manier genieten niet alleen de aanwezigen van de
presentaties van de uitgenodigde gasten, maar ook
zoveel mogelijk buitenstaanders. Overigens profiteren
ook bedrijven als ze contact opnemen met Hammer,
omdat ze daardoor toegang krijgen tot een netwerk van
hooggekwalificeerde vrouwen. “Bedrijven met een hoog
percentage vrouwelijke werknemers zijn over het algemeen succesvoller dan bedrijven waar voor het grootste gedeelte mannen werkzaam zijn”, legt Hammer uit.
De club in Mumbai is opgericht op initiatief van een
Franse vrouw die daar woont. Hammer vertrouwde op
haar intuïtie om de wereld iets nieuws te brengen.
Ze keerde met veel enthousiasme terug van het eerste
evenement. “Ik besefte hoe verrijkend het is om toegankelijk, bescheiden en respectvol te zijn. Dat zijn de
voorwaarden voor nieuwsgierigheid.” En kwaliteiten die
haar gasten kenmerken.
Onlangs heeft ze in Parijs een ballerina uitgenodigd
in de club, zo vertelt Hammer ons tijdens het diner
in oesterrestaurant L’Huitrerie Régis, dat eigendom is
van vrienden van haar. Zij werd door sterchoreografe
Benjamin Millepied onverwacht gekozen als eerste ballerina van het Ballet de l’Opéra de Paris. Hammer
vreesde dat ze zou afzeggen vanwege haar beroemdheid. Maar de ballerina kwam – en de verhalen die
ze vertelde waren wederom ronduit interessant voor
de community.
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what3words is een eenvoudig navigatiesysteem waarmee u
wereldwijd elke locatie nauwkeurig kunt vinden met behulp
van drie woorden. what3words.com

1 L’Huitrerie Régis
Het kleine oesterrestaurant is
eigendom van vrienden van
Margaux Hammer. De perfecte plek om te genieten
van oesters en Franse wijn
na een wandeling door
Saint-Germain-des-Prés.
w3w.co/zitje.chocola.
sindsdien

3 #104Paris
De wijk in het negentiende
arrondissement biedt
een verscheidenheid aan
evenementen en activiteiten.
Van theater en muziek tot
techniek: zoek naar persoonlijke hoogtepunten op de
website 104.fr. w3w.co/
scheut.gaspit.barst

2 Montmartre
Een wandeling door Montmartre de heuvel op naar de
Sacré-Cœur is vooral in
de vroege ochtend een bijzondere ervaring. Pauzeer
daarna bij restaurant Marcel.
w3w.co/feestje.plenst.
gedraai

4 Centre Pompidou
Het extravagante gebouw is
al decennialang een van de
levendigste musea in de
stad. Vooral geschikt voor
wie op zoek is naar nieuwe
indrukken in het historische
Parijs. w3w.co/lijm.
sportheld.krult
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Meer informatie:
mercedes-benz.nl/
A-klasse

FOTO’S CENTRE POMPIDOU, ARCHITECTEN RENZO PIANO EN RICHARD ROGERS. PHOTO G. MEGUERDITCHIAN © CENTRE POMPIDOU, 2019, NICOLAS STAJIC/KIKOFF AGENCY

A-K L A S S E

Met een open blik
op de wereld:
Margaux Hammer
wil inspireren.
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Jeroen Kruisweg (51): “Ideaal om te onthaasten”

Beroep
CEO van leasebedrijf ALD Automotive
Nederland
Woonplaats
Den Haag
Auto
EQC 400 4MATIC (Edition 1886)
Hoeveel kilometers reed u al in uw EQC?
Sinds ik hem eind september in ontvangst nam,
heb ik er al meer dan 15.000 kilometer in gereden. Ik gebruik hem zowel privé als zakelijk, met
name om klanten en partners te bezoeken.
Waarom koos u voor dit model?
Dit is mijn allereerste Mercedes-Benz. ALD
Automotive is afgelopen jaar een partnership
aangegaan met Mercedes-Benz dealer Stern
Auto en het leek me goed om die samenwerking
te bevestigen door zelf ook een auto bij hen af
te nemen. De keuze viel op de EQC omdat ik
het belangrijk vind om milieuvriendelijk te rijden en ook omdat Mercedes-Benz de concurrentie een stap voor lijkt te zijn op het vlak van
zuinige elektrische modellen.
En u rijdt dan ook nog in de speciale
Edition 1886?
Ja, het is een exclusief model uit de eerste productiereeks. De cijfers verwijzen naar het jaartal
van de uitvinding van de automobiel. Er zijn er
wereldwijd ook maar 1886 exemplaren van
gebouwd. Dus ik moest snel kiezen, maar ik heb
er nog geen moment spijt van gehad.
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FOTO TOM VANDEWIELE

Hoe bevalt de EQC?
Iedereen die erin plaatsneemt heeft een soort
wow-reactie. Mijn kinderen zijn erg enthousiast
en al mijn collega’s willen er ook één. Het is
namelijk een grote auto, maar hij is redelijk
ingetogen. En ook erg zuinig. Ik zet hem doorgaans in de ECO-modus en dan rijdt hij ongelooflijk rustig. Ideaal om te onthaasten.
Daarnaast is de auto ook erg stil, handig om
zakelijk te bellen. Over de ergonomie van het
infotainmentsysteem is goed nagedacht: het is
intuïtief en er zijn fysieke knoppen die je direct
naar de meest gebruikte instellingen brengen.
Omdat het een van de eerste EQC’s in Nederland is, verwachtte ik toch wat zorgen. Maar nee
hoor, hij had nul kinderziektes!
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Paul Bakker (68): “Ik rijd al meer dan veertig jaar Mercedes-Benz”

Beroep
Vastgoedontwikkelaar
Woonplaats
Nieuw-Vennep
Auto’s
GLC Coupé, AMG CL 63, E 200 Cabriolet en nog
zeven andere sterren
Welke auto gebruikt u het meest?
De GLC Coupé. Daar rijd ik zo’n 20.000 kilometer
per jaar in. Ik zit veel op de weg, want mijn
bedrijf heeft overal in Nederland huurders.
En ik rijd ook veel rond om bestaande panden
te acquireren.
Maar dat is niet uw enige auto met de ster?
Neen, ik heb ook een AMG CL 63 voor de plezierritjes in het weekend. In de E 200 Cabriolet doen
we vanaf de lente toertochten door het hele
land, met mijn cabrioclub. Sinds een jaar bezit
ik ook een Mercedes Hymer camper met een
V6-motor en een trekhaak, want we hebben een
aanhanger nodig voor alle panden die we
opknappen. En als ik mijn vrouw en kinderen
meereken, kunnen we er nog twee GLC Coupés
en twee B-Klasse modellen bijtellen.

FOTO TOM VANDEWIELE

U bent wel heel trouw aan het merk met de
ster…
Ik rijd al meer dan veertig jaar Mercedes-Benz.
Ik bouw heel mooie panden en dan moet je bij
de klanten ook goed voor de dag komen.
Mercedes-Benz auto’s zijn degelijk en zeer
betrouwbaar. Ik heb er nog nooit mee aan de
kant gestaan. Ook voel ik me in een
Mercedes-Benz heel veilig. Daarom beveel ik
mijn kinderen ook dit merk aan. De auto’s zijn
ook erg duurzaam en redelijk waardevast. In het
verleden heb ik wel vijftien jaar met een 300 D
gereden, en die auto bleef beresterk. En mijn
huidige AMG CL 63 is inmiddels ook al elf jaar
oud, maar ik denk dat ik er nog wel tien jaar
mee door kan rijden.
Waarvan bent u het meest onder de indruk?
De automaat. Familieleden en vrienden die
andere ‘redelijke’ merken rijden, hoor ik vaak klagen over de versnellingsbak. Bij Mercedes-Benz
heb ik nooit een probleem gehad.
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C -K L A S S E

Kampioensklasse

Verbindend
Fotograaf Lukas Magerl
reed met de C 300 door
Oostenrijk. Meer foto’s
zijn te vinden op het
Instagram-kanaal van
Mercedes-Benz (informatie op pagina 67).

Sportief, innovatief, efficiënt en daarbij veel rijplezier: de bestverkochte
modelserie van Mercedes-Benz speelt een voortrekkersrol in zijn
segment - met de nieuwste assistentiesystemen en een van de meest
dynamische onderstellen in zijn klasse

Makkelijker
Met camera’s in de
grille, het kofferdeksel en de buitenspiegels ondersteunt
de C-Klasse u bij het
in- en uitparkeren.

Verlichtend
De MULTIBEAM LEDkoplampen bestaan
uit 84 individueel
regelbare leds: het
systeem garandeert
dag en nacht
uitstekend zicht.

Levendig
Met AGILITY SELECT
verandert het rijgevoel met één druk
op de knop: er is
keuze uit vier voorgeprogrammeerde
rijmodi of een individuele instelling.

Model
C 300
Brandstofverbruik*:
gecombineerd:
6,3-6,0 l/100 km
gecombineerd:
5,2-4,8 km/l
CO2-emissie*:
gecombineerd:
144-136 g/km
Lak:
designo diamantwit bright
Transmissie:
9G-TRONIC
automaat
Cilinderaantal/
-opstelling:
4-in-lijn
Cilinderinhoud:
1.991 cm3
Max. vermogen:
190 kW/258 pk
+ 10 kW/14 pk
Topsnelheid:
250 km/h
Acceleratie
0-100 km/h:
5,9 sec.
*De waarden zijn
afhankelijk van de
velg-/bandcombinatie.
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Ook in het zevende productiejaar blijft de C-Klasse een pionier met
grote ambities. Of het nu gaat om een Limousine, een Estate, een
Coupé of een Cabriolet – het is al lang de grootste en succesvolste
personenwagenfamilie in het portfolio van Mercedes-Benz en een
echte kampioen op de weg. De voorstoelen kunnen desgewenst
veranderen in oases van welzijn met drie verschillende massagefuncties. De 64 kleuren van de sfeerverlichting brengen het interieur
tot leven. Het ENERGIZING-comfortprogramma en het zintuiglijk

C -K L A S S E

Harmonieus
Het nieuwe multifunctionele stuurwiel
met touch controlbuttons maakt een
intuïtieve bediening
van het mediasysteem mogelijk.

instelbare geursysteem maken van het rijden een wellness-ervaring.
De C-Klasse voldoet ook aan hoge eisen op het gebied van rijdynamiek
en veiligheid met zijn nauwkeurige sensoren: de actieve afstandsassistent DISTRONIC heeft voorliggers altijd in het vizier en past zijn
snelheid daar automatisch op aan voor een veilige afstand. In
combinatie met de verkeersbordenassistent wordt zelfs de snelheidslimiet met een druk op de knop aangehouden. Kers op de taart is de
nieuwe, bijzonder zuinige plug-in hybrid-versie van de C-Klasse.

Attent
Het optionele
ENERGIZINGcomfortprogramma
combineert licht,
geluid en geur – voor
een verkwikkende of
juist ontspannen sfeer.

EQ Boost
De combinatie van
een 48V-boordnet
met een riemaangedreven startdynamo
(EQ Boost) maakt
boost, recuperatie en
verlaging van CO2
en brandstofverbruik
mogelijk.

Doelgericht
De nieuwste generatie
COMAND Online biedt
een snelle navigatie
inclusief waarschuwingen en informatie
over brandstofprijzen
en beschikbare
parkeerplaatsen.

Meer informatie:
mbmag.me/cklasse

Mercedes-Benz
op Instagram
Lukas Magerl is niet
de enige fotograaf die
door Mercedes-Benz
werd uitgenodigd
om een roadtrip
te maken. Op het
Instagram-kanaal van
het merk tonen reisbloggers, videomakers en influencers
nieuwe modellen op
hun eigen wijze aan
de wereld. De resultaten van dit soort
samenwerkingen zijn
te vinden via
#MBsocialcar.

FOTO’S LUKAS MAGERL/MERCEDES-BENZ AG

Nieuwsgierig
geworden?
mbmag.me/
instagram
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De zee is nooit ver weg
Marlon Lipke, Duitslands succesvolste surfer, groeide op aan de
zuidkust van Portugal. Onderweg met de EQC laat hij ons duurzame
projecten zien die de regio zo mooi maken
Tekst en foto’s van FLORIAN ROSER

Hernieuwbaar
natuurproduct:
kurkschors.
Met twee EQC’s
naar de ruige
Atlantische kust.

68

Mercedes

Mercedes

69

EQC

EQC

Surfers paradise: het
strand van Sagres.

MERCEDES-BENZ
EQC

Ambacht met een
lange traditie: de
verwerking van kurk.

De EQC is de
Mercedes-Benz
onder de elektrische
auto’s en overtuigt
met zijn strakke
vormgeving en hoge
niveau van kwaliteit,
veiligheid en comfort. Het vermogen
van de 300 kWaandrijflijn staat
garant voor dynamisch rijplezier. Dit
maakt elektromobiliteit comfortabel en
geschikt voor dagelijks gebruik. U kunt
alle informatie hier
vinden: mbmag.me/
EQC

Geen rommeltje
meer op het strand:
de vrijwilligers
verzamelen het afval.
De surfplank op het
dak? Een must als je
langs de Atlantische
Oceaan rijdt!

Model
EQC 400 4MATIC
Stroomverbruik
gecombineerd1:
20,8-19,7
kWh/100 km
CO2-emissie
gecombineerd2:
0 g/km
Actieradius3:
417 km

D

eze stad verandert met de eb en vloed van de
toeristenstromen. Nu, begin november, is het
Portugese Lagos met zijn smalle, steile straatjes een dromerige plek. Wanneer we Marlon Lipke ontmoeten, verdampen de sporen van een regenbui op de
geplaveide stoep. Lipke woont hier, in tegenstelling
tot de vele anderen die je op de omliggende stranden
kunt vinden met hun omgebouwde Mercedes-Benz
Sprinters. De in Lagos geboren en getogen surfer met
Duits-Deense roots heeft in het zuidwesten van de
Algarve zijn thuis gevonden.
De beste surfer van Duitsland heeft de weekmarkt
als ontmoetingsplek gekozen. Net als zijn vader vroeger winkelt hij hier graag en vindt hij het leuk om even
met de verkopers te praten. Hij koopt fruit, een handvol noten. “Proviand voor onderweg”, zegt hij met een
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grijns. We zijn nog maar net op weg met de EQC wanneer we het gekraak van de nootjes horen. We zijn
begonnen aan een rit waarmee Lipke ons duurzaam
Portugal laat zien.
Van oudsher duurzaam
De eerste tussenstop van onze roadtrip bevindt zich in
het oosten, in het achterland van de Algarve. De regio
staat onder meer bekend bij wijn- en champagneliefhebbers om een veelzijdig natuurproduct dat hier met de
hand wordt gewonnen: kurk. We bezoeken een kurkfabriek die het materiaal sinds de negentiende eeuw volgens de oude familietraditie verwerkt. Hier leren we hoe
veelzijdig kurk eigenlijk is. Het is niet alleen geschikt
voor het afsluiten van wijnflessen, maar het kan ook
worden gebruikt voor meubels of als isolatiemateriaal.

Met een flinke dosis voorpret stuurt Lipke de EQC
vervolgens over bochtige wegen, gebruikmakend van
de dynamiek van de elektrische aandrijflijn. De schilderachtige weg leidt ons langs windmolens naar het strand
van Sagres.
We bereiken het uiterste zuidwesten van Portugal. Een
winderige, baairijke kust waar de lange, imposante golven
van de Atlantische Oceaan breken. Gelukkig hebben we
surfplanken op de dakdrager van de EQC meegenomen.
Comfortabel glijden
Met de Fortaleza de Sagres op de achtergrond legt Lipke
ons eerst uit hoe je op de surfplank kunt blijven staan
tijdens oefeningen op het droge. Het is een unieke kans
om les te krijgen van zo’n professional. We realiseren ons
al snel dat surfen een hele uitdaging is. Alleen in ondiep

water lukt het ons om halverwege een golf op de drijvende plank te komen. Verderop, op het speelterrein van
de profs, knallen de golven het strand op. Lipke schudt
het zoute water uit zijn blonde haar. “Ik zou nooit kunnen leven in een plaats waar geen zee in de buurt is”,
roept hij. Aan het eind van de dag begrijpen we dat.
Uitgeput laten we ons in de stoelen van de EQC zakken en rijden noordwaarts naar Alentejo. In ons hotel,
Paraíso Escondido, heet gastvrouw Berny Serrão ons van
harte welkom. Het voelt een beetje alsof we op familiebezoek gaan. Zij heeft samen met haar man dit kleine
eco-resort gecreëerd om gasten fysieke en spirituele
ontspanning te bieden, in harmonie met de natuur.
Serrão teelt haar eigen groente en fruit of koopt
ze rechtstreeks bij de buren. Hier is dat vanzelfsprekend. Deze regio van Portugal leeft niet van massa-

Stroomverbruik op basis
van de NEDC-testcyclus.
2
De vermelde waarden
werden gemeten volgens
de voorgeschreven meetmethode. Het betreft
‘WLTP-CO2-waarden’
conform Art. 2 Nr. 3 van de
doorvoerverordening (EU)
2017/1153.
3
Dit betreft de theoretische actieradius volgens
de WLTP-testcyclus. De
werkelijke actieradius en
het stroomverbruik worden
onder meer beïnvloed door
de voertuigconfiguratie,
bandenkeuze en bandenspanning, belading, het rijgedrag en omgevings- en
klimaatfactoren zoals de
buitentemperatuur en de
verkeerssituatie.
1
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Mercedes me.
Eenvoudig. Intelligent.
En voor ú gemaakt.

1 Cork Factory
Een bezoek aan de kurkfabriek laat zien hoe veelzijdig dit natuurproduct is en
hoe het op duurzame wijze
wordt geoogst en verwerkt.
De eigenaren zetten een
oude familietraditie voort.
w3w.co/dagje.
theepauze.jarig

2 Comoba
In Lissabon runt Marlon
Lipke met vrienden Café
Comoba. Op het menu staan
snacks die zijn gemaakt met
regionale ingrediënten. De
sfeer hier komt overeen met
de ontspannen charme van
de metropool. w3w.co/
hoekig.hoogte.balkjes

3 Paraíso Escondido
Bij aankomst in het ecoresort in de Alentejoregio voelt het alsof je
thuiskomt. Het doel van
gastheer Berny Serrão:
recreatie in harmonie
met de natuur.
w3w.co/schrijven.
extravert.binnenste

4 Burgau
Vanuit deze idyllische plek in
de Algarve leiden steile wegen
direct naar het strand. Dankzij
de bescherming van de rotsen
biedt het strand Praia do
Burgau windstil zwemplezier
in een droomlandschap.
w3w.co/opstellen.geweest.
afgeplakt

what3words is een eenvoudig navigatiesysteem waarmee u wereldwijd elke locatie nauwkeurig kunt vinden met behulp van
drie woorden. what3words.com
Lissabon

2

PORTUGAL

S PA N J E

Sevilla

3

Faro
4

toerisme, maar van bewust gebruik van hulpbronnen.
Dat kun je proeven. En voelen.
Dan gaan we verder naar het noorden, richting de
badplaats Comporta. Hier ontmoeten we samen met
Lipke de bemanning van Ocean Alive, een initiatief om
de oceaan te redden.
Toewijding aan de natuur
We worden onthaald door Raquel Gaspar, een vrouw
die van actie houdt. Na even te hebben gepraat, stuurt
ze ons op pad om het strand van de Reserva Natural
do Estuário do Sado schoon te maken en het aangespoelde afval op te ruimen. We krijgen ondersteuning van de lokale vissers, die allang weten hoe
belangrijk het is om de zee schoon te houden. Ondanks
de taalbarrière vormen we al snel een team met de

72

Mercedes

1

lokale vissers en de bemanning van Ocean Alive. In
korte tijd hebben we een berg afval verzameld. Dit zet
ons aan het denken tijdens de laatste etappe van onze
reis naar Lissabon.
In het hart van de stad runt Lipke samen met vrienden Café Comoba, waar biologische lekkernijen van
regionale en seizoensgebonden ingrediënten worden
geserveerd. Terwijl we van een flat white genieten,
vertelt hij ons dat het team momenteel werkt aan
avocado’s uit Portugese teelt, om de avocadotoast te
kunnen serveren die ook hier populair is.
Lipke is een man die zijn passie als surfer en restauranthouder met overtuiging nastreeft. Als afscheid
belooft hij ons een tweede surfles bij een volgend
bezoek. Natuurlijk komen we terug. Want alles wat we
hebben gedaan, was niet meer dan een begin.

Altijd geïnformeerd
over uw Mercedes-Benz
EQC: met Mercedes me
Charge hebt u toegang
tot een van de grootste
laadnetwerken ter
wereld met circa
300.000 laadpunten
en alleen al in Europa
meer dan 300 verschillende aanbieders van
openbare laadstations.
Dankzij de voor de
EQC geoptimaliseerde
navigatie kunt u deze
laadstations gemakkelijk vinden en krijgt
u toegang via de
Mercedes me Chargelaadkaart, via de
Mercedes me-app of
direct vanuit uw auto.
De op de EQC afgestemde navigatie zorgt
voor een snelle en
comfortabele route
met weinig laadstops
en korte laadtijden –
daarom hebben snellaadstations de
voorkeur. De reis kan
voor vertrek gemakkelijk vanuit huis via de
Mercedes me-app of
direct in de auto worden gepland. Meer
informatie vindt u op:
mercedes.me

Meer informatie:
mercedes-benz.nl/
EQC

Even ontspannen:
Marlon Lipke gunt
zich een pauze.

Meet the Stars
à la TravelEssence

In Australië en Nieuw-Zeeland laten de sterren zich van hun
beste kant zien. Iedere nacht. Die krijgt u er gratis bij als wij
uw reis naar Down Under mogen organiseren. Maar het liefst
willen we u voorstellen aan “onze” sterren: de eigenaren van
de accommodaties die we samen met u uitzoeken.
U verblijft in unieke cottages, B&B’s, lodges of hostels: klein van
opzet, groots in klasse. Onze specialisten hebben er zo’n 1500
zelf bezocht en geselecteerd. Gerund door gastvrije locals,
die met liefde en passie hun stukje onder de sterrenhemel
met u delen. U wordt als ster verwelkomd en als vriend weer
uitgezwaaid.
Met uw eigen huurauto rijdt u relaxed, via uitgekiende routes
van de ene naar de andere verrassing. We plannen uw reis zó
dat u overal meerdere nachten verblijft.Tijd en ruimte genoeg
om ultiem te genieten.
Is zo’n reis naar de sterren iets voor u? Kom dan naar een van
onze landenpresentaties voor nog meer inspiratie. Of bel voor
een afspraak met een van onze adviseurs, waar en wanneer het
u uitkomt.

Onze lokale kennis maakt het verschil.
Klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.3
www.travelessence.nl | 030 272 5335

LE A SING

LE A SING

Select & Drive
voor particulieren

• Select & Drive Huurkoop
Met een huurkoopfinanciering kunt u de aankoopprijs van
de auto in maandelijkse termijnen spreiden. U kunt de
financiering volledig op uw persoonlijke situatie en wensen afstemmen.

Select & Drive
by Mercedes-Benz:

Uw nieuwe
Mercedes
is dichterbij
dan u denkt

Select & Drive
voor zakelijke
rijders

Met een Mercedes-Benz kiest u
voor een uitzonderlijke auto. En
voor heel veel flexibiliteit, vooral
in combinatie met onze mobiliteitsoplossingen. Mercedes-Benz
Select & Drive past zich aan uw
situatie aan. Zo neemt u snel en
slim plaats achter het stuur van
uw Mercedes-Benz.

76

Mercedes

• Select & Drive Operationele lease
Met Operationele lease betaalt u één vast bedrag per
maand voor het gebruiksrecht van de auto en ligt het restwaarderisico volledig bij Mercedes-Benz. Hierdoor hoeft
de auto niet op de balans van uw bedrijf te staan en kunt
u zonder risico meteen aan de slag. Aan het einde van de
overeenkomst kunt u de auto inleveren, of overnemen conform de vooraf afgesproken koopoptie.
• Select & Drive Financiële lease
Als u voor Financiële lease kiest van Mercedes-Benz Select
& Drive, dan kiest u voor zorgeloos rijden voor een vast
bedrag per maand. Vrijwel alles is geregeld en de gehele
aanschafwaarde kan worden gefinancierd, op de btw na.
Deze dient u altijd aan te betalen. Door het doen van extra
aanbetalingen of de inruil van de huidige Mercedes-Benz
wordt het maandbedrag zelfs lager. En na het voldoen van
de laatste termijn wordt de auto uw eigendom.

Kies in een handomdraai en op
één enkele plaats uw auto, uw
mobiliteitsoplossing en uw verzekering: bij uw Mercedes-Benz
dealer.
U hebt op deze manier de zekerheid om te kunnen genieten van
een exclusieve service, zoals u
dat mag verwachten van
Mercedes-Benz.

• Select & Drive Private Lease
Voor particulieren bieden we Private Lease aan. U rijdt voor
een vast bedrag in een nieuwe Mercedes-Benz met meer
dan tien autoservices, waaronder verzekering, pechhulp,
wegenbelasting, onderhoud en reparatie. Alleen brandstof
en eventuele verkeersboetes betaalt u zelf. U hoeft niet
direct al uw spaargeld uit te geven.

Kies uw Mercedes-Benz
Kies de gewenste mobiliteitsoplossing
Kies de looptijd
Kies het aantal kilometers per jaar
Kies additionele servicecomponenten
... en rij!

Hoe gaat het in z’n werk?
De keuze voor een mobiliteitsoplossing binnen Select & Drive
is gemakkelijk en overzichtelijk. Eerst kiest u de auto. Vervolgens kiest u het gewenste leaseproduct met de looptijd,
het aantal kilometers per jaar en eventuele additionele
servicecomponenten.

Uitgebreide informatie over Select & Drive en de tarieven voor de
verschillende producten en services vindt u op mercedes-benz.nl/
selectanddrive of neem contact op met uw Mercedes-Benz dealer,
die graag een offerte op maat voor u verzorgt.
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Nieuwe Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+

De compacte Performance-SUV
voor elke levensstijl
Een snel rondje op het racecircuit of een weekend naar de bergen
met de sportuitrusting achterin? De nieuwe GLA 45 4MATIC+ en
GLA 45 S 4MATIC+ zijn uw perfecte reispartner. Maar ze overtuigen
vooral door hun indrukwekkende rijdynamiek en toptechnologie.
De 2,0 liter motor is de krachtigste in serie geproduceerde viercilinder turbomotor en is leverbaar in twee vermogens- en koppelvarianten. Zelfs het basismodel met 285 kW (387 pk) is al krachtiger
dan het vorige model. Het S-model met 310 kW (421 pk) vermogen
staat garant voor een aanzienlijk hoger prestatieniveau.
De actieve, volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ geeft het vermogen wiel-selectief door aan de
achteras via AMG TORQUE CONTROL. Zo vormt het de basis voor
optimale tractie onder alle rijomstandigheden. De automatische
transmissie met dubbele koppeling AMG SPEEDSHIFT DCT 8G
verdeelt het vermogen binnen een fractie van een seconde, al naargelang de rijsituatie. De adaptief verstelbare demping AMG RIDE
CONTROL biedt de bestuurder keuze uit drie afstellingen van het
onderstel, variërend van comfortabel tot sportief. Het AMG TRACK
PACE voor de circuitliefhebbers is optioneel te bestellen.

Mercedes-AMG en Cigarette Racing:
een unieke samenwerking
Mercedes-AMG en Cigarette Racing presenteerden op de Miami
International Boat Show zowel de gloednieuwe 59’ Tirranna
AMG Edition als de exclusieve Mercedes-AMG G 63 Cigarette
Edition. De 59’ Tirranna AMG Edition is een gezamenlijk door
Mercedes-AMG en Cigarette Racing ontwikkelde boot. Het is
de 12e speciale uitgave die uit deze strategische samenwerking
is voortgekomen. De Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition
beleefde eveneens zijn debuut in Miami en kreeg een geheel
eigen karakter in de AMG Performance Studio in Affalterbach
op basis van dezelfde designprincipes als de boot.
Gorden Wagener, Chief Design Officer bij Daimler AG over dit
partnership: “Mercedes-AMG staat voor ‘performance luxe’.
De Tirranna AMG Edition is de perfecte belichaming van dit
principe in een boot: de dynamische en tegelijkertijd uiterst
sensuele vormgeving drukken atletische schoonheid uit.
In de krachtige, cleane look is de boldness van de MercedesAMG G 63 terug te vinden.”

Nieuwe Mercedes-Benz GLA

Voor de kleine avonturen
van het dagelijks leven

De nieuwe GLA completeert als achtste model
de actuele generatie compacte auto’s van
Mercedes-Benz. De dynamische proporties zorgen ervoor dat de GLA compact en uiterst functioneel is. Toch biedt hij meer dan voldoende
ruimte voor uw veelzijdige leven. Zo is de achterbank optioneel in lengte verschuifbaar en kan de
achterklep handsfree worden geopend. Voor lange
ritten kunt u rekenen op de stoelventilatie/
-verwarming. Het infotainmentsysteem MBUX
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(Mercedes-Benz User Experience) gidst u feilloos
naar de gewenste bestemming na het stemcommando: “Hey Mercedes”.
Bij de introductie dit voorjaar is deze modelserie leverbaar met drie benzine- en vier dieselmotoren. Een plug-in hybrid volgt binnenkort. De
prijzen beginnen bij € 49.245 voor de GLA 2001.
1

GLA 200: brandstofverbruik gecombineerd: 6,0-5,7 l/100 km,
C02-emissie gecombineerd: 137-130 g/km

GLA, CLA Coupé en CLA Shooting Brake nu met EQ Power
De compacte auto-familie van Mercedes-Benz is verder
uitgebreid met drie nieuwe plug-in hybrids. Met de CLA 250 e
Coupé, CLA 250 e Shooting Brake en GLA 250 e completeert
Mercedes-Benz het aanbod van EQ Power-modellen in de
compacte auto-familie met hybride aandrijfsysteem van de
derde generatie. De nieuwe modellen kunnen komend voorjaar worden besteld, de marktintroductie zal enkele weken later
plaatsvinden.
Bij de nieuwe compact cars met EQ Power staan (elektrisch)
rijplezier en gebruiksgemak op de voorgrond. Dit wordt geïllustreerd door de highlights van de modellen. Zo hebben ze
een elektrische actieradius van meer dan 70 km, een elektrisch
vermogen van 75 kW (102 pk), een systeemvermogen van
160 kW (218 pk) en een systeemkoppel van maar liefst 450 Nm:
rijplezier gegsarandeerd! De ingebouwde accu geeft vrijwel
geen beperkingen qua bagageruimte.
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Nieuwe E-Klasse

Intelligentie wordt fascinerend
Automotive intelligentie wordt fascinerend en dynamisch: de E-Klasse Limousine en Estate zijn de eerste
vertegenwoordigers van de grondig vernieuwde modelserie. Beide modellen zullen in de zomer van 2020 in
de showrooms van de Europese dealers arriveren. De
Coupé en Cabriolet volgen kort daarna.
De nieuwe E-Klasse kenmerkt zich door moderne
stijl en gedistingeerde sportiviteit – op een verbluffend
elegante manier. Elke lijn volgt een duidelijk principe.
Naast de standaarduitvoering zijn drie Lines en een uitgebreid aanbod lakkleuren en materialen beschikbaar.
De belangrijkste updates zijn: een dynamischer
design, de uitrustingslijn AVANTGARDE die als standaard exterieur fungeert, nieuwe koplampen, achterlichten, grille en voorbumper. Naast meer comfort wordt
de aandrijflijn ook geëlektrificeerd. Er zullen zeven plugin hybrids leverbaar zijn als Limousine en Estate, benzine en diesel, met achterwiel- of vierwielaandrijving.
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De E-Klasse beschikt over de nieuwste generatie
rijassistentiesystemen die de bestuurder coöperatief
ondersteunen. Dit resulteert in een bijzonder hoog
niveau van actieve veiligheid: de Limousine en Estate
kunnen reageren als de bestuurder dat niet doet.
Intelligent Drive-functies zoals de actieve snelheidslimietassistent, de verkeersbordenassistent en de
actieve afstandsassistent DISTRONIC kunnen optioneel worden toegevoegd aan het rijassistentiepakket.
Als kers op de taart werd de nieuwe E-Klasse ook
voorzien van de nieuwste generatie van het multimediasysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Het geavanceerde systeem omvat standaard
twee 10,25 inch displays, die voor een widescreenlook
naast elkaar zijn geplaatst en optioneel geüpgraded
kunnen worden naar twee grotere 12,3 inch schermen.
De nieuwe E-Klasse positioneert zich daarmee weer
een trapje hoger!

Getest: de nieuwe W11 F1-bolide
van het Mercedes-AMG Petronas
Formule One Team!
Slechts 75 dagen na de laatste race van 2019
nam het Mercedes-AMG Petronas Formule
One Team de nieuwe W11-bolide mee naar
het Silverstone-circuit ter voorbereiding op
het 2020 F1-seizoen. De Mercedes-AMG
F1 W11 EQ Performance, zoals de bolide
officieel heet, werd ‘s morgens getest door
Valtteri Bottas, de testritten van Lewis
Hamilton stonden ‘s middags gepland.
“2020 zal bijzonder uitdagend zijn,
omdat er veel teams zijn die hun ambitie dit
seizoen willen waarmaken, terwijl andere
teams hun middelen doorschuiven naar
2021”, aldus Toto Wolff. “Het is erg belangrijk om de balans te vinden, maar dat is geen
gemakkelijke opgave. Onze ambitie is echter duidelijk: we willen zowel in 2020 als in
2021 voor de titel strijden. Dat is een
enorme uitdaging, maar, hoe groter de uitdaging, hoe liever we het hebben!”

Nieuwe Mercedes-AMG GLE 63 SUV, GLE 63 Coupé en GLS 63

Krachtpatsers van formaat
De nieuwe Mercedes-AMG GLE 63 (S) 4MATIC+ SUV, GLE 63 (S) 4MATIC+ Coupé en
GLS 63 (S) 4MATIC+ verenigen meerdere voertuigkarakters in hun uiterlijk: aan de ene
kant elegant, geëlektrificeerd, wendbaar en rijdynamisch, aan de andere kant een vierwielaangedreven krachtpatser met een groot gebruiksgemak.
Het kloppend hart van de Performance-modellen is de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor
met geïntegreerde EQ Boost startdynamo en 48V-boordsysteem dat zorgt voor een
directe respons tijdens het starten. De basismodellen leveren een vermogen van
420 kW (571 pk) en het S-model levert zelfs 450 kW (612 pk). Het luchtgeveerde
AMG RIDE CONTROL+-onderstel met de AMG ACTIVE RIDE CONTROL-rolstabilisatie op
48V-basis, de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ en de AMG
SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie staan garant voor een buitengewone wendbaarheid.
De AMG-grille laat zien dat de modellen telgen zijn uit de AMG-familie. En natuurlijk
bieden deze veelzijdige atleten ook alle voordelen van een Mercedes-Benz SUV: omvangrijke veiligheidssystemen en een onovertroffen tractie, zelfs op een natte, gladde of
rulle ondergrond.
“Onze nieuwe AMG-modellen maken ons aantrekkelijke portfolio in dit segment compleet.
Ze voldoen niet alleen aan de hoogste verwachtingen op het gebied van design en exclusiviteit, maar hebben ook een uitstekende rijdynamiek en wendbaarheid. Daarmee zijn
het prachtige voorbeelden van de performance luxe van AMG. Bovendien beschikken ze
over een 48V-boordsysteem dat is gekoppeld aan de EQ Boost startdynamo, waarmee
we de elektrificatie van onze modelseries gestaag voortzetten”, aldus Tobias Moers,
bestuursvoorzitter van Mercedes-AMG GmbH.
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SAFARI IN AFRIKA?
Tanzania
Kenia
Madagaskar
Oeganda
Rwanda
Zimbabwe
Namibië
Botswana

Wat drijft u?

Boylestraat 56
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6718 XM Ede

0342 49 28 11

info@vanvanee.nl

Wij; Van van Ee,
heetten voorheen
Jumbo.

Seychellen
Mauritius
Zuid-Afrika
Al sinds 1979 dé Afrika specialist
Op jambo.nl en in onze brochure vindt u ruim 100 uitgekiende reizen of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!
FOTO MERCEDES-BENZ AG
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