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Better Everyday

IT’S ALL ABOUT
YOUR COFFEE.

De’Longhi Maestosa

Maak van de perfecte espresso een
dagelijks genietmoment met De’Longhi
Maestosa.

Ontdek de rijke, authentieke smaak
van perfect gemalen espressobonen
en de kracht van innoverend Italiaans
design.

Kopje na kopje, elke dag opnieuw.
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FREEDOM OF CHOICE
GROHE ESSENCE

Door het uitgebreide aanbod aan afmetingen, kleuren en afwerkingen heb je met de nieuwe Essence serie veel keuzevrijheid. 
Het complete assortiment – van kranen tot douches en accessoires – bestaat uit vier kleuren waaruit je kunt kiezen, zowel in 
een geborstelde of gepolijste afwerking. Ook verkrijgbaar in SuperSteel en chroom. Dat is wat wij noemen: freedom of choice. 
Enjoy. colors.grohe.nl
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In dit magazine besteden we aandacht aan het thema innovatie. En dat is niet 
voor niets. Mercedes-Benz ontwikkelt al sinds jaar en dag nieuwe oplossingen, 
grote én kleine dingen, die uw leven makkelijker maken. Doorslaggevend hier-
bij is de knowhow van ’s werelds beste engineers, programmeurs en designers. 
Meer dan ooit zien we dat complexe technologieën zoals autonoom rijden steeds 
realistischer worden en een nieuwe mobiliteit beloven die voor meer vrijheid 
zorgt in het dagelijks leven. 

Met de strategie ‘Ambition 2039’ hebben wij onszelf bovendien ten doel gesteld 
om in de komende twintig jaar een CO2-neutraal modellengamma te kunnen  
aanbieden. Hoe overtuigd en vastberaden we op weg zijn naar een duurzame  
toekomst, daarover vertelt Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van 
Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars, in onze nieuwe column! En dat  
CO2-neutrale mobiliteit met een auto van Mercedes-Benz nu al probleemloos 
mogelijk is, leest u in onze reisreportage waarvoor we een heel rondje IJsland 
hebben gemaakt in een EQC 400 4MATIC* – honderd procent aangedreven door 
hernieuwbare energie. 

Dichter bij huis verwelkomen we countryzangeres Ilse DeLange, die sinds kort 
She’s Mercedes ambassadeur is. Zij vertelt over grenzen verleggen en doen wat je 
graag doet. Passie, plezier en inspiratie zijn haar ‘leitmotieven’ – en ook de onze!

Wij wensen u veel leesplezier!

Het redactieteam

Beste lezer,
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P.S. Langs deze weg heten wij u alvast welkom op het Autosalon van Brussel.  
U vindt ons van 10 tot 19 januari in Paleis 5 van Brussels Expo. Wij zijn ervan  
overtuigd dat onze product line-up, die fascinatie combineert met vooruitstrevende 
technologie op veiligheids- en milieugebied, u enthousiast zal maken.

* Model 
EQC 400 4MATIC

Stroomverbruik  
gecombineerd1:

   20,8-19,7 
kWh/100 km

CO2-emissie 
gecombineerd2:

   0 g/km
Actieradius3:

   417 km

1 Stroomverbruik op basis 
van de NEDC-testcyclus.

2 De vermelde waarden  
werden gemeten volgens 
de voorgeschreven meet-
methode. 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 banden-
spanning, belading, het rij-
gedrag en omgevings- en 
klimaatfactoren zoals de 
buiten temperatuur en de 
verkeerssituatie.

 
De Hringvegur (ringweg) 
strekt zich over een 
lengte van ongeveer 
1.300 kilometer uit over 
het eilandstaatje.

02-03_19MER13253_NLNL_Edito.indd   3 18/11/2019   14:52
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I N H O U D

Midzomernachtsdroom
Rondje IJsland: een duurzame roadtrip met de EQC*

Ilse DeLange
Nederlands bekendste countryzangeres over 
authenticiteit en waarom succes moeilijk te vangen is

Vision EQS
Met zijn ‘one bow’-proporties brengt de Vision EQS 
de designfi losofi e ‘progressieve luxe’ tot leven

3210

2403  Voorwoord
In een wereld vol 
innovatie neemt 
Mercedes-Benz 
graag het voortouw

06  Medewerkers
 Fotografen en journalisten 
die meewerkten aan 
deze uitgave

08 Colofon

10  Het moment
De showcar SC039

12  Pole Position
Interview met 
toekomst onderzoeker 
Amy Webb

16  Geluksroute
Kotor, Montenegro

18  Agenda
 Bijzondere events in 
de komende maanden 

20 Customer Services

24  Idyllisch IJsland
Met de EQC* door de 
mooiste natuur ter wereld

32  Ilse DeLange
De nieuwe ambassadeur 
voor She’s Mercedes

Start Imagine

* Model
EQC 400 4MATIC

Stroomverbruik gecombineerd1:
   20,8-19,7 kWh/100 km

CO2-emissie gecombineerd2:
   0 g/km

Actieradius3:
   417 km

1 Stroomverbruik op basis van de 
NEDC-testcyclus.

2 De vermelde waarden werden gemeten volgens 
de voorgeschreven meetmethode. Het betre�  
‘WLTP-CO2-waarden’ conform Art. 2 Nr. 3 van 
de doorvoerverordening (EU) 2017/1153.

3 Dit betre�  de theoretische actieradius volgens 
de WLTP-testcyclus. De werkelijke actieradius 
en het stroomverbruik worden onder meer 
beïnvloed door de voertuigconfi guratie, ban-
denkeuze en bandenspanning, belading, het rij-
gedrag en omgevings- en klimaatfactoren zoals 
de buiten temperatuur en de verkeerssituatie.
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Stad met stijl
In de A-Klasse Limousine 
verkennen we het Berlijn van 
digitaal ondernemer Lea Lange

EQC*
Een honderd procent elektrische citytrip 
door de Belgische hoofdstad
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De verbeteraars
Drie mensen met een roeping: 
het streven naar perfectie

40  Geschiedenis schrijven 
Economisch historicus  
Carl Benedikt Frey over de  
gevolgen van digitalisering

44  Autonoom rijden 
De visie wordt steeds concreter

50  Mensen met een missie 
 Hoe kun je fantastische producten 
voortdurend verder ontwikkelen?

56  Eenvoudig en overal 
Eenvoudiger dan ooit gebruikmaken 
van het mobiliteitsaanbod van 
Mercedes-Benz – online én offline

Drive

FOTO’S DAIMLER AG, MICHAEL NEUMANN,  
PAUL BELLAART, REGINA RECHT,  
DIRK BRUNIECKI, TOM VANDEWIELE

60  A-Klasse Limousine 
 Op ontdekking in Berlijn 
met de A-Klasse Limousine

66  GLS  
We doorkruisen de  
fascinerende canyonlands 
van Utah met de GLS

72  GLB 
De meest veelzijdige  
compacte SUV

76  Met de EQC* door Brussel 
De nieuwe volledig  
elektrische SUV van 
Mercedes-Benz in de  
stad van het Atomium

84   My Drive 
Twee Mercedes-Benz 
rijders vertellen over 
zichzelf en hun auto

88  De geschiedenis 
van een icoon 
De Mercedes-Benz 540 K 
Cabriolet A van  
Hans Hulsbergen 
verzamelt prestigieuze 
oldtimer prijzen

92  Facts
Nieuws van 
Mercedes-Benz

98 Wereld in beweging
De nieuwe column  
van Ola Källenius, 
bestuursvoorzitter 
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De makers van 
dit nummer

2  Brian Doherty – Oxford  
Onze fotograaf ontmoette AI-expert  
Carl Frey in de Engelse universiteitsstad.

3  Marc Bielefeld – Utah
Vanuit de GLS beleefde de auteur de 
natuur van de woestijnstaat Utah.

5  TRASO – Mexico-stad 
Kinderen in de leeftijd van  
5 t/m 12 jaar leren boksen.

4  Regina Recht – Stuttgart 
De fotograaf uit München bezocht 
perfectionisten.

1  Anna-Lena Koopmann – Berlijn
De verslaggever begeleidde Lea Lange 
door de Duitse hoofdstad. 

Voor dit Mercedes me magazine reisden onze verslag
gevers en fotografen naar Berlijn, Oxford, Stuttgart  
en naar de woestijn van de Amerikaanse staat Utah

Een economisch historicus die 
zich in kunstmatige intelligen
tie verdiept? Brian Doherty’s 
opdracht was visionair Carl 
Frey op de historische campus 
te fotograferen. De geschiede
nis van morgen wordt vandaag 
geschreven.

Als reisverslaggever is Marc 
Bielefeld altijd op pad en regel
matig schrijft hij ook voor ons 
magazine. Dit keer verkende 
hij in een van de modernste 
auto’s van deze tijd het fantas
tische landschap van de VS.

De bokscursussen worden  
aangevuld door groepstherapie 
en workshops, waar ook de 
ouders verplicht aan moeten 
deelnemen. Geweld, onderwijs, 
misbruik en andere sociale 
thema’s komen hier aan bod.

In een aantal met zorg  
samengestelde fotocomposities 
portretteerde Regina Recht 
mensen die met passie, bril
jant vakmanschap en een feil
loos gevoel voor detail goede 
producten nog beter maken.

Met haar webshop Juniqe 
maakt oprichter Lea Lange 
kunst en design betaalbaar.  
Ze legde aan onze verslaggever 
uit hoe de startup werkt en 
liet haar daarna haar favoriete 
plekjes in haar geboortestad 
Berlijn zien.

1 Berlijn, 2 Oxford, 3 Utah,  
4 Stuttgart, 5 Mexico-stad
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Mercedes-Benz is medeoprichter 
van de Laureus Sport for Good 
Foundation. 

De stichting werd in 2000 opgericht 
en is het belangrijkste maatschappe
lijke initiatief van MercedesBenz. 
Met sportprojecten over de hele 
wereld wil de stichting kansarme 
kinderen en jongeren een beter  
leven bieden. De stichting stimuleert 
de jongeren om waarden, zelfbewust
zijn en persoonlijke competenties  
te ontwikkelen, om eigen verant
woordelijkheid te nemen en zo op 
eigen kracht een beter leven voor 
zichzelf te creëren. 

53 12 4
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BEZOEK ONS 
EXPERIENCE 

CENTER
EN BELEEF VIRTUEEL IN 3D 

UW TOEGANGSPOORT 
GEPROJECTEERD OP UW 

EIGEN WOONSITUATIE

DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V. | Tel: 0183 - 56 20 38 | Vuren | www.djshekwerken.nl

VOOR IEDERE VRAAG EEN SLUITENDE OPLOSSING
Een poort moet aansluiten bij de architectuur van uw woning. Onze poorten maken we volledig 

op maat, afgestemd op uw situatie. Bijna alle poorten plaatsen we binnen één dag, compleet 

met verlichting, automatisering (van intercom tot bediening met uw smartphone), brievenbus, etc. 

Maak een afspraak en deel uw wensen met ons!

DJS MercedesMe02'19 .indd   1 28-05-19   14:4606-07_19MER13253_NLNL_Contributors.indd   7 18/11/2019   14:33



8 Mercedes-BenzMercedes

Uitgever
Mercedes-Benz Cars 
Nederland B.V.

Postadres
Postbus 2088, 
3500 GB Utrecht

Hoofdredacteur
Peter Zijlstra

Redactieraad
Claire van Hartingsveldt,
Igor Jacobs,
Lilian Klijnstra,
Helen Van Nuffelen

Basisconcept
Looping Studios,  
onderdeel van  
Olando GmbH  
Prannerstraße 11, 
D - 80333 München

Realisatie 
HeadOffice, 
Persilstraat 51 bus 4, 
B-3020 Herent  
Tel. +32 16 88 20 20  
www.headoffice.be  
info@headoffice.be

Rechten
Niets uit deze uitgave  
mag worden overgenomen, 
vermenigvuldigd of  
gereproduceerd zonder 
voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de  
uitgever en/of andere 
auteursrechthebbenden. 
Mercedes-Benz Cars 
Nederland B.V. en  
HeadOffice kunnen geen 
aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de  
volstrekte juistheid en  
volledigheid van alle in 
deze uitgave opgenomen 
teksten en beelden.  
Gepubliceerde artikelen 
vertegenwoordigen niet 
noodzakelijkerwijs de 
mening van de redactie. 
Alle genoemde prijzen  
en gegevens zijn onder 
voorbehoud. Mercedes me 
magazine wordt 
vervaardigd in opdracht 
van Mercedes-Benz Cars 
Nederland B.V.  
De Nederlandse  
uitgave is een publicatie 
onder licentie van  
Daimler AG, Stuttgart.

Uw persoonsgegevens  
worden opgenomen in de 
persoonsregistratie van 
Mercedes-Benz Cars 
Nederland B.V. en conform 
de Wet Bescherming 
Persoons gegevens 
behandeld.  
Als u dit niet wilt, kunt u 
dit schriftelijk kenbaar 
maken aan Mercedes-Benz 
Cars Nederland B.V.,  
t.a.v. de afdeling CRM,  
Postbus 2088,  
3500 GB Utrecht,  
of telefonisch onder 
nummer (030) 247 19 11.

Gedrukt op chloorvrij 
gebleekt papier.

Abonnementen
service 
Een jaarabonnement 
kost € 20 en kan  
worden besteld via: 
Mercedes me magazine, 
t.a.v. Eva de Groot,  
Antwoordnummer 
1482, 1300 VE Almere  
E-mail: mbmagazine@
dm-interface.nl

Druk 
Drukkerij Guillaume 
Rue d’Armentières 74, 
F-59560 Comines

Redactie

Account Director
Joan Foret

National editors 
Raf Hectors,  
Maxime Schouppe

Vertaling 
Tindemans 
Translations

Art Direction 
Stijn Janssen

Vormgeving 
Mart van Gompel,  
Stijn Janssen

Productiebegeleiding 
Joan Foret

Sales & Marketing
HeadOffice

Advertentie 
exploitatie 
Zadkine Media,
Plein Eendragt 11b,
3111 AR Schiedam
Tel. (010) 436 91 24
www.zadkinemedia.nl

Objectif Media,  
Papenkasteelstraat 148,  
B-1180 Brussel,  
Tel. +32 23 74 22 25 
www.objectif-media.com 
Directie:  
Alexandra Rançon,  
alexandra@objectif- 
media.com

Mercedes me magazine verschijnt wereldwijd in veertig  
talen met een oplage van 2,4 miljoen exemplaren.  
Dit is het 363ste nummer, jaargang 65.

EQ
C in IJsland   GLB   Autonoom

 rijden   Ilse DeLange 
N

r. 363   4-2019 
M

E
R

C
E

D
E

S

MERCEDES 4-2019Nr. 363

Vrijheid
Nieuwe technologieën die 

ons leven makkelijker maken

NATUURLIJK

ONTSPANNEN

Honderd procent elektrisch 
genieten van IJsland

Wat autonoom rijden 
ons zal brengen

C O LO F O N

Pacific_190158_215x270_Adv.indd   1
08-09_19MER13253_NLNL_Colofon.indd   8 18/11/2019   14:34



Onderstaande foto is gemaakt door Margret
Margret kan je alle ins en outs vertellen over deze bestemming.

Vraag haar alles wat je wilt weten via de mail 

margret@pacifi cislandtravel.nl of bel ons op 020 - 205 10 69. 

020 - 205 10 69

droomreis@pacifi cislandtravel.nl 

pacifi cislandtravel.nl

Klaar voor een unieke reis?

Ga naar Hawaii, Australië, Nieuw-Zeeland, Samoa of 

Frans-Polynesië en mis niets van al het moois dat de 

bestemming te bieden heeft.. Onze reisadviseurs zijn de 

dichtstbijzijnde ‘locals’ die er zijn en helpen je graag op 

weg. Met Pacifi c Island Travel haal jij het beste uit je reis.

We kennen de Pacifi c als onze broekzak. Daarom hebben wij jouw volgende reis al helemaal

in ons hoofd. Wij sturen je naar plekken die we zelf hebben ontdekt en niet in de boekjes 

staan. Met onze ervaring op zak, maak je van je reis een onvergetelijke ervaring.

De Pacifi c heeft ons 
gegrepen en laat ons 
nooit meer los.”

“

droomreis@pacifi cislandtravel.nl 

pacifi cislandtravel.nl

Klaar voor een unieke reis?

Ga naar Hawaii, Australië, Nieuw-Zeeland, Samoa of 

Frans-Polynesië en mis niets van al het moois dat de 

bestemming te bieden heeft.. Onze reisadviseurs zijn de 

Pacific_190158_215x270_Adv.indd   1 20-09-19   09:42
08-09_19MER13253_NLNL_Colofon.indd   9 18/11/2019   14:34
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Het was een bijzonder moment op de internationale auto-
tentoonstelling IAA in Frankfurt: de Vision EQS rolde het 
podium op de stand van Mercedes-Benz op – en trok met 
zijn strakke, vloeiende vormen meteen alle blikken naar zich 
toe. De Vision EQS is een showcar, dus niet bedacht voor 
serieproductie. Hij staat symbool voor de richting waarin 
Mercedes-Benz zich wil ontwikkelen. De mobiliteit is aan 
het veranderen, maar twee dingen zullen altijd blijven 
bestaan: de behoe� e van de mens om zich te verplaatsen 

en het verlangen naar iets bijzonders. Ook in een duurzame 
toekomst zullen onze klanten om een limousine blijven 
vragen die aan hun behoe� e aan comfort, design en tech-
nologie voldoet. De Vision EQS combineert al deze wensen 
in één concept en laat voor het eerst zien hoe een volledig 
elektrische auto uit de topklasse eruit kan zien – wanneer 
die door Mercedes-Benz ontworpen is tenminste. Meer info 
over het design leest u op pagina 93. 

 mbmag.me/visioneqs

Start

Het moment
De toekomst van het bijzondere

10-11_19MER13253_NLNL_DerMoment.indd   10 18/11/2019   14:34
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De perfecte fusion van comfort, 
design en technologie: de  
Vision EQS laat de duurzame 
luxe van de toekomst zien.
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Ze wordt beschouwd als de 
Grande Dame van de futurologie: 
Amy Webb over het Internet of 
Things en analoge oplossingen 
voor digitale problemen

Wat was de laatste trend die u verraste?
Het succes van taalassistenten! We werken al 
geruime tijd aan modellen die een overgang 
laten zien van beeldschermen naar onzicht-
bare userinterfaces. Ik was echter verbaasd 
over hoe snel de taalassistenten in sommige 
branches en landen voet aan de grond 
kregen; in andere daarentegen nauwelijks.
Hoe verklaart u de verschillen?
Ik neem aan dat het komt omdat de taal-
assistenten voornamelijk met Engels en Chi-
nees in het achterhoofd zijn ontworpen. Maar 
dat zal veranderen. Typen zal in de nabije 

toekomst steeds meer worden vervangen 
door spreken. 
Bij Mercedes-Benz voertuigen komt deze 
ontwikkeling tot uiting in de spraak-
assistent die in nieuwe modellen geïnte-
greerd is. Deze wordt via het commando 
“Hey Mercedes” geactiveerd ....
Ja, dat is een voorbeeld dat aantoont dat we 
in de toekomst niet langer alleen de smart-
phone als primaire interface zullen gebrui-
ken. Het Internet of Things verbindt steeds 
meer apparaten met elkaar en we zullen 
met al deze systemen communiceren – 
vooral via de stem.  
Kunt u voorspellen welke impact deze 
nieuwe connectiviteit op mobiliteit zal 
hebben?
In de eerste plaats moet ik zeggen dat we 
op basis van gegevens prognoses voor onze 
trendrapporten ontwikkelen. Ik kan de 
nauwkeurigheid niet garanderen, maar we 
ontwerpen plausibele scenario’s. 
Hoe zou een plausibele toekomst voor 
mobiliteit er dan uitzien?
Onze auto’s zullen in toenemende mate 
autonoom rijden. Dat betekent dat we onze 
tijd op de weg kunnen gebruiken voor 
andere activiteiten dan rijden. Afgezien van 
de auto zal het netwerken nieuwe vervoer-
middelen creëren. Denk bijvoorbeeld aan 
drones die – aangestuurd door algo ritmes  – 
snel, betrouwbaar en goedkoop medicijnen 
of levensmiddelen kunnen leveren. 
Op het gebied van autonoom rijden 
worden aanbieders nog steeds gecon-
fronteerd met tal van uitdagingen. 
Welk positief scenario laat uw trend-
rapport zien?
Een aantal voordelen van de technologie 
zijn duidelijk: het aantal ongevallen en fi les 
zal afnemen. In principe wordt autonoom 
rijden mogelijk omdat we over steeds meer 
data beschikken. De gegevensbescherming 
moet echter koste wat het kost worden 
gewaarborgd. Als autobezitters hun auto’s 
in de toekomst willen doorverkopen, moe-
ten ze hun privégegevens gemakkelijk en 
volledig kunnen verwijderen. 

Compacte 
supersporter
Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ had-
den de engineers in Aff alterbach één 
doel voor ogen: de rijdynamiek en de 
sportieve rijbeleving van deze model-
serie naar een niveau tillen dat voor-
heen ondenkbaar was in de compacte 
klasse. Meer informatie vindt u op: 

  mbmag.me/A45AMG

Pole 
Position

Harvard-docent Amy Webb richtte in 
2006 het Future Today Institute op, dat 
elk jaar een veelgeprezen tech-
trendrapport produceert.  

 futuretodayinstitute.com

Hoe Mercedes-Benz AG de toekomst 
van autonoom rijden ingaat, leest u op 
pagina 44.
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* De waarden zijn afhankelijk van de 
velg-/bandcombinatie.

Model
Mercedes-AMG
A 45 S 4MATIC+

Brandstofverbruik*: 
   gecombineerd:
8,3-8,4 l/100 km

   gecombineerd:
12,0-11,9 km/l

CO2-emissie*:
   gecombineerd:
189-192 g/km

12-13_19MER13253_NLNL_PolePosition.indd   12 18/11/2019   14:34



GREAT HAIR 
IS IN 

YOUR HANDS
DISCOVER DUALSENSES MEN

www.goldwell.com

Direct zichtbaar gezond, krachtig haar en voelbaar 

meer energie. Perfect afgestemd op mannen.
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Dankzij Instagram en andere social media is 
de mode veelzijdiger dan ooit. Maar vrijheid 
vraagt ook om een nieuwe benadering

Onze hoofdredacteur Hendrik Lakeberg 
selecteert in elke uitgave producten die 
uw dagelijks leven verrijken

 De selfie is een integraal 
onderdeel van ons dagelijks 
leven. Met onze smartphone
camera’s fotograferen we meer 
dan ooit. Niet alleen onszelf, 
maar ook mensen en momenten 
die voor ons belangrijk zijn. Wie 
wil zich niet op zijn best laten 
zien op deze foto’s? Helemaal 
omdat we ze vaak met het 
publiek delen via Instagram en 
Co. De mode beleeft een enorme 
opleving via de social media.  
Ze is veelzijdiger dan ooit. Maar 
hoe groter de keuze en het aan
bod, hoe belangrijker het is om 
beslissingen te nemen. Experi
menteer gerust met opvallende 
kleuren en modieuze accessoi
res, maar ga wel voor uzelf na 
wat écht bij u past. 

Stijlvolle designklassiekers 
zijn vaak het betere alternatief 
voor al te modieuze statements. 
Neem bijvoorbeeld de tijdloos  
elegante Portugese chronograaf 
van IWC. De 150ste jubileum
editie van dit tijdloze pols
horloge zal u uw leven lang 
begeleiden. De Rockson snea-
kers van GEOX combineren een 
eigen tijdse look met moderne  
materialen. En het discrete mini
malisme van de praktische  
tas van Tommy Hilfiger en 
MercedesBenz onder streept de 
persoonlijkheid van de drager in 
plaats van deze te overtreffen. 

Ondanks alle vrijheid blijft 
één regel gelden: wie zich onder
scheidt door het dragen van  
wat echt bij hem of haar past, is 
in stijl gekleed. 
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Portugese chronograaf, 
uitvoering ‘150 Years’ 
van IWC, € 7.800

 iwc.com

 
Tas van Tommy Hilfiger & 
Mercedes-Benz, € 290  

 tommy.com

 
Rockson sneakers 
van GEOX, € 130

 geox.com
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REALISATIE BINNEN VAST BUDGETVAN IDEE NAAR ONTWERP LAGE ENERGIE KOSTEN

www.hardeman.nl

Een bouwkavel en ambitie dat is de ideale situatie voor een eerste contact met Hardeman 

Veenendaal. Onze ontwerpers starten met een verkennende schets waarbij uw wensen en 

het beschikbare budget vanaf dag één bepalend zijn. 

Het bouw- en installatieconcept van Hardeman Veenendaal kenmerkt zich door de 

toepassing van innovatieve en duurzame bouwelementen waardoor BENG 2020 nu al 

wordt gerealiseerd. Hierdoor wordt er, naast het gebruik van een geringe hoeveelheid 

fossiele energie, hoofdzakelijk groene energie opgewekt. Uiteindelijk draait het natuurlijk 

om vertrouwen. Meldt u zich met uw ambitie? Dan doen wij de rest.

Hardeman Systeembouw uit Veenendaal ontwerpt en bouwt sinds 1970 bedrijfsruimte. 

Een no-nonsense familiebedrijf met 275 medewerkers en expertise over het gehele 

bouwtraject. Daar zetten wij ons dagelijks voor in. 

Uw bedrijfsruimte
van ontwerp tot realisatie

Hardeman MercedesMe04'19.indd   1 29-10-19   16:1514-15_19MER13253_NLNL_Product.indd   15 18/11/2019   14:34
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30
kilometer lang, bochtig 
en spectaculair, in een 

fjordachtige baai...

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

 Eten
Bij Verige65 kunt u verse vis krijgen  
met gratis uitzicht op de prachtige  
landhuizen op de andere oever. 
w3w.co/gekust.opdat.vakbladen

 Kijken
In Risan, de oudste stad in de regio, 
vindt u overblijfselen van oude villa’s.  
En mooie plekken om te zwemmen.
w3w.co/gewiste.opkomst.biljet 

 Overnachten
Hotel Casa del Mare troont boven  
de zee uit, in het kleine vissersdorpje 
Orahovac. Idyllisch! 
w3w.co/klant.filmcrew.spektene

 Wandelen    
Loop 1.300 treden omhoog naar de  
St. Ivan vesting. Vertrek vroeg uit  
Kotor en geniet van het uitzicht. 
w3w.co/nuttig.kegels.invoerder

 Ontdekken 
Het Nationaal Park Lo’cven ligt tussen 
de steden Kotor, Cetinje en Budva. Het 
is een must om naar het Petar-II-
Petrovi’c-Njegoš-Mausoleum te lopen. 
Twee granieten reuzen beschermen het 
graf van de Montenegrijnse schrijver. 
Het beste uitzicht van de regio!  
w3w.co/tuinhek.vezelig.maatschap

Een van de mooiste plekken ter wereld ligt aan de Adriatische Zee:  
de baai van Kotor, Montenegro. De weg slingert zich over zo’n 30 kilo-
meter langs berghellingen, met een indrukwekkend zicht op de kustDe kustweg van Kotor

Geluksroute
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W I J  G A A N  B E G I N  2 0 2 0  V E R H U I Z E N  E N  O N Z E  N A A M  V E R H U I S T  N I E T  M E T  O N S  M E E . 

N I E U W  P A N D .  N I E U W E  N A A M .  N I E U W  L O G O .

Benieuwd naar onze veranderingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief via jumbo-overkapping.nl

Anthonie Fokkerstraat 41   |  3772 MP  Barneveld   |  (0342) 49 28 11

16-17_19MER13253_NLNL_RoadToHappiness.indd   17 18/11/2019   14:34



18 Mercedes-BenzMercedes

Nieuws uit de wereld van kunst, muziek en sport: 
de leukste evenementen tot maart 2020

 tot 1 maart 2020
IJsbeeldenfestival, Zwolle

In de winter staat Zwolle in het teken 
van de mooiste sneeuw- en ijssculp-
turen. Ruim veertig van de beste ijs-
kunstenaars ter wereld creëren een 
spectaculaire expositie in de IJssel-

hallen in Zwolle. Maar liefst 275.000 
kilo ijs wordt gebruikt voor de reali-
satie van de unieke kunstwerken.

  ijsbeelden.nl

 5 – 9 februari 2020
Art Rotterdam
Nieuw talent en de laatste ontwikkelingen in de beeldende kunst vindt u op 
de Rotterdamse kunstbeurs Art Rotterdam. Zeventig galeries presenteren 
hun beste kunstenaars, geselecteerd op kwaliteit, relevantie en originaliteit. 
U ziet er een interessante mix van video art, optredens, design, tekeningen, 
schilderijen, beelden en installatiekunst.

  artrotterdam.com

 Diverse data in januari 2020
Onroad-wintertrainingen, 

Saalfelden
Adrenaline gegarandeerd: 

op een oppervlak van 120.000 m² 
leert u rijden op sneeuw en ijs. 

  mbmag.me/saalfelden

 18 januari 2020 
Formule E, Santiago de Chile 

Zal Mercedes-Benz het eerste jaar in 
de Formule E met succes kunnen 

afronden? Spannend! 
  fi aformulae.com

 25 januari 2020
Ehrlich Brothers, Berlijn 

De nieuwe magic show van de broers 
Andreas en Chris Ehrlich vindt plaats 

in de Mercedes-Benz Arena in de 
Duitse hoofdstad. 

mercedes-benz-arena-berlin.de

 10 – 19 januari 2020 
Autosalon Brussel

De 98ste editie van de Brussels 
Motor Show 2020 vindt plaats 
in de paleizen aan de voet van 
het Atomium in Brussels Expo. 
De stand van Mercedes-Benz 
met verschillende primeurs is 
te vinden in paleis 5, waar we 

u graag verwelkomen!
  autosalon.be

Daimler
events
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 8 – 16 februari 2020
ABN AMRO World 
Tennis Tournament
Rotterdam is de thuisbasis 
van een van de grootste 
indoor tennistoernooien ter 
wereld: het ABN AMRO 
World Tennis Tournament. 
Het toernooit trekt ieder 
jaar duizenden tennisfans 
die de beste tennissers ter 
wereld in actie willen zien. 

  abnamrowtt.nl

 2 februari 2020 
Superbowl, Miami

De fi nale van de National Football 
League vindt plaats in Florida. 

Een must – en niet alleen 
voor voetbalfans. 

  miasbliv.com

 sinds oktober geopend
Elfstedenpad, Friesland

Het Elfstedenpad is nu ook voor wan-
delaars open! Een stukje langer dan 

de Elfstedentocht, maar dit pad brengt 
u langs de steden én hun parels. U 

kunt de 283 km volledig downloaden 
of per etappe. Het Elfstedenpad biedt 

alles: water, heuvels, bossen, 
hout wallen en coulisselandschap.

  friesland.nl
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Betalen voor pechhulp?
Niet bij Mercedes-Benz.

Bronnen cijfers:
1. Consumentenbond.nl - 2. Volkskrant - 3. ADAC - 4. Autonational

Servicehotline 00800 1 777 7777

VAN ALLE 
BESTUURDERS HAD

HET HELE JAAR GEEN 
ENKELE KEER AUTOPECH.1

74%

BETREFT 
ELEKTRONICASTORINGEN
DIE EEN MERKSPECIALIST

VEREISEN.2

52,1%

ZOLANG DUURT
HET GEMIDDELD VOOR

EEN AUTOMOBILIST
PECH HEEFT.3

5 jaar

IS DE VOERTUIGLEEFTIJD
WAAROP DE KANS OP
PECH STERK STIJGT.4

6 jaar
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MERCEDES-BENZ MOBILO. 

Gratis pechhulp, 
opnieuw en opnieuw 
en opnieuw...

PLAN UW ONDERHOUD ONLINE.
We maken het u graag gemakkelijk. Daarom kunt u uw onderhoudsbeurt 
nu snel en eenvoudig online plannen. Kies uw Mercedes-Benz dealer en de 
dag en het tijdstip die voor u het beste uitkomen. Wij zorgen voor de rest.

Plan nu uw onderhoudsbeurt via 
mercedes-benz.nl/service-afspraak

Pech is moelijk te vermijden. Maar de kans op pech kunt u wél aanzienlijk 
verkleinen door regelmatig een onderhoudsbeurt in te plannen bij 
een Mercedes-Benz dealer. Zo staat u minder snel stil door versleten 
of defecte onderdelen.

Komt u - om welke reden dan ook - toch een keer stil te staan, dan kunt 
u rekenen op Mobilo, de gratis pechhulp van Mercedes-Benz. Wij staan 
altijd voor u klaar, en dat in bijna heel Europa. Bovendien: zolang u uw 
auto bij een Mercedes-Benz dealer laat onderhouden, wordt Mobilo met 
maximaal een jaar verlengd - tot 30 jaar lang.  

VERTROUW OP MOBILO.

• 24/7 pechhulp voor u en uw auto
• Dekking in bijna heel Europa
• Inclusief reiskosten monteur
• Inclusief wegslepen naar 
 dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer
• En nog veel meer

Ontdek alle voordelen
en voorwaarden op 
mercedes-benz.nl/mobilo 
of vraag ernaar bij uw
Mercedes-Benz dealer. 

13/11/2019   10:0620-21_19MER13253_NLNL_AfterSales.indd   21 18/11/2019   14:35
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U bent even onderweg om een   prachtige verlaten 

weg te vinden zoals deze. Maar wanneer u er één 

vindt, vindt u er vele.  Aan de andere kant van 

de aarde.  In een land beroemd om haar natuur, 

verschillende landschappen en gastvrijheid. Nieuw-

Zeeland. U rijdt door oeroude regenwouden, langs 

slapende vulkanen en over kronkelende kustwegen. 

Om u goed op weg te helpen, zorgen wij ervoor dat 

u uitgerust in Nieuw-Zeeland aankomt. Geen gedoe 

met parkeren of volle treincoupés.  Wij brengen u 

graag met een privé chauffeur naar het vliegveld, 

vanwaar u boven in de wolken zult zijn in uw ruime 

First Class ligstoel. Hemelse spijs, wijn, fi lms of een 

goed boek geven u al helemaal het gevoel op weg te 

zijn.

Beleef Nieuw-Zeeland à la TravelEssence. In een 

rustig tempo, via plaatsen waar u zelf nooit gekomen 

zou zijn. 

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

Helemaal 
weg van 
de weg...

9.3
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Zou het niet geweldig zijn om op een milieuvriendelijke manier door een van de mooiste 
natuurgebieden ter wereld te rijden? Op IJsland werd deze wens werkelijkheid

TEKST EN FOTO’S: MICHAEL NEUMANN

 
Heldere nacht: met 
een camper kunt  
u het eiland nog 
intenser beleven.

Midzomernachtsdroom
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We passeren groene mostapijten en zand- en okerkleurige vlaktes, 
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soms magisch als een maanlandschap.

 
Kirkjubæjarklaustur  
in de regio Suðurlandt 
heeft negentien letters 
– en veel groen.

24-31_19MER13253_NLNL_ImagineEQC.indd   27 18/11/2019   14:38



Eindeloze uitgestrektheid kenmerkt het dunbevolkte land net onder de poolcirkel. 

28 Mercedes-BenzMercedes

 
Zandpaden in een 
besneeuwd berglandschap: 
de IJslandse natuur is 
indrukwekkend dankzij  
haar diversiteit.
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We verkennen het mystieke karakter ervan in de nieuwe EQC ...
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... die voor honderd procent wordt aangedreven door hernieuwbare stroom.

 
Maak een tussenstop  
en duik in de  
Blue Lagoon bij de 
hoofdstad Reykjavík.
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I ndrukwekkende ijsbergen, glinsterende scholvis
sen, kristalhelder water: direct aan de gletsjer
lagune Jökulsárlón, het schilderachtige kroonjuweel 
van IJsland, troont het oranjekleurige laadstation 

op een parkeerplaats. Terwijl onze EQC wordt geladen, 
genieten we van het adembenemende panorama  en laten 
daarbij onze rug masseren door het ENERGIZING 
comfortprogramma van de elektroSUV. Nu, tegen 2 uur 
‘s nachts, hebben we het meer, waarin een uitloper van 
de Vatnajökullgletsjer uitmondt, voor ons alleen. En het 
is aan de middernachtszon te danken dat we zelfs zee
honden nieuwsgierig uit het water zien komen. Eind juni 
gaat de zon om half 2 ‘s nachts onder en komt hij een uur 
later weer op, zodat het bijna 24 uur per dag licht is.  

Ons ietwat ongebruikelijke concept: ‘s nachts reizen, 
overdag slapen. Aan de trekhaak van de EQC hangt een 
zogeheten Mink Camper, die dienstdoet als basiskamp. 
Deze minicaravan weegt nog geen 500 kilo en is eigenlijk 
een bed op wielen. We parkeren op plekken die er leuk 
uitzien en dankzij een rondom verduistering van de cam
per kunnen we overdag slapen en ’s nachts rijden, want 
het wemelt van de toeristen in deze tijd van het jaar. 

Of het nu met of zonder aanhangwagen is, de EQC
rijder hoeft zich op IJsland niet druk te maken over de 
actieradius. Het navigatiesysteem met maximale connec
tiviteit biedt informatie over laadstations en visualiseert 
bereikbare bestemmingen. We kunnen ontspannen 
genieten van onze emissievrije reis. De snelheidslimiet 
van 90 km/h draagt ertoe bij dat elke meter met de EQC 
pure ontspanning is. 

Ook het laden is in veel opzichten stressvrij. Langs 
de ongeveer 1.300 kilometer lange ringweg, ook bekend 
als Route 1, bevinden zich meerdere snellaadpalen die 
de accu in minder dan een uur van 10 naar 80 procent 
brengen. Na slechts één dag elektrisch rijden is het ons 
al duidelijk: de praktische laadtijd is van doorslaggevend 
belang voor de gemoedsrust van de automobilist van  

morgen! De acceleratie van de EQC is echter indrukwek
kend: van 0 naar 100 km/h in 5,1 seconden, waarbij het 
vermogen door permanente vierwielaandrijving op het 
asfalt wordt overgebracht. Maar hoe langer we rijden, 
hoe meer onze aandacht verschuift van de snelheids
meter naar de vermogensmeter van de elektromotor, die 
de mate van recuperatie aangeeft. De stroom die door  
de kinetische energie wordt opgewekt, stroomt tijdens 
het afdalen, maar ook tijdens het remmen, terug in de 
accu. Als je goed anticipeert, kan ruim 10 tot 20 procent 
meer actieradius worden gerealiseerd. 

En je komt toch niet naar IJsland om hard te rijden! 
We proberen daarentegen in de praktijk te brengen waar 
veel globetrotters momenteel van dromen: een emissie
vrije roadtrip door een van de meest indrukwekkende 
landschappen ter wereld. Hier wordt de stroom uit een 
willekeurig stopcontact voor 100 procent opgewekt uit 
hernieuwbare energie. De huidige elektriciteitsmix is als 
volgt: 75 procent waterkracht en 25 procent thermische 
energie. Op twee plekken tijdens onze reis zullen we zien 
hoe dit laatste ontstaat: naast het vliegveld op het schier
eiland Reykjanes en in het uiterste noorden rond het 
Mývatnmeer. De turbines, die stoom in megawatt omzet
ten, kun je tot enkele meters naderen. De trillingen van 
de grond zijn het bewijs van de enorme kracht van de 
boorgaten, die tot 2.000 meter diep zijn, aangevuld met 
het helse gesis van de schoorstenen. 

Nacht na nacht glijden we door de bombastische 
natuur van IJsland, waarbij we niets anders achterlaten 
dan een bescheiden rolgeluid van de banden. Op de cam
pings kun je probleemloos om 7 uur ‘s morgens het ter
rein oprijden als iedereen nog slaapt, zonder dat je 
iemand uit zijn slaap haalt. Bij het ontbijt (ons diner) wor
den we al snel omringd door nieuwsgierige toeristen. Ter
wijl ze onze emobiel bewonderen, gaan we in de camper 
liggen om uit te rusten – en zakken we weg in het land 
der dromen, met elfen en trollen in de hoofdrol.

 
Tankstation met een 
fraai panorama: bijladen 
in een wonderlijke 
gletsjerwereld.

Model 
EQC 400 4MATIC

Stroomverbruik  
gecombineerd1:

   20,8-19,7 
kWh/100 km

CO2emissie 
gecombineerd2:

   0 g/km
Actieradius3:

   417 km

1 Stroomverbruik op basis 
van de NEDC-testcyclus.

2 De vermelde waarden  
werden gemeten volgens 
de voorgeschreven meet-
methode. 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 banden-
spanning, belading, het rij-
gedrag en omgevings- en 
klimaatfactoren zoals de 
buiten temperatuur en de 
verkeerssituatie.
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“Succes is moeilijk te vangen. 
Waarom lukt het ene wel en 
het andere niet? Ik ben ervan 
overtuigd dat mensen het 
voelen wanneer iets ‘echt’ is”
TEKST: RAF HECTORS
FOTO’S: PAUL BELLAART

Een interview met Ilse DeLange,  
Nederlands bekendste countryzangeres
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C ountryzangeres Ilse DeLange, een van Nederlands 
bekendste artiesten, werd de afgelopen tien jaar 
overladen met prijzen. Zo werd ze onder meer ver-
kozen tot beste popartieste, beste zangeres, nam ze 

deel aan het Eurovisiesongfestival, ontving ze een Oeuvre 
Award, was ze jurylid in The Voice, speelde ze mee in de 
Amerikaanse serie Nashville en ondertussen heeft  ze in Ten-
nessee een huis gekocht. Sinds dit jaar is ze ook ambassadeur 
voor She’s Mercedes.

Ilse, je hebt de wind in de zeilen mogen we stellen… Durf 
jij op je lauweren te rusten na het succes van de afgelo-
pen jaren? 
Niet bepaald. Je verlegt elke keer simpelweg je grenzen. Ik 
ben niet iemand die enkel in termen van doelen denkt en leeft . 
Ik merk iets op en raak erdoor geïnspireerd, vervolgens ga ik 
ermee aan de slag. Wat uiteindelijk de consequenties van die 
keuzes zijn, of dat succesvol is of niet, speelt een minder grote 
rol voor me. Als ik het maar met plezier en passie heb gedaan, 
dat is voor mij het echte ‘winnen’ en belangrijker dan succes. 
Al heb ik uiteraard liever dat het wel een succes wordt, maar 
je weet vooraf nooit wat er zal gebeuren. Mijn visie is dat je 
vooral moet proberen om dicht bij jezelf te blijven en te doen 
wat je leuk vindt. Dat is wellicht ook waarom ik al zo lang op 
dit niveau kan blijven presteren. 
Bedoel je hiermee dat authenticiteit een eigenschap is die 
aanslaat bij het grote publiek? 
Ja ik denk van wel. Succes is moeilijk te vangen. Waarom lukt 
het ene wel en het andere niet? Ik ben ervan overtuigd dat men-
sen het voelen wanneer iets ‘echt’ is. Daar geloof ik wel in. 
Hoe is je liefde voor country eigenlijk ontstaan? 
Eerder bij toeval. Ik zong als klein meisje heel vaak en volgde 
gitaarlessen. Muziek was in die tijd nog heel speels. Toen de 
talentenjachten in mijn lagereschooltijd opkwamen, besloot ik 
mee te doen. Tijdens een weekafsluiting op de lagere school 
was ik altijd wel haantje-de-voorste als gevraagd werd wie iets 
wilde zingen of voordragen. In die periode waren de Mini-Play-
backshow en de Soundmixshow heel populair in Nederland. 
Toen ik aan die talentenjachten wilde meedoen, had ik uiter-
aard een bandje nodig waar ik kon meezingen op de muziek. 
Mijn allereerste karaokebandje speelde toen al country. Op die 
onbevangen leeft ijd onderscheidde ik echter geen genres, alles 
was gewoon muziek. Ik vond het mooi, of niet, maar dacht niet 
in hokjes. Country was dus eerder een toevalstreff er, al zal het 
wel een natuurlijke aantrekkingskracht op me hebben gehad. 
Je laatste plaat Gravel & Dust is na je zijstap met The Com-
mon Linnets weer een soloalbum. Was The Common Linnets 
een avontuurtje of mogen we nog nieuw werk verwachten?
Er komt zeker nieuw werk, sterker nog, er ligt bijna een heel 
nieuw album klaar, dat we in 2020 lanceren. Gravel & Dust, 

Ilse ervaart Mercedes-Benz
als een merk met klasse-
auto’s die voor kwaliteit 
staan. Daarbij vindt ze de 
nieuwe vormgeving heel 
stoer en geslaagd. FO
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“Mercedes-Benz doet me 
denken aan woorden als 

ambacht, degelijkheid in de 
goede zin van het woord”

Ilse DeLange
is een gevestigde waarde 
in de Nederlandse muziek-
scène. Haar debuutalbum 
World of Hurt, geproduceerd 
door Barry Beckett 
in Nashville, betekende de 
start van haar carrière in 
1998. Verschillende hits, 
nummer één albums, platina 
platen en prestigieuze prij-
zen volgden de jaren erna. 
Na een lange succesvolle 
solocarrière, besloot Ilse 
haar Americana-groep op 
te richten: ‘The Common 
Linnets’. De band nam deel 
aan het Eurovisiesong-
festival in 2014 en ver-
overde een plekje in de 
harten van 200 miljoen 
Europese kijkers. Hun 
debuutsingle Calm A� er 
The Storm werd een hit 
in Europa, met een 
nummer één-positie in 
veertien landen.
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het album dat ikzelf net heb uitgebracht, voelt als een erg 
belangrijk album voor me, al kan ik nog niet honderd procent 
duiden waarom. Het is het puurste album tot nu toe, klanktech-
nisch is het ook de meest rootsy plaat die ik heb geproduceerd.  
Vandaar ook de titel die het best bij de country roots past en 
omdat ik heb kunnen samenwerken met een van mijn helden, 
T  Bone Burnett. Dat was echt een droom die uitkwam. We zijn 
nu ook net begonnen met onze theatertour, die trouwens ook 
in Antwerpen al uitverkocht is. Toegegeven, dat heb ik vooral 
te danken aan mijn deelname aan het tv-programma Liefde 
voor muziek – de Vlaamse versie van De Beste Zangers. Zulke 
leuke projecten zorgen voor hernieuwde energie, ook voor 
mijn rootsy kant.
In Liefde voor Muziek coverde je onder andere Nederlands-
talige nummers van de Vlaamse zanger Bart Kaëll. Hoe 
was het om in het Nederlands te zingen met – voor jou wel-
licht onbekende – Vlaamse zangers?
In het Nederlands zingen doe ik niet vaak. Tijdens het pro-
gramma heb ik bovengemiddeld vaak in het Nederlands gezon-
gen. Ik vond het heel erg mooi en heb er echt van genoten, 
ondanks mijn nervositeit in het begin. Een nieuwe groep men-
sen is altijd wat wennen als je elkaar net hebt ontmoet op het 
vliegveld. Ik was in deze groep duidelijk de vreemde eend in 

de bijt, ik was voor iedereen het meest onbekend en andersom. 
Stef Kamil Carlens kende ik, al is ‘kennen’ dan weer een groot 
woord; ik wist wie hij was en respecteer zijn kunstzinnigheid. 
Vroeger zaten we bij hetzelfde platenlabel Warner Bros. en lie-
pen we elkaar wel eens tegen het lijf. Jan Leyers kende ik van 
de Belgische band Soulsister en van televisie, als presentator 
van Zomergasten. Milow was het bekendst vanwege zijn vele 
hits maar dan is het nog niet echt ‘kennen’. Dat maakte het 
extra spannend: hoe zullen al die persoonlijkheden matchen? 
Al vrij snel werd duidelijk dat we een leuke groep vormden. 
Van buitenaf lijkt het ongeloofwaardig dat mensen zich zo snel 
openstellen, soms tot tranen toe. Maar de hechte samenwer-
king en de cocon waar je met z’n allen een week in vertoeft, 
doen je erg snel naar elkaar toe groeien. Het voelt heel bijzon-
der om je eigen liedjes door anderen vertolkt te zien, in een 
héél andere versie. Dat gebeurt niet elke dag. 
Heb je vriendschappen overgehouden aan je deelname? 
Absoluut, met Jan Leyers heb ik samen een heel mooie song 
geschreven en met Stef zelfs al twee nieuwe songs. Milow zie 
ik regelmatig omdat we beiden vaak in Duitsland optreden. In 
Duitsland hebben Milow en ik een gemeenschappelijke club 
van artiesten waar het goed mee klikt. Dus ja, er zijn mooie 
vriendschappen ontstaan door het programma.  

 
Ilse probeert haar ervaring 
en de lessen die ze de 
afgelopen twintig jaar heeft 
geleerd door te geven. Dat 
geeft haar ontzettend veel 
vreugde en voldoening. 
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Je vorige plaat Ilse DeLange was een stuk meer ‘poppy’ dan 
je reguliere werk. Werd het tijd voor een frisse wind?
Na The Common Linnets wilde ik een erg groot contrast maken 
tussen de groep en mijn solowerk. Mijn fans en ik hadden ook 
wel de drang om mijn oude hits als soloartieste terug te horen, 
ze vroegen me vaak: “We zouden graag weer eens meezingen 
op The Great Escape, Miracle en So Incredible. Die liedjes spe-
len we nooit met The Linnets.” Een popplaat was een logischer 
keuze omdat die beter bij deze nummers aansluit en om een 
statement te maken na The Linnets. Wat ooit begon als zijpro-
ject, groeide de afgelopen vier jaar al snel uit tot een fulltime 
project. We hebben The Linnets even on hold gezet en gefo-
cust op mijn solocarrière. De afgelopen zomer heb ik op veel 
festivals gespeeld, wat erg leuk was! 
Op de website van het Tuckerville Festival lezen we dat 
het steeds aanvoelt als thuiskomen. Komt dat door de fee-
erieke setting of bezorgt het thuispubliek je dat gevoel?
Ik ben natuurlijk een geboren en getogen Twentse, dat zit 
gewoon diepgeworteld in mij. Ik heb altijd een verwantschap 
gevoeld tussen Twente, waar het groene platteland overheerst, 
en Tennessee, wat een beetje mijn tweede thuis is geworden 
de afgelopen eenentwintig jaar. Het is heel mooi om die twee 
plaatsen, die zoveel betekenen in mijn leven, namelijk mijn 
geboortegrond en de plaats waar ik de meeste inspiratie vind 
voor mijn muziek, samen te brengen. Zo is het idee voor  
Tuckerville ontstaan. We combineren pop met rootsy muziek 
tot ver in de ‘Americana’-niche. Daarnaast introduceren we 
veel nieuwe gezichten op verschillende podia. Op het grootste 
podium programmeren we de publiekstrekkers. Ernaast is de 
Barn, een typische rode schuur geïnspireerd door de vele schu-
ren die je op de kronkelwegen in Tennessee tegenkomt, en als 
laatste hebben we The Creek, zeg maar een B-stage. Dat schept 
mogelijkheden voor mensen die misschien zelf niet naar dit 
soort muziek op zoek gaan, maar hier toch nieuwe muziek ont-
dekken. En dan is onze missie geslaagd!
Een eigen huis in Nashville Tennessee, is dat een jeugd-
droom die uitkomt?  
Zoals het vaak in mijn carrière is gelopen, ging ook hier een 
afwijzing aan vooraf. Uit een negatief gegeven groeit soms iets 
moois. Ik kwam in Nederland eigenlijk niet echt aan de bak 
omdat countrymuziek niet commercieel is en ook niet aan-
sloeg in Nederland. Achteraf was dat mijn geluk. Enkele jaren 
daarvoor was ik opgemerkt door iemand uit Nashville die bij 
platenlabel Warner werkte. Die heeft me rechtstreeks bij Nash-
ville geboekt op achttienjarige leeftijd, waarna we de studio 
indoken om demo’s op te nemen. Kort erna volgde mijn pla-
tendeal. Mijn eerste platen zijn daar geproduceerd en ik ben 
ernaartoe blijven reizen om daar te schrijven en op te nemen. 
Zo is mijn verbintenis met die locatie ontstaan, mijn muzikale 
thuis ligt sinds 1997 echt wel in Tennessee.

“Als ik het maar 
met plezier en 

passie heb gedaan, 
dat is voor mij 

belangrijker  
dan succes”
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De muzieksector is de laatste jaren behoorlijk veranderd 
sinds de komst van het digitale tijdperk met reuzen als 
Apple Music en Spotify. Ervaar je dit als betere of mindere 
tijden voor muzikanten? 
Alles heeft  z’n voor- en nadelen. De voordelen zijn dat de gren-
zen wegvallen, als artiest kun je nu wereldwijd je muziek ver-
spreiden. Aan de andere kant moet je héél veel streams krijgen 
alvorens dat inkomsten genereert die je weer kunt investeren in 
je carrière. Dat maakt het er niet makkelijker op als ‘onderne-
mer’ in de muziek. De genreliefhebbers, met name mijn publiek 
en dat van The Common Linnets, zijn mensen die nog graag een 
fysiek product kopen, een cd of vinylplaat. Ik noem het de fi jn-
proevers die nog artwork bekijken en de credits doorlezen. Vol-
gens mij is er voldoende plaats voor al die zaken. Ik verwelkom 
streaming, zeker voor artiesten die niet bij een groot platenlabel 
zitten en dus zelf de touwtjes in handen willen houden. Tegelij-
kertijd denk ik dat er altijd een markt zal blijven bestaan voor 
ambacht. Ook de muziekindustrie kent golfbewegingen.  
Na Duncan Laurence en Koen Wauters ben je de derde 
‘vocale’ ambassadeur voor het merk met de ster in de 
Benelux. Wat zijn jullie gezamenlijke plannen?
Ik heb heel veel plannen! (Lacht). Ik ben ambassadeur voor 
She’s Mercedes en wat ik daar echt fantastisch aan vind, is 

dat het een platform is voor vrouwen die inspireren. Ik hoop 
dat ik een van die vrouwen kan zijn in de muziekindustrie. 
Dat probeer ik al te doen voor Duncan, maar met mijn 
eigen onafhankelijke platenlabel Spark Records ook met een 
aantal andere mensen, zoals Joe Buck. Ik probeer mijn erva-
ring en de lessen die ik de afgelopen twintig jaar heb geleerd 
door te geven. Dat geeft  me ontzettend veel vreugde en vol-
doening. Net als ik ooit een kans kreeg, zo wil ik anderen ook 
een kans geven. 
Rij je zelf veel met de auto tussen twee optredens door? 
Ik rij best veel zelf. Maar ik heb het geluk samen te zijn met de 
drummer, al vanaf het begin van mijn carrière. Dus die rijdt ook 
veel! We kunnen altijd carpoolen. Dat kan in het kleine Neder-
land uiteraard, in het buitenland huren we een toerbus, wat toch 
de ultieme droom van bijna elke muzikant is. Samen van stad 
naar stad reizen, op weg naar het volgende optreden.  
Welke nieuwe uitdagingen staan er nog op je bucketlist? 
Er is al heel veel verwezenlijkt, maar internationaal toeren is 
iets waar ik heel veel vreugde en plezier aan beleef, dus 
volgend jaar gaan we met de nieuwe plaat van The Common 
Linnets hopelijk weer heel Duitsland en Engeland doorkrui-
sen. Die internationale deurtjes gingen pas na het Song festival 
voor ons open. Dat is echt gaaf! FO
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Ontdek SchotlandOntdek Schotland

Breng een bezoek aan Schotland en geniet van de historische steden, 
het prachtige landschap en de charmante tradities van dit oude land.

Reis met DFDS per luxe cruiseferry van IJmuiden naar  
Newcastle. Geniet aan boord van een heerlijk à la carte 
diner met uitzicht op zee, proost in een van de bars op een  
welverdiende vakantie en overnacht in je eigen comfortabele hut. 
De volgende ochtend rijd je, na een uitgebreid ontbijt, in je eigen  
vertrouwde Mercedes naar Schotland door het prachtige  
landschap van Northumberland. Binnen drie uur sta je in  
hoofdstad Edinburgh.

Wandel door de Royal Mile, een geplaveide straat in het hart 
van de stad die doorloopt naar het beroemde Edinburgh Castle. 
Dit kasteel geeft je een uitgebreid kijkje in de geschiedenis van 
Schotland en biedt fantastische uitzichten over Edinburgh. Er zijn 
dagelijks voorstellingen die de geschiedenis van het kasteel tot 
leven wekken. Je kunt ook genieten van een rondleiding met gids 
of zelf rondkijken op je eigen tempo. 

Verder kun je meer te weten komen over The Royal Edinburgh 
Military Tattoo. Deze Schotse militaire traditie bestaat al bijna 
zeven decennia.

Nadat je hebt genoten van de Schotse cultuur, is het tijd om 
de Schotse keuken uit te proberen. Veel van de pubs in de stad 
bieden de Schotse delicatesse Haggis. Deze delicatesse wordt  
gewoonlijk genuttigd met Schotse whisky.

Golfliefhebbers mogen St Andrews zeker niet overslaan. Hier vind 
je ‘s werelds oudste golfbaan genaamd The Old Course. Je kunt 
hier, of op een andere golfbaan in dit historische dorpje, genieten 
van een potje golf en van de heerlijke zeelucht tijdens je afslag. 

Voor een rustiger verblijf kun je verder naar het noorden rijden. 
Hier vind je de prachtige meren (lochs) en gebergten van de  
Schotse Hooglanden. Je kunt genieten van prachtige autoritten  
door het adembenemende landschap, langs heldere lochs en  
majestueuze gebergten. Het kan zelfs zijn dat je een edelhert  
tegenkomt op deze route.

Schotland is de perfecte bestemming voor iedereen die opzoek is 
naar een vakantie die cultuur, eten, sport, natuur, sightseeing en 
ontspanning combineert.
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“ Onze 
geschiedenis 
moet nog 
geschreven 
worden”
Carl Benedikt Frey is optimistisch en verwacht dat kunstmatige 
intelligentie voor meer welvaart zal zorgen als zoveel mogelijk 
mensen kunnen meeprofi teren van nieuwe technologieën. 
Een gesprek met de economisch historicus over werk en leven

INTERVIEW: RÜDIGER BARTH   
FOTO: BRIAN DOHERTY
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Economisch historicus
Carl Benedikt Frey in 
Oxford, thuishaven van 
knappe koppen. I n uw nieuwe boek The Technology 

Trap citeert u de schrijver Robert 
Musil: “Vooruitgang zou geweldig zijn, 
als het maar een keer zou stoppen.”  

Is het typisch menselijk om zo te denken?
Op een bepaalde manier willen we allemaal 
de status quo handhaven, dat klopt. Maar 
tegelijkertijd zijn vooruitgang en creativiteit 
ook verankerd in het mens-zijn. De geschie-
denis heeft ons geleerd dat er een spannings-
veld is tussen niet te snel willen veranderen, 
en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden wil-
len onderzoeken. Dat is onze natuur.
U onderzoekt de mogelijke effecten van 
kunstmatige intelligentie op de arbeids
markt en de samenleving door historische 
processen te bestuderen. U schrijft dat 
vooruitgang vaak wordt tegengehouden 
omdat men bang is voor verandering.
Ik noem dat de ‘valkuil van technologie’. De 
economische groei stagneerde vaak duizen-
den jaren vanwege weerstand tegen technie-
ken die menselijke arbeidskracht vervingen. 
Men was bang voor het destabiliserende effect. 
Vanuit het perspectief van de heersende elite 
was die angst ook gerechtvaardigd, die had-
den weinig te winnen en veel te verliezen. 
De vierde industriële revolutie met zelf
lerende machines is nog maar net begonnen. 
Staan we voor iets fundamenteel nieuws? 
Als we naar de geschiedenis kijken, zijn er 
altijd van dit soort patronen geweest: met de 
opkomst van nieuwe technologieën verdwe-
nen banen en ontstonden er nieuwe. Kunst-
matige intelligentie zal traditionele sectoren 
zoals bijvoorbeeld transport, detailhandel en 
logistiek compleet veranderen en totaal 
nieuwe industrieën creëren. De gevolgen zul-
len enorm zijn. 
Kunnen we iets leren van de geschiedenis?
Ja, als we naar de juiste overeenkomsten  
kijken. Denk aan het begin van de eerste 
industriële revolutie, aan het einde van de 
achttiende eeuw. Veel mensen verzetten zich 
destijds tegen mechanisatie, omdat ze bang 
waren dat dit menselijke vaardigheden over-
bodig zou maken en tot onrust zou leiden. 
Dat was een bepalend element in de politiek 
tot ver in de negentiende eeuw, zelfs in Groot-
Brittannië, de bakermat van de industriële 
revolutie. Maar het revolutionaire daar was 
dat innovaties ondanks alle weerstand toch 
werden doorgevoerd en het parlement ach-
ter de economische argumenten stond. 

En wat was het resultaat?
Voor veel mensen veranderde het leven radi-
caal. Ze moesten hun geboorteplaats of land 
verlaten om werk te vinden. Hierdoor stortten 
gemeenschappen in en raakte de sociale struc-
tuur uit balans. Veel mensen gingen aan de 
slag in fabrieken en de steden groeiden 
razendsnel. De politiek wist niet hoe ze deze 
gevolgen konden beperken, door bijvoorbeeld 
te investeren in onderwijs. De eerste industri-
ele revolutie werd aan de bevolking opgedron-
gen. Het ging zelfs zover dat het tot botsingen 
kwam tussen opstandige arbeiders en het 
Britse leger. In Frankrijk liep het anders. Daar 
waren ook opstanden, maar de regering koos 
de kant van de arbeiders, in plaats van die van 
de industriële pioniers. De vooruitgang liep 
vertraging op, maar werd gestuurd.
Het is een dilemma: als de vooruitgang ver
traagt, verlies je de aansluiting met de rest 
van de wereld en komt de welvaart van de 
bevolking, die je eigenlijk wilt beschermen, 
in gevaar.
De grote uitdaging is ervoor te zorgen dat 
zoveel mogelijk mensen van de nieuwe tech-
nologieën kunnen profiteren. Maar laten we 
eens kijken naar de derde industriële revolu-
tie, de digitale revolutie. Overheden hebben 
de negatieve gevolgen van de globalisering 
veel te lang genegeerd. De voordelen waren 
inderdaad aanzienlijk, maar de verwaarlo-
zing van individuele en maatschappelijke 
gevolgen hebben voor problemen gezorgd. 
En wat gaat er nu gebeuren?
Wat de ontwikkeling van zelflerende machi-
nes betreft is het onmogelijk te voorspellen 
hoeveel banen erdoor gecreëerd zullen worden 
of verloren zullen gaan. Het is makkelijker om 
te bedenken wat er zou kunnen verdwijnen 
dan wat voor nieuwe dingen er zullen ontstaan. 
Banen die we nog niet eens kennen. Een paar 
decennia geleden hadden mensen nog geen 
idee dat hun kinderen ooit softwareontwikke-
laar, influencer of hot-yogaleraar zouden wor-
den. En zo zullen er in de toekomst ook banen 
ontstaan waar we ons nu nog geen voorstel-
ling van kunnen maken. Maar ook als we ervan 
uitgaan dat het goedbetaalde banen zullen zijn, 
kan het lang duren voordat ze echt ontstaan. 
In de negentiende eeuw duurde het  
zeventig jaar voordat de middenklasse 
kon meeprofiteren van de industriële 
revolutie en de lonen begonnen te stijgen. 
Dat is heel lang. 
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Dat zou voor de meeste mensen nu 
on acceptabel zijn. We moeten dus goed 
nadenken over de manieren waarop we dit 
proces kunnen versnellen.
In 2013 haalden de eerste resultaten van 
uw onderzoek de krantenkoppen. De media 
pikten er met name één uitspraak uit 
waarin u zei dat de helft  van de banen door 
de automatisering wordt bedreigd. Waarom 
hebben we vooruitgang überhaupt nodig? 
Laat me eerst één ding duidelijk maken: ons 
onderzoek was geen voorspelling, het was 
een schatting van de invloed van kunstma-
tige intelligentie en robotica op banen. Ik 
weet dat er mensen zijn die zeggen dat voor-
uitgang altijd pijnlijk is en dat de gevolgen 
zeer destructief kunnen zijn. Waarom zou-
den we niet profi teren van de voordelen? 
Vergeet niet dat we met z’n allen op een punt 
in de geschiedenis zijn aangekomen waarop 
er al ontzettend veel vooruitgang is geboekt. 
Op de lange termijn heeft  vooruitgang voor 
veel mensen positieve gevolgen. Als je men-
sen vraagt waar ze het liefst zouden willen 
wonen, dan worden plaatsen waar vooruit-
gang wordt gestimuleerd het vaakst genoemd. 
Ontwikkeling zit in ons DNA.  
En is dat de prijs die we ervoor betalen 
waard? 
Het lijkt er wel op. De huidige regeringen 
hebben de taak om de transitie te begeleiden 
en ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk 
mensen achterblijven. We moeten achter-
blijvers helpen om weer op het juiste spoor 
te komen. En dat kan, bijvoorbeeld door te 
investeren in infrastructuur, onderwijs en 
belastingverlichting. 

Waarom legt u zoveel nadruk op het belang 
van onderwijs vanaf jonge leeft ijd?
Onderzoek heeft  aangetoond dat dit van 
essentieel belang is voor een goede basis. 
Lezen en rekenen zijn competenties die de 
basis vormen voor vaardigheden die niet door 
automatisering kunnen worden vervangen. 
We weten dat investeringen in onderwijs een 
enorm maatschappelijk rendement hebben. 
We weten ook dat kinderen die moeite heb-
ben met lezen en rekenen op latere leeft ijd 
nog verder achterop zullen raken. 
Wat verwacht u van innovatiegedreven 
ondernemingen als MercedesBenz?
Alle succesvolle bedrijven weten dat ze zich-
zelf voortdurend opnieuw moeten uitvinden. 
Ze moeten voortdurend de juiste balans vin-
den. Ze kunnen niet zomaar blindelings 
vooruitgaan, ze moeten er ook voor zorgen 
dat de organisatie niet achterop raakt. Boven-
dien moeten ze zich bewust zijn van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Met welke instelling kunnen we ons als 
individu het beste voorbereiden op de 
toekomst?
Ik denk dat het belangrijker dan ooit is dat 
ouders betrokken zijn bij de opvoeding van 

hun kinderen en ze het gevoel moeten geven 
dat ze dingen aankunnen. Kinderen moeten 
vaardigheden verwerven die geen machine 
kan vervangen, hun sociale, creatieve en inter-
actieve vermogen ontwikkelen. Vaardigheden 
die een diepgaande kennis van de dingen en 
de natuur vereisen. Dat soort kennis is niet zo 
makkelijk te vangen in een algoritme.
Hoe ziet u de toekomst zelf?
Ik ben geen profeet en pretendeer dat ook 
niet te zijn. Ik ben zeer optimistisch over het 
perspectief op de lange termijn. Maar het zal 
voor veel mensen lastig zijn om zich aan te 
passen. Die moeten we helpen, anders raken 
we ze kwijt. Het is belangrijk dat we de maat-
schappelijke en individuele gevolgen in de 
gaten houden. Wij zijn aan zet. Onze geschie-
denis moet nog geschreven worden en wij 
bepalen wat er geschreven wordt.

Autofabriek van de toekomst: 
Factory 56
Mercedes-Benz is ervan overtuigd dat de mens altijd cognitief overwicht zal 
hebben en zijn leidende rol zal behouden in de fabrieken van de toekomst. 
Maar als werkzaamheden te complex of gevaarlijk zijn voor mensen, neemt een 
robot ze over. De samenwerking tussen mens en machine vraagt om verantwoor-
delijke oplossingen en Factory 56 zal vooroplopen bij deze ontwikkelingen. De 
220.000 m² grote fabriek die momenteel in Sindelfi ngen wordt gebouwd, wordt de 
modernste fabriek ter wereld. Een 360°-netwerk in alle units opent nieuwe moge-
lijkheden voor ergonomisch werken. De blauwdruk voor alle toekomstige fabrieken 
van Mercedes-Benz Cars wordt volgens plan in 2020 in gebruik genomen.  
mbmag.me/factory56
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Carl Benedikt Frey is een Zweeds-Duitse 
economisch historicus in Oxford. Hij is op 
internationaal niveau een van de meest 
vooraanstaande visionairs op het gebied 
van de arbeidsmarkt van de toekomst. Zijn 
nieuwste boek heet The Technology Trap.

“Het is makkelijker om te bedenken 
wat er zou kunnen verdwijnen dan wat 
voor nieuwe dingen er zullen ontstaan. 
Banen die we nog niet eens kennen”
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Kerst is niet perfect. 
Maar uw cadeau kan dat wél zijn.
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H et is een baanbrekende technolo-
gie die ons leven op ongekende 
wijze zal veranderen. We zullen 
de effecten ervan niet alleen mer-

ken in het dagelijks leven maar ook bij grote 
thema’s als de verkeersinfrastructuur, het 
leven in de stad, de economie. De verwach-
tingen die aan het autonoom rijden worden 
gesteld, zijn hooggespannen. Mensen vesti-
gen er zelfs hun hoop op. 

De ontwikkeling is inmiddels vergevor-
derd. Het feit dat auto’s zelfstandig door het 
verkeer manoeuvreren, terwijl wij achterover-
leunen en andere dingen doen, wordt steeds 
beter voorstelbaar.

DE SERIE: AUTONOOM RIJDEN DEEL I

De nieuwe  
vrijheid
Zullen we in de toekomst alleen nog zelf rijden als we 
dat echt willen? In het eerste deel van onze serie over 
autonoom rijden leggen we uit waarom technologie 
tot de belangrijkste innovaties van onze tijd behoort. 
En hoe Mercedes-Benz helpt bij het vormgeven ervan

TEKST: HENDRIK LAKEBERG   
ILLUSTRATIE: ROCKET & WINK
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Digitale transformatie
Toch moeten er nog een aantal hindernis-
sen worden overwonnen – technologische, 
maar ook juridische, kwesties van aanspra-
kelijkheid en ethiek. Hoe schat je bijvoor-
beeld mogelijk wangedrag van andere 
weggebruikers in? Kortom, hoe wordt een 
computergestuurd voertuig een voorzich-
tige, verantwoordelijke weggebruiker? 

Uwe Keller, Hoofd Autonomous Driving 
bij Mercedes-Benz AG, klinkt zelfverzekerd 
als hij zegt: “Wij hebben ons als doel gesteld 

om de technologie in de nabije toekomst 
gereed te maken voor serieproductie.” Digi-
tale specialisten zoals Google of Apple zijn 
inmiddels ook al flink de concurrentie aan-
gegaan met traditionele autofabrikanten 
zoals Mercedes-Benz.

Om de ontwikkeling zo uitgebreid en  
snel mogelijk te laten verlopen, vertrouwt 
Mercedes-Benz op de samenwerking met 
leveranciers zoals Bosch, maar ook met uni-
versiteiten en zelfs met concurrenten zoals 
BMW. Autonoom rijden duidt immers op  
een fundamentele verandering in mobiliteit. 

“We hebben bij dit project te maken met 
nieuwe dimensies in softwareontwikkeling”, 
legt Keller uit. “Onze werkzaamheden op het 
gebied van autonoom rijden weerspiegelen 
ook de transformatie die een bedrijf als 
Mercedes-Benz AG momenteel ondergaat. 
Hoewel we nog steeds een klassiek machine-
bouwbedrijf zijn, worden we tegelijkertijd 
meer en meer softwareontwikkelaars. Naast 
perfect geconstrueerde en ontworpen voer-
tuigen zijn digitale technologieën, algorit-
mes, neurale netwerken en databestanden 
cruciaal om autonoom rijden tot een onder-
deel van het dagelijks leven te maken. 
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We worden passagiers
Maar laten we een stap terug doen: wat 
bedoelen we precies als we het over auto-
noom rijden hebben? Europa en de VS heb-
ben in overleg zes niveaus bepaald (zie ook 
de kolom op pagina 48). Hoe hoger het getal, 
hoe geavanceerder de mate van automati-
sering van het voertuig. Autonoom rijden 
wordt gekoppeld aan niveau 5, het hoogste 
niveau. Een goed voorbeeld is de robo-taxi. 
Je bestelt dit voertuig als een taxi, met als 
verschil dat er geen chauffeur in het voer-
tuig zit dat ons ophaalt. Het voertuig stuurt 
volledig zelfstandig door het verkeer en 
brengt ons veilig en comfortabel naar onze 
bestemming. Op korte en lange afstanden. 

We krijgen tijd cadeau
De voordelen van autonoom rijden zijn niet 
alleen duidelijk voor klanten van services zoals 
Free Now, maar ook voor privé-eigenaren:  
bij het rijden in de stad of op vakantie hoeven 
we ons niet langer te concentreren op het ver-
keer. Door hun Mercedes-Benz in de auto-
nome modus te zetten, worden bestuurders 
passagiers – met alle mogelijkheden die dat 
biedt: we zullen in staat zijn om in de auto te 
werken, de stoelen te draaien en face-to-face 
met vrienden of gezinsleden te praten, online 
te shoppen, films te bekijken of de beste  
restaurants te kiezen op onze bestemming. 

Eenmaal bij het restaurant aangekomen, 
kunnen we uit de auto stappen en deze zelf 
laten zoeken naar een parkeerplaats terwijl 
wij ondertussen het eten bestellen. 

Een van de meest overtuigende argumen-
ten voor autonoom rijden is dat het ons tijd 
geeft. En daarmee een nieuw gevoel van vrij-
heid. De vrijheid ontstaat echter niet alleen 
omdat we de tijd onderweg naar eigen goed-
dunken kunnen benutten, maar ook omdat 
mobiliteit flexibeler wordt. Ouders kunnen 
hun kinderen van school laten ophalen door 
een zelfrijdende auto als het werk langer duurt 
dan gepland. Het autonoom rijden stelt ook 
ouderen of mensen met een handicap in staat 
om beter deel te nemen aan de samenleving.

Complexe taken
Voor alle weggebruikers moet de technologie 
voor meer veiligheid zorgen. Zodra de voer-
tuigen in staat zijn om autonoom te rijden en 
met elkaar te communiceren, zal het aantal 
ongevallen naar verwachting afnemen. 
Helaas waren het tot nu toe menselijke fou-
ten die de oorzaak waren van de meeste ver-
keersongevallen. Het menselijk brein is in 
staat om complexe taken uit te voeren die 
zelfs de intelligentste algoritmes nog niet 
kunnen uitvoeren. Het is gemakkelijk voor 
ons om het verschil te zien tussen een kind 
en de wegrand, maar de computer moet dat 
eerst nog leren. “We berekenen zeer veel sce-
nario’s”, aldus Mercedes-Benz expert Keller. 
Waar moet de computer rekening mee hou-
den in welke situatie?”

De naadloze interactie is cruciaal: hoe de 
sensoren op de auto de omgeving waarnemen, 
algemene verkeersgegevens, ervaringswaar-
den, factoren als het weer, het tijdstip waarop 
wordt gereden – de lijst is lang. Maar de laat-
ste tijd is er grote vooruitgang geboekt. “Als 
ik kijk naar wat er vandaag de dag mogelijk 
is, dat is ongelooflijk. Daarvan zou ik twintig 
jaar geleden niet eens hebben durven dro-
men”, aldus een enthousiaste Keller.

Nu al maken rijassistentiesystemen voor 
bestuurders van Mercedes-Benz voertuigen 
deel uit van het dagelijks leven – en daarmee 
van het tweede niveau van autonomie. De 
actieve parkeerassistent parkeert de auto zelf 
in, de actieve file-assistent neemt de besturing 
in fileverkeer over, uiteraard onder voort-
durend toezicht. De standaardtoepassingen 
van de mogelijkheden nemen voortdurend toe.

Wereldwijde ontwikkeling
Geen wonder dat ‘s werelds grootste bedrij-
ven enorme bedragen in ontwikkeling inves-
teren – en net als Mercedes-Benz in Silicon 
Valley, in Peking en in Duitsland met een 
breed scala aan partners vooruitgang boe-
ken op technologiegebied. Het gaat om zeer 
verschillende toepassingsgebieden en ver-
schillende verwachtingen en behoeften. Van 
verkeersregels en culturele gewoontes tot 
gebruikersgewoontes – de eisen van men-
sen zijn veelzijdig en zeer verschillend. 

DE SERIE: AUTONOOM RIJDEN DEEL I

“Hoe kunnen we een zodanig vertrouwen 
opbouwen bij mensen dat een autonome rit in 
alle opzichten een plezierige ervaring wordt?”
Thomas Hengstermann, Hoofd Autonomous Mobility Services bij Daimler Mobility AG
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Hetzelfde geldt voor de acceptatie van auto-
noom rijden: in veel Aziatische landen is het 
enthousiasme voor nieuwe technologieën  
bijvoorbeeld groter dan in Europa.

Over een paar jaar zullen we de eerste 
reacties kunnen ervaren. Bij Mercedes-Benz 
worden de eerste toepassingsmogelijkheden 
medio 2020 verwacht – als we de testfase 
even buiten beschouwing laten. Al in 2013 
trad een S-Klasse volledig autonoom in de 
voetsporen van Bertha Benz, die de eerste 
lange autorit maakte van Mannheim naar 
Pforzheim. En eind dit jaar start de eerste 
praktijktest van een autonome rijservice van 
Mercedes-Benz in San José. Daar zal datgene 
wat we hierboven beschreven hebben uitko-
men: de gebruiker bestelt een voertuig via 
een app, zoals hij momenteel een taxi bestelt. 
Met als verschil dat het voertuig autonoom 
rijdt. Er zit overigens wel een chauffeur ach-
ter het stuur die kan ingrijpen in noodsitua-
ties en een expert die de technologie uitlegt 
aan de passagiers.

Handsignalen en oogcontact 
Dat is precies wat voor een merk als 
Mercedes-Benz essentieel is om innovatie 
geschikt te maken voor dagelijks gebruik. 
Wat verwachten klanten – wij allemaal – van 
een auto zonder bestuurder? Hebben we een 
stem nodig die ons verwelkomt? Praten we 

met het voertuig, communiceren we via 
schermen of knoppen? “Een taxichauffeur 
lost nu veel situaties op door middel van  
oogcontact of handsignalen”, zegt Thomas 
Hengstermann, Hoofd Autonomous Mobility 
Services bij Daimler Mobility AG, die verant-
woordelijk is voor het omzetten van de  
technologie in concrete toepassingen. “De 
chauffeur kan de passagier vragen: draagt u 
uw veiligheidsgordel? Is alles goed met u? 
Kunnen we wegrijden? Voor ons draait het 
er dus om hoe we een zodanig vertrouwen 
kunnen opbouwen bij mensen dat een auto-
nome rit in alle opzichten een plezierige 
ervaring wordt.” 

Het is nog niet duidelijk hoe de technolo-
gie van de verschillende aanbieders zal wor-
den ervaren door klanten. Bij Mercedes-Benz 
streven we natuurlijk naar kwaliteit, optimale 
veiligheid – vertrouwde waarden die van 
oudsher worden geassocieerd met het merk. 
En die ook kenmerkend zullen zijn voor een 
autonoom rijdende Mercedes-Benz. 

“Onze harten beginnen stilaan sneller  
te kloppen”, zegt Hengstermann. “We lopen 
op schema.”

DE ZES NIVEAUS VAN  
AUTONOOM RIJDEN

Autonomieniveau 0: de auto wordt 
bestuurd door de bestuurder.

Autonomieniveau 1: rijassistentiesy
stemen als de actieve afstandsassistent 
DISTRONIC ondersteunen de bestuurder.
 
Autonomieniveau  2: functies als de 
actieve parkeerassistent of de actieve 
fileassistent maken gedeeltelijke auto
matisering mogelijk.

Autonomieniveau 3: het voertuig voert 
acties uit zoals het inschakelen van de 
richtingaanwijzer, het wisselen van rij
strook en het aanhouden van rijstroken. 
De bestuurder wordt gevraagd om in te 
grijpen indien dat nodig is.

Autonomieniveau 4: bij een hoge 
mate van automatisering rijdt het voer
tuig grotendeels zelfstandig. In zeldzame 
gevallen moet de bestuurder ingrijpen. 

Autonomieniveau 5: het volledig  
automatisch rijdende voertuig heeft 
geen bestuurder nodig. Passagiers  
kunnen zich op andere zaken  
concentreren dan op het verkeer.

HET VERVOLG VAN ONZE SERIE:  
in deel 2 richten we ons op de  
technologieën die autonoom rijden 
mogelijk maken.

DE SERIE: AUTONOOM RIJDEN DEEL I
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Joe Merino is er voor de stijlvolle man, met oog voor detail, die kiest voor gemak. Bij Joe vind je een select 
aantal zorgvuldig ontworpen truien, vesten en shirts in meer dan 50 kleuren. Alles gemaakt van 100% Merinowol. 
Merinowol is warmte– en vochtregulerend: warm genoeg buiten, maar niet te warm binnen. Merinowol is 
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overtuigd van de kwaliteit hoef je nooit meer na te denken over je nieuwe trui. Die koop je bij Joe!
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De verzending is gratis en als de trui toch niet bevalt, kun je ‘m gratis retourneren. 
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Sprankelende 
schittering: 
virtuoos handwerk, 
hoge ambities en 
doorzettingsvermogen 
leiden tot succes.

Ze werken voor bedrijven die premium producten maken. 
Hun missie: wat goed is nog beter maken. Op bezoek bij 
drie mensen die van het streven naar perfectie hun 
beroep hebben gemaakt

50 Mercedes-BenzMercedes

DE
VERBETERAARS

TEKST: JOHANNES SCHWEIKLE
FOTO’S: REGINA RECHT
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P erfectionisme kan best vermoeiend zijn. Voor de mensen die 
het nastreven. En voor hun omgeving. Nooit ergens tevreden 
mee zijn. Wat goed is altijd nog beter willen maken. En het 
beste voortdurend verder ontwikkelen. Slimme oplossingen 

bedenken die het verschil maken tussen een gewoon product en een 
bijzonder product.  

Laten we deze mensen ‘verbeteraars’ noemen. Het zijn tegelijker-
tijd uitvinders, kunstenaars en perfectionisten. We bezochten er drie  – 
en ontmoetten fascinerende persoonlijkheden. 

Neem nu Ulrich Perathoner. Deze goudsmid is een scherp waar-
nemer. Terwijl hij op een vliegveld bij de gate zat te wachten, zag hij 
een dame lopen. Ze wilde haar armband omdoen en had moeite om 
de filigranen sluiting met de vingers van haar linkerhand dicht te 
krijgen. “Ik wilde haar bijna gaan helpen”, zegt hij. Hij hield zich in, 
maar het probleem liet hem niet los. Hoe kon hij het oplossen?

Filigraan en functioneel
De 53-jarige hoofdontwerper van de firma Wellendorff in Pforzheim 
ging aan de slag. Het familiebedrijf produceert al sinds 1893 siera-
den, waaronder armbanden. Herenhorloges zijn vaak voorzien van 

een vlindersluiting die makkelijk sluit en veilig is. Zelfs als ze per 
ongeluk opengaan, blijft het horloge aan de pols hangen. Perathoner 
bedacht dat zo’n sluiting ook kon worden gebruikt voor brede arm-
banden zonder afbreuk te doen aan de schoonheid. Maar hoe zit het 
met een filigraan sieraad, een vlechtwerk van fijne gouddraden?

Perathoner ging eerst met een potlood aan de slag. Het nam zo’n 
drie jaar in beslag om zijn schetsen uit te werken en samen met zijn 
team een model te maken. De vrouw van zijn baas droeg het proto-
type. Ze vond dat het mechanisme om de vlindersluiting te openen 
verder verbeterd moest worden, want het drukte onprettig op haar 
duim. “Een sieraad kan nog zo mooi zijn, als het niet fijn zit, wordt 
het niet gedragen”, legt Perathoner uit.

Inmiddels is de soepele, gouden Wellendorff-sluiting smaller dan 
een potlood. Geen raar ding op een armband van 15.000 euro, maar een 
integraal onderdeel van het sieraad. Er werkten zo’n tachtig ambachts-
lieden mee aan de ontwikkeling. Uiteindelijk zorgt een polijstmachine 
met vier verschillende polijstpasta’s en een half dozijn verschillende 
borstels voor een mooie glans op de sluiting. Een paar meter verderop 
vindt de kwaliteitscontrole plaats. Perfectionist Perathoner vindt het 
prettig dat alles dicht bij elkaar gebeurt. Dan mis je geen fouten. 

“Een sieraad kan nog  
zo mooi zijn, als het  

niet fijn zit, wordt  
het niet gedragen”

Ulrich Perathoner,  
hoofdontwerper bij Wellendorff

 
Dunne gouddraden, 
gevlochten tot een 
filigraan sieraad

 
Het kostte drie jaar  
om de perfecte sluiting 
te ontwikkelen, 
functioneel en  
elegant tegelijkertijd.
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Spannend traject
Van het Zwarte Woud gaan we naar Berlijn, naar een fabriek die heel 
andere zintuigen aanspreekt. Stefan Größler houdt een porseleinen 
pijp in zijn hand, lacht en zegt: “Als ik dit ding laat vallen, zou ik eigen-
lijk vier weken voor niets moeten werken.” De 41-jarige man is hoofd-
ontwikkelaar bij de gerenommeerde audiospecialist Burmester. In hun 
werkplaats produceert het bedrijf audiocomponenten voor mensen die 
een bijzondere muziekervaring en een perfect geluid willen.

Het dubbelwandige porseleinen voorwerp wordt gebruikt als bas-
reflexpijp in de luidsprekers. “Meestal zijn deze onderdelen van 
kunststof”, legt Größler uit. Hij had echter samen met zijn team 
besloten om de beste luidspreker ter wereld te bouwen en ze vonden 
het oppervlak van een plastic pijp niet glad genoeg. Er kan dan tur-
bulentie ontstaan als er lucht doorheen stroomt, en dat beïnvloedt 
het geluid. En dus laat hij voor elke BC350-luidspreker twee reflex-
pijpen bakken bij de Königlichen Porzellan Manufaktur Berlin (KPM). 
Hij gaat naast de luidspreker staan om een idee te geven van de 
grootte – ze zijn allebei 1,90 meter. De BC350 is wel veel zwaarder 
met 420 kilo. Het kost een week om hem met de hand te maken. 
Loont dat de moeite? Als de warme stem van jazz-zangeres Ella  

Fitzgerald uit de luidspreker klinkt, is die zo realistisch en helder dat 
ze naast ons lijkt te staan. Aan deze geluidskwaliteit hangt echter ook 
een fors prijskaartje: een set BC350’s kost maar liefst 218.000 euro. 

Na vier jaar keihard werken kon Größler zijn eerste twintig luid-
sprekersets aan zijn klanten leveren. Een spannend traject: “Het was 
lastig om het moment te bepalen waarop we konden zeggen dat we 
ons doel hadden bereikt.” Ondanks zijn liefde voor muziek is Größler 
geen kunstenaar die de tijd vergeet als hij aan het werk is. Tijdens zijn 
zoektocht naar perfectie heeft hij de dwang en beperkingen van een 
bedrijf zelfs als positief ervaren: “Deadlines werden mijn vrienden.” 

Kunstmatige intelligentie als vergrootglas
Weer terug naar Baden-Württemberg. Bij Mercedes-Benz in Sindelfin-
gen ontmoeten we nog een pionier. Zijn belangrijkste gereedschap? 
De computer. Als hoofd van de afdeling die onderzoek doet naar 
kunstmatige intelligentie zoekt Steven Peters onafgebroken naar 
manieren om ervaringen om te zetten in kennis. 

In meer dan 130 jaar automobielgeschiedenis heeft de onderne-
ming een gigantische hoeveelheid gegevens verzameld. Die data zijn 
nu de bron waar Peters en zijn collega’s uit putten. Het is hun 
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“Het was lastig om het  
moment te bepalen waarop  
we konden zeggen dat we  
ons doel hadden bereikt”
Stefan Größler, 
hoofdontwikkelaar bij Burmester

 
Basreflexpijpen van 

porselein zorgen  
voor een unieke 
geluidservaring.

 
Met alleen 

verchroomde 
knoppen krijg je 

nog geen hifigeluid
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taak om de complexe processen bij de ontwikkeling en productie van 
voertuigen te analyseren en vervolgens te verbeteren. Daarbij ver-
trouwt Peters op zelfl erende computers. De computers worden gevoed 
met empirische gegevens en gebruiken algoritmes om concrete 
inschattingen te doen, die vervolgens weer opnieuw worden getest. 
Met name bij complexe berekeningen ondersteunt kunstmatige intel-
ligentie de engineers. 

Peters is 32 jaar en promoveerde als werktuigbouwkundige in 
Karlsruhe. 160 jaar geleden studeerde Carl Benz aan dezelfde uni-
versiteit en deed hij de kennis op waarmee hij in 1886 de auto uit-
vond. Tot op de dag van vandaag is de onderneming erop gericht om 
technologische topprestaties te leveren. En dat betekent dat machine 
learning steeds vaker gebruikt wordt door de engineers van 
Mercedes-Benz bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën. 

Zonder kunstmatige intelligentie zou bijvoorbeeld de visie van 
autonoom rijden nooit werkelijkheid kunnen worden. Daarnaast helpt 
AI aerodynamica-experts en designers om de verhoudingen van het 
voertuig te optimaliseren. “Wij zijn een soort vergrootglas”, legt 
Peters uit, “waarmee engineers patronen kunnen herkennen in een 
onoverzichtelijk onderzoeksveld.” 

Kunstmatige intelligentie wordt ook gebruikt om de veiligheid te 
verbeteren. In de jaren ‘50 was Mercedes-Benz de eerste autofabri-
kant die systematisch crashtests uitvoerde. Sindsdien heeft  de onder-
neming hiermee een enorme hoeveelheid informatie verzameld. 
Tegenwoordig wordt, voordat een voertuig wordt gecrasht, de bot-
sing eerst met een computer gesimuleerd. Maar Peters en zijn team 
gaan nog een stap verder. Door data te vergelijken kan hij de desig-
ners een indicatie geven van wanneer een lichtgewicht onderdeel, 
bijvoorbeeld, de maximale belasting bereikt. 

Bijna wekelijks geeft  Peters lezingen over dit onderwerp, ook in India 
en Silicon Valley. Binnen het concern wil hij ervoor zorgen dat steeds 
meer engineers nieuwe technologieën kunnen inzetten in hun eigen 
vakgebied. “De toekomst van machine learning is net begonnen”, zegt 
hij. “Over tien jaar werkt elke engineer bij Mercedes-Benz met kunst-
matige intelligentie.” De zoektocht naar perfectie gaat altijd door.
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Journalist en schrijver Johannes Schweikle was gefascineerd door 
het kijkje in de keuken van perfectionisten en pioniers. Misschien ook 
omdat zijn eerste roman Fallwind over een geobsedeerde uitvinder gaat 
die in de negentiende eeuw koortsachtig aan een vliegmachine werkte.

“Over tien jaar werkt 
elke engineer bij 
Mercedes-Benz met 
kunstmatige intelligentie”
Steven Peters,
Hoofd AI Research bij Mercedes-Benz AG

Kunstmatige intelligentie helpt 
Peters om de informatie van 

Mercedes-Benz te evalueren.

Op dit moment analyseert hij 
de crashtestresultaten die 
de onderneming sinds de 

jaren ‘50 hee�  verzameld.
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SPECIALE AANBIEDING
SEABOURN ADRIATIC & GREEK GLORIES, VANAF 

9-DAAGSE REIS VAN 26.06.20 T/M 04.07.20, INCLUSIEF:
•  8-Daagse cruise ‘’Adriatic & Greek Glories’’ in een Ocean View Suite 

categorie A, o.b.v. all-inclusive

• 1 Nacht in Baglioni Hotel Luna Venice***** in een Deluxe Room, 

inclusief ontbijt

• Vluchten met KLM en privétransfers 

VIP SPECIALS
• 20% Korting op de cruise (reeds verwerkt in de prijs)

• Upgrade voor slechts € 400,- naar een Veranda Suite cat. V4

• Gratis upgrade van uw hotelkamer in Venetië (o.b.v. beschikbaarheid)

• Gratis hotelcredit t.w.v. € 85,-, te besteden in uw hotel in Venetië

SEABOURN
Adriatic & Greek Glories
Ervaar de schoonheid van de Adriatische kust en Griekse eilanden in alle luxe 

tijdens een cruise met Seabourn. Stap in Venetië aan boord van uw kleinschalige 

‘home away from home’ en laat de bemanning van Seabourn Odyssey met haar 

persoonlijke maar professionele benadering u meenemen naar verborgen parels 

als Kotor in Montenegro en Griekse pracht op Pylos, Sami en Milos. Uw ruime 

suite aan boord heeft altijd het beste zeezicht! Cruisen op een Seabourn-schip is 

anders dan elke andere vorm van reizen. De intieme schepen van Seabourn staan 

symbool voor elegantie, verfijnde stijl en excellente service. Laat u verwennen en 

geniet van alle culinaire genoegen aan boord!

Informatie en reserveringen: • 035 - 543 1588 • vip@executivetravel.nl • www.executivetravel.nl
Vraag gratis onze VIP-brochure aan.

EXECUTIVE VIP TRAVEL
THE EXCLUS IVE  WAY AROUND THE WORLD

Vanaf prijzen zijn per persoon voor de periode 26.06.20 - 04.07.20
inclusief vluchten Amsterdam - Venetië en Athene - Amsterdam (t.w.v. € 185,-), 
privétransfers, 1 overnachting in Venetië, 8-daagse cruise  en genoemde specials. 
Exclusief eventuele vluchttoeslagen, calamiteitenfonds en administratiekosten. 
Deze aanbieding is geldig tot 29.02.20, o.b.v. beschikbaarheid.

EXCLUSIEVE REIZEN  WELLNESS  FAMILY & KIDS  HONEYMOONS  CRUISES  GOLF

EXECUTIVE VIP TRAVEL       WWW.EXECUTIVETRAVEL.NL 

€3.995,-
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Eenvoudig en overal
Een van de taken van Britta Seeger is het optimaliseren van de verkoop van Mercedes-Benz 
voor de digitale wereld. Het bestuurslid en haar team streven één hoofddoel na: het contact 
tussen het merk en de klant zo naadloos en gemakkelijk mogelijk maken

INTERVIEW: REDACTIE   FOTO’S: MERCEDES-BENZ AG
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Britta Seeger 
presenteert nieuwe 
verkoopconcepten 
voor een moderne 
merkbeleving.
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Praktisch: de Mercedes 
me-ID bundelt het 
mobiliteitsaanbod van 
Mercedes-Benz.

  
Door mensen voor 
mensen: advies in het 
nieuwe klantencentrum.

D igitale toepassingen en services maken deel 
uit van het dagelijks leven. Mercedes-Benz 
klanten verwachten ook nieuwe manieren 
om in contact te komen met hun favoriete 

merk. Welke invloed heeft dit op de verkoop van 
Mercedes-Benz? 
Britta Seeger: Wij willen onze klanten een naadloze en 
comfortabele luxe-ervaring bieden wanneer zij contact 
met ons opnemen, zowel online als offline. Voor 
Mercedes-Benz staan eenvoud in interactie en meer-
waarde voor de klant altijd voorop. Al onze activiteiten 
hebben één hoofddoel: voldoen aan de behoeften, wen-
sen en verwachtingen van onze klanten – overal en altijd.
Wat betekent dat concreet?
We willen het leven van onze klanten gemakkelijker 
maken. Daarom creëren we een nieuwe merkbeleving, 
openen we nieuwe verkoopkanalen, verminderen we de 
complexiteit en verhogen we tegelijkertijd de transpa-
rantie, flexibiliteit en het gemak. Om een optimale dienst-
verlening op maat te kunnen bieden, werken we nu ook 
samen met platforms zoals heycar en carwow. Door de 
samenwerking met carwow, bijvoorbeeld, wordt de klant 
al in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces 
een transparant en eenvoudig benaderbaar aanspreek-
punt geboden.
Wat zijn volgens u essentiële elementen van de toe-
komstige klantervaring?
Met onze focus op eenvoud verbeteren we de digitale toe-
gang tot ons merk. De Mercedes me-ID wordt de spil. 
Hiermee staat de hele wereld van Mercedes-Benz voor 

iedereen open – of men nu een Mercedes-Benz rijdt, een 
voertuig van een ander merk bezit of gewoon gebruik 
wil maken van onze services. Het aanbod is ook toegan-
kelijk via de gerestylde Mercedes me-app: eenvoudig, 
snel, comfortabel en met slechts eenmalige registratie.
Welke concrete gevolgen heeft dit voor de fysieke 
verkooppunten?
Onze auto’s zijn gemaakt door mensen voor mensen.  
Persoonlijk contact en advies met onze verkoopteams – 
menselijk contact – zal ook in de toekomst een centraal 
element van onze verkoopactiviteiten blijven. Als luxemerk 
zijn wij ervan overtuigd dat de unieke fysieke ervaring van 
het kopen van een kwalitatief hoogwaardig product ook in 
de toekomst van groot belang zal blijven voor onze klan-
ten: ze willen het product voelen, horen en testen.
Kunnen de klanten hiervoor als vanouds bij de 
Mercedes-Benz dealers terecht?
Zeker! Maar we hebben de rollen en taken van onze ver-
kopers aangepast om beter aan de veranderende klantwen-
sen te kunnen voldoen. Zo is de Star Assistant bijvoorbeeld 
de belangrijkste contactpersoon bij de dealer, terwijl de 
Product Expert de nieuwe technische systemen zoals 
MBUX direct bij de auto uitlegt. Het salaris van deze mede-
werkers is niet op commissiebasis, er is geen verkoop-
druk  – nog een voordeel voor de klant. We zijn voortdurend 
bezig om ons merk in de fysieke handel nog emotioneler 
en aantrekkelijker te maken door het merkimago in het 
exterieur en interieur van onze dealervestigingen te moder-
niseren. Het doel is om boeiende klantervaringen op het 
Point of Experience te creëren.

BRITTA SEEGER

Als bestuurslid is Britta 
Seeger verantwoordelijk 
voor Mercedes-Benz Cars 
Sales. Ze werkt sinds 
1989 bij de onderne-
ming. Momenteel werkt 
ze samen met haar team 
aan het optimaliseren 
van het contact tus-
sen het merk en de klant 
in de digitale wereld.
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Mooi uitzicht
Van de creatieve scene van Berlijn naar het 

prehistorisch landschap van Monument Valley: 
de wereld rond met Mercedes-Benz

76 – De EQC in Brussel
88 – De iconische 540 K
92 – FactsDrive De autopagina’s in het

Mercedes me magazine
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60 – A-Klasse Limousine
66 – GLS
72 – GLB
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Stad met stijl
Met haar start-up Juniqe wil Lea Lange ons dagelijks leven 

mooier maken. Kunst en design hoeven niet altijd duur te zijn  – 
de fl air en diversiteit van Berlijn zijn haar bron van inspiratie 

TEKST: ANNA-LENA KOOPMANN   FOTO’S: DIRK BRUNIECKI
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Museumeiland:  
de oprichtster  
stapt in de nieuwe 
A-Klasse Limousine.

 
Op ooghoogte:  
Lea Lange tijdens een 
teamvergadering in het 
kantoor van Juniqe.

L ea Lange zit op het terras van FluxBau, een loca-
tie die typerend is voor de diversiteit van Berlijn. 
Want hier kun je niet alleen goed eten, maar ook 
concerten en lezingen bezoeken of gewoon 

genieten van het uitzicht in een ontspannen sfeer.
Boven de rivier de Spree, die op dit punt bijzonder 

breed is, is in de verte het silhouet van de televisietoren 
op de Alexanderplatz zichtbaar. Deze toren vormt het 
eigenzinnige herkenningspunt van de Duitse hoofdstad 
Berlijn. Terwijl we met de nieuwe A-Klasse Limousine door 
de wijk Kreuzberg rijden, komt hij regelmatig in beeld. 
“Berlijn inspireert me elke dag opnieuw”, zegt Lange.  

Voor de 31-jarige vrouw is deze stad de perfecte  
plek voor haar bedrijf Juniqe. Ook omdat Berlijn talent 

van over de hele wereld aantrekt door de levendige  
start-upscene. “Onze 90 medewerkers komen uit 26 lan-
den, een dergelijke internationale diversiteit bestaat 
alleen hier.”

Lange richtte Juniqe in 2014 op 26-jarige leeftijd op 
met vrienden Marc Pohl en Sebastian Hasebrink. Het 
zakelijke idee ontstond vanuit een persoonlijke behoefte: 
als designliefhebber was Lange voortdurend op zoek naar 
aparte spulletjes om haar woning te verfraaien. Maar 
naarmate ze de lat hoger legde, werden de meubels, 
kunstwerken en designobjecten waar ze enthousiast van 
werd steeds onbereikbaarder. Twintigers zoals zij heb-
ben zelden enkele duizenden euro’s beschikbaar voor 
een schilderij, een beeld of een tafel. 
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Lange ontwikkelde samen met haar collega’s een con-
cept en een bedrijfsstrategie waarmee kunst tegen een 
betaalbare prijs zou kunnen worden aangeboden. “We 
waren zo overtuigd van ons idee dat we zonder er al te 
lang over na te denken investeerders hebben benaderd.” 

Als ze denkt aan de begintijd van Juniqe, moet Lange 
glimlachen. “Op je 26ste ben je nergens bang voor”, zegt 
ze. Haar concept was destijds niet perfect uitgewerkt. 
Maar met vastberadenheid, enthousiasme en een goed 
concept wisten de drie oprichters al snel voorstanders 
te vinden. ‘Gewoon doen’ is nog steeds het motto van 
Lange. Ondertussen zoekt een team van curatoren in 
opdracht van Juniqe wereldwijd naar opkomende en 
gevestigde kunstenaars, die het bedrijf vervolgens in de 

webshop Juniqe.com een platform biedt. Het portfolio 
omvat de werken van 600 getalenteerde creatieven en 
varieert van tekeningen tot foto’s en posters. De kunste-
naars verkopen hun ontwerpen via Juniqe.com. Juniqe 
print de ontwerpen vervolgens op verschillende produc-
ten en de kunstenaars krijgen dan weer een bepaald per-
centage van elk verkocht product.

Gemak en een glimlach
Vijf jaar na de oprichting heeft Juniqe al klanten in negen-
tien Europese landen en de omzet bedraagt een twee-
cijferig miljoenenbedrag. Lange en haar partners stonden 
zelfs op de Forbes-lijst van ‘30 succesvolste Europese 
ondernemers onder de 30 jaar’.

 
De nieuwe 
A-Klasse Limousine 
in het avondlicht
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Typisch Berlijn: 

straten met 
kinderkopjes.

 
Negentig medewerkers 
van over de hele wereld 
werken bij de start-up.

 
Lea Lange heeft oog 
voor design. En dus 
ook voor de A-Klasse.

Wat drijft ze? “Met onze producten willen we het 
leven en de wereld van onze klanten kleurrijker en 
mooier maken. Het dagelijks leven van de meeste men-
sen is ernstig genoeg. We proberen een glimlach op hun 
gezicht te toveren met humor, ironie en gemak.”

We parkeren de A-Klasse Limousine in de buurt van 
het hoofdkantoor van Juniqe in Kreuzberg. Lange leidt 
ons met haar aanstekelijke energie door het open  
kantoorgebouw, waar veel licht naar binnen valt. Steeds  
weer vragen medewerkers haar om advies. Er wordt even 
overlegd, dan gaan we verder. Lange houdt van zulke 
momenten. Het delen van kennis en ervaring heeft de 
hoogste prioriteit. Omdat het goed is voor Juniqe, maar 
ook omdat ze anderen wil aanmoedigen om het verschil 

te maken. “Ik ben een toegankelijke baas en ik ben er 
goed in om anderen op hun sterke punten te wijzen”, 
zegt ze. “Emotionele intelligentie is in mijn optiek een 
van de belangrijkste vaardigheden waarover managers 
moeten beschikken.”

Op weg naar de lunch maken we een korte omweg 
met de A-Klasse over de nabijgelegen Oberbaumbrücke. 
Deze brug verbindt de wijken Friedrichshain en Kreuz-
berg met elkaar. Lange kijkt door het raam naar de Spree 
en het panorama. “Ik woon al acht jaar in Berlijn en elke 
keer als ik ernaar kijk, ben ik sprakeloos”, zegt ze. “Ik 
ben geboren in de havenstad Hamburg en hou van het 
water. De rivier en de kanalen zijn misschien wel de 
reden waarom ik hier rust en stilte vind.”

De vierdeurs limousine 
combineert de dynami-
sche proporties van een 
sportieve limousine met 
het royale ruimte-aanbod 
van de hogere klassen. 
Tegelijkertijd beschikt hij 
over de bekende sterke 
eigenschappen van de 
A-Klasse: moderne,  
efficiënte motoren, een 
hoog veiligheidsniveau 
dankzij de modernste  
rijassistentiesystemen en 
het intuïtief bedienbare,  
zelflerende infotainment-
systeem MBUX. Een  
bijzondere highlight:  
de nieuwe A-Klasse 
Limousine heeft de laag-
ste luchtweerstand van 
alle serieauto’s ter wereld. 
Niet alleen dat maakt van 
dit model een compacte 
instap in de wereld van  
de premium limousines. 

 mbmag.me/
aklasselimousine

COMPACT  
INSTAP MODEL: 
A-KLASSE 
LIMOUSINE
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Pauzeren in stijl: Lea 
Lange voor de Italiaanse 
delicatessenwinkel 
Salumeria Lamuri.

 
Navigatie via het 

touchscreen leidt  
Lea Lange naar haar 

volgende bestemming.
 

Uitzicht op de 
Oberbaumbrücke  

die Friedrichshain en 
Kreuzberg met  

elkaar verbindt.

Stijl en vastberadenheid
Bij aankomst in restaurant Salumeria Lamuri wordt  
meteen duidelijk dat Lange niet zonder reden voor deze 
plaats heeft gekozen. De delicatessenwinkel maakt 
indruk met smaakvolle muurschilderingen en originele 
art-nouveautegels. “Het is alsof je een kleine reis naar 
Italië maakt tijdens de lunchpauze”, zegt ze enthousiast 
tijdens het eten van de salade, burrata en truffelpasta.

Voor Lange hangt genieten ook samen met zintuigen 
die worden geprikkeld. “Aantrekkelijk design en esthe-
tiek in het dagelijks leven zijn belangrijk voor mij. Ik 
overdrijf het niet, maar je kunt ook in mijn appartement 
zien dat iemand erover heeft nagedacht en er tijd in heeft 
geïnvesteerd.” Van de keuze van de muurverf tot de 

accessoires en vintagemeubels – zoals veel van haar 
klanten doet Lange haar ideeën op via socialmedia-
platforms als Instagram en Pinterest. “Zelfs als ik een 
zoutvaatje koop, kies ik altijd voor een design dat de aan-
dacht trekt en er interessant uitziet.”

Berlijnse verscheidenheid
De kunstliefhebber laat zich ook inspireren door musea 
en tentoonstellingen, vertelt ze, terwijl ze de A-Klasse 
een parkeerplek instuurt bij de Berlinische Galerie, een 
museum waar internationaal bekende kunstenaars die 
een band met de stad hebben mogen exposeren. “Ik ben 
een groot fan van de vele musea in Berlijn. Ik ga graag 
naar de Gropius Bau en de Hamburger Bahnhof en  

Het Mercedes me  
magazine als app:  
mbmag.me/ios 
mbmag.me/android
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B E R L I J N

Kreuzberg

Friedrichshain

Mitte

Duitsland

B E R L I J N

1  Salumeria Lamuri
De Italiaanse delicatessen-
winkel is hét adres voor  
een uitstekende lunch.

 lasalumeria.wordpress.com
 w3w.co/koude.ratelen.

eenling

2  FluxBau
Concerten en lezingen vinden 
plaats in de Eventspace, een 
onderdeel van het Berlijnse 
radiostation Flux FM.

 fluxfm.de/fluxbau 
 w3w.co/stapelbed.krant.

badeend

Tips

1 2

3 4

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

‘s zaterdags bezoek ik vaak een paar van de vele kleine 
galeries.” Het echte leven biedt soms meer inspiratie dan 
het internet.

We wandelen van de Linienstraße via de Auguststraße 
in Berlin-Mitte naar het historische Berlijn, via het 
Museum eiland en verder naar de Bebelplatz. Maar aan 
het einde van de dag rijden we met de A-Klasse terug 
naar Kreuzberg om een hapje te eten. De variëteit van de 
restaurants is groot, maar Lange schiet bij de selectie niet 
in de stress. “Ik vind het waanzinnig dat in Berlijn elke 
wijk een andere flair uitstraalt”, zegt ze. “Op dit soort 
dagen realiseer ik me weer hoezeer ik van deze gekke en 
veelzijdige stad houd.” Een stad die niet alleen kunste-
naars inspireert.

 
Voor de Berlinische 
Galerie: Lea Lange 
loopt over een  
werk van architect 
Kuehn Malvezzi.

3  James- Simon-Galerie
Het door David Chipperfield 
ontworpen gebouw bevindt  
zich in het hart van het 
Museumeiland.

 smb.museum 
 w3w.co/zangers.muntjes.

trekhaak

4  Berlinische Galerie
Het museum exposeert uitslui-
tend werken van kunstenaars 
die een band met Berlijn hebben.   

 berlinische-galerie.de
 w3w.co/waaks.badeend.

vandaag
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TEKST: MARC BIELEFELD   FOTO’S: KYLE SCOTT ALEXANDER

Door de woestijn, door de hitte, in een wereld van stenen wonderen:  
het verkennen van de fascinerende canyonlands van Utah met de  
nieuwe GLS is als een roadtrip door de geschiedenis van de aarde

Door ruimte en tijd
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Onze journalist genoot 
in de nieuwe GLS van 
het landschap.

 
Offroad:  
in de GLS door 
Monument Valley

 
Ondersteund door  
de modernste 
rijassistentiesystemen ...

  
... verkende hij de 
onherbergzame 
woestijn van Utah.

W at muziek zou nu wel prettig zijn. Een pas
sende soundtrack bij deze immense wereld 
die zich voor mijn ogen opent. Ik zeg: “Hey, 
Mercedes.” Een stem vraagt: “Wat kan ik 

voor u doen?” Aan de linkerkant passeer ik een keten van 
majestueuze rotsen, ik schuif de stoel een stukje naar ach
teren en zeg: “Radio, alsjeblieft.” “Welke zender?”, wil de 
dame van het infotainmentsysteem weten. Ik antwoord: 
“Sixties muziek.” Een paar seconden later hoor ik een 
nummer van de Beach Boys gevolgd door Jimi Hendrix.

Ik heb nog nooit zo ontspannen gereden. De nieuwe 
GLS stuurt bijna vanzelf over het asfalt, de assistentie
systemen doen hun werk – efficiënt en bescheiden. Voor 
me strekt Highway 15 zich uit naar het zuiden, een spoor 
dat in de verte verdwijnt. We rijden door de staat Utah, 
naar Arizona, in de richting van de canyons. Door de 
voorruit kijken we richting het westen van de VS. De 

rotsplateaus van het Fishlake National Forest trekken de 
aandacht. Om me heen zie ik alleen hete vlaktes, bedekt 
met prairiegras en cactussen. Met de nieuwe GLS rijden 
we door het verlaten landschap. Als een verbaasde toe
schouwer – die toch een hoofdrol speelt in dit verhaal.

Head-up display en eindeloze wildernis
De afmetingen van dit natuurgeweld zijn overweldigend, 
te overweldigend om als mens te bevatten. Het is het 
resultaat van miljarden jaren van onverbiddelijke erosie 
en extreme klimatologische omstandigheden. Enorme 
ravijnen, rotspartijen, gigantische sedimentpartijen. Dit 
is de geschiedenis van de aarde, live.

Ondertussen projecteert de GLS alle relevante rijge
gevens via het headup display in het gezichtsveld van de 
bestuurder. De snelheid, de geldende snelheidslimiet en de 
belangrijkste navigatiegegevens worden weergegeven.
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Als een film:  
het zicht door de 
voorruit van de GLS.

  
Achter het stuur van de 
meest luxueuze SUV 
van Mercedes-Benz.

  
Riante ruimte:  
de GLS biedt ook plek 
voor veel bagage.

Hoe lang komt deze immense natuur al op me af? De 
stem van de navigatie herinnert me er plotseling aan dat 
we de Stateway 89 ten zuiden van Salt Lake City moeten 
nemen. Op een kruispunt wijzen twee blauwe pijlen op 
het display voor mij de weg. 

Wat een onmetelijke vlaktes. Hier waren de bergen 
lange tijd de enige grens die er was. In het leven van de 
indianen, de oude kolonisten.... En later in de westerns 
die de mythe hebben versterkt. Maar dit is geen film. 
Ondersteund door de offroadfuncties van de GLS reis  
ik door het hier en nu. In het oosten ogen de Rocky  
Mountains majestueus, met sneeuw op de toppen – zelfs 
hartje zomer.

Kunstmatige intelligentie in de woestijn
Het rijden door deze regio in een van de meest innova
tieve auto’s van onze tijd zorgt voor een inspirerend con

trast: ik ben omgeven door archaïsche, oeroude natuur, 
maar ik ervaar deze via nieuwe technologie. In de GLS zijn 
de modernste sensoren en camera’s aan het werk. Als mijn 
hand het touchscreen of touchpad op de middenconsole 
nadert, verandert de layout van het mediadisplay en ver
schijnen er losse elementen. Met een vingerbeweging roep 
ik alle gegevens en functies van de auto op.

Het grote touchscreen maakt het mogelijk om alle 
comfortuitrustingen vanaf de bestuurdersstoel te bedie
nen en het infotainmentsysteem MBUX leert de voor
keuren en gewoonten van de bestuurder steeds beter 
kennen dankzij kunstmatige intelligentie. De mijne ook. 
Mijn favoriete radiozender, Sirius XM, wordt nu automa
tisch op het display voorgesteld. De perfecte soundtrack 
voor mijn reis naar Arizona. De huidige buitentempera
tuur: 35 graden, en nergens schaduw. In de GLS is het 
aangenaam koel, ik activeer de massagefunctie via 
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Mercedes me.  
Eenvoudig. Intelligent. 
En voor u gemaakt. 

Altijd op de hoogte van 
uw Mercedes-Benz en 
alles wat daarbij hoort: 
bijvoorbeeld brandstof-
prijzen of gratis parkeer-
plaatsen. Met Mercedes 
me hebt u uw 
Mercedes-Benz, uw  
services en nog veel 
meer digitaal beschik-
baar via de smartphone, 
de computer of het 
MBUX-systeem van uw 
auto – het gebruik is  
12 maanden lang gratis 
bij de aankoop van een 
nieuwe Mercedes-Benz 
met MBUX (het nieuwe, 
intuïtieve, adaptieve en 
spraakbediende multi-
mediasysteem). Boven-
dien kunnen klanten in 
de EU nu genieten van de 
geluidskwaliteit van de 
muziekstreamingdienst 
TIDAL. Om meer te 
weten te komen over  
het omvangrijke aanbod 
kunt u kijken op:

 mercedes.me

 
Zelfs midden in de 
woestijn ziet de 
GLS er krachtig en 
zelfverzekerd uit.

GLS: DE S-KLASSE ONDER DE SUV’S

De nieuwe GLS is de grootste en meest luxueuze SUV van 
Mercedes-Benz en biedt van alles meer: meer ruimte, meer com-
fort, meer luxe. De krachtige proporties, de langgerekte motor-
kap en de tot 23 inch grote velgen onderstrepen zijn kracht en 
zelfbewustzijn. Tegelijkertijd ziet hij er vanbuiten lichtvoetig en 

elegant uit. Het interieur is riant van formaat – u kunt tot zes 
andere personen comfortabel mee op reis nemen. Elke stoel 
biedt comfort op het hoogste niveau en digitaal infotainment als 
geen andere SUV. Wanneer stapt u in? U hoeft er uiteraard niet 
meteen de woestijn mee in ... 
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het touchscreen. Dan meldt het headup display: nog 
40 mijl te gaan. Door de voorruit zie ik monolieten van 
kalksteen, tafelbergen en Laramide formaties uit het 
Pennsylvanien tijdperk, 300 miljoen jaar oud. Welkom 
in Monument Valley.

Onherbergzaam terrein
Bij het beroemde stenen beeld ‘Mexican Hat’ zien we in 
de verte opeens Joe in de brandende zon staan. Joe 
behoort tot de stam van de Navajoindianen. Hij woont 
hier, verkoopt zilveren sieraden en verzamelt oude 
vrachtwagens. Ik stop, we praten even. Joe houdt van 
auto’s. We hebben het over het koppel en het vermogen. 
Hij kijkt naar de GLS. Hij ziet de lederen bekleding, het 
dashboard, de motorkap. 

“Hoeveel”, wil hij weten. “Acht”, zeg ik. En ik zie zijn 
blik over de motorkap dwalen, de cilinders krijgen in 
zijn hoofd letterlijk vorm. En dan spreekt Joe een iconi
sche zin uit, de enige juiste op dit moment: “Laten we 
een ritje maken.” 

Hij stapt in. De hete wind waait door het raam. Even 
later verlaten we het asfalt op verzoek van Joe. Ik zet het 
rijprogramma op ‘Off road’. Als enige systeem in zijn 
soort reguleert de actieve vering EACTIVE BODY 
CONTROL de veer en demperkrachten op elk wiel afzon
derlijk. Je voelt het meteen: hoewel we in onbegaanbaar 
terrein rijden, wordt de oneff enheid van de ondergrond 
gecompenseerd. Achtervolgd door een stofwolk verken
nen we Joe’s vaderland. Het is 2019 en we rijden door 
het oude Westen. Behalve dan dat het nog nooit zo com
fortabel was als in de GLS.

1

2

3 4

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

1  Mountainbiken 
Het kleine stadje Moab 
is een goed uitgangs
punt voor avontuurlijke 
uitstapjes zoals de 
mountainbikeexcursies 
van Rim Tours.

w3w.co/geschommel.
lipjes.koolzuurgas

2  Monument Valley
In een propellervliegtuig 
boven het grootste beel
denpark uit de wereld
geschiedenis  – met 
Redtail Air Adventures.

w3w.co/bloedgroep.
garnaaltjes.rivieren

3  Antica Sicilia
Een exotische klassie
ker in het centrum 
van Salt Lake City: 
een verfi jnd Italiaans 
restaurant in het land 
van de hamburgers. 

w3w.co/aantrekken.
waspoeder.vloeibaar

4  The Lodge 
at Blue Sky
In dit resort midden 
in de woestijn, niet 
ver van Salt Lake City, 
overnacht u in een 
omgebouwde ranch.

w3w.co/kustvlakte.
huistaak.ontkoppeling
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De GLS creëert 
maatstaven:  

“Let’s go for a ride”
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Klaar voor  
elk avontuur
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Iconisch design:  
het SUV-karakter 
maakt de GLB uniek.

De GLB is de eerste compacte SUV van 
Mercedes-Benz die ook als zevenzitter lever-
baar is: optioneel kan hij met twee afzonder-
lijke stoelen op de derde zitrij worden 
geleverd. En zo wordt hij omgetoverd tot een 
minishuttle waarin niet alleen gezinsuitjes 
een plezier worden.

De GLB is vanbinnen een klein ruimtewon-
der, vanbuiten overtuigt hij met krachtige pro-

porties. De offroad-achtige uitstraling wordt 
versterkt door de dakreling en de optionele 
mistlampen. Uiteraard is de GLB optioneel ook 
leverbaar met vierwielaandrijving 4MATIC.

Met krachtige en efficiënte viercilinder-
motoren, moderne rijassistentiesystemen 
inclusief coöperatieve bestuurdersondersteu-
ning, het intuïtief bedienbare infotainment-
systeem MBUX en het uitgebreide 
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ENERGIZING-comfortprogramma is de 
nieuwe GLB een veelzijdige allrounder die 
in veel situaties uitstekend uit de voeten  
kan – van stadsverkeer tot rijden in licht 
terrein. 

Ook is dit model optimaal geschikt voor 
uw dagelijkse transportbehoefte: de bagage-
ruimte van de vijfzitter heeft een indrukwek-
kend volume van 570 tot 1.805 liter. Indien 

gewenst kan de tweede zitrij in lengterich-
ting worden versteld, terwijl de rugleuningen 
standaard in zeven standen verstelbaar zijn. 
Hierdoor kan de bagageruimte met 190 liter 
worden vergroot. 

De GLB is de meest veelzijdige compacte 
SUV die wij ooit hebben gebouwd. De perfecte 
auto dus voor spannende vrijetijdsactivitei-
ten, grote gezinnen of veel vrienden.
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Het infotainmentsysteem 
MBUX kan intuïtief  
via spraakbesturing 
worden bediend.

 
Het steile front met de 
markante koplampen 
getuigt van 
offroad-genen.

   
De sensuele 
schouderpartij zorgt 
voor een ongekende 
elegantie.

     
Een strak design 
dankzij gereduceerde 
lijnen en krachtige 
oppervlakken.
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BRUSSEL
Hoofdstad van de levenskunst
Weinig steden kunnen zichzelf op zoveel manieren ‘hoofdstad’ noemen als Brussel. 
Het is de hoofdstad van België, maar ook van Europa. En daarnaast is het ook nog de 
wereldhoofdstad van de strips, de patat, de bonbons en de art nouveau. Brussel is de 
op een na meest kosmopolitische stad ter wereld en kan de bezoeker bekoren met zijn 
rijke erfgoed. We verkennen verleden en toekomst van deze atypische metropool met 
de eerste volledig elektrische SUV van Mercedes-Benz: de EQC 400 4MATIC

TEKST: MAXIME SCHOUPPE
FOTO’S: TOM VANDEWIELE

D e stad wordt wakker op het moment dat  
we het Jubelpark naderen ... en het verkeer 
lijkt verrassend luidruchtig. We zijn door 
onze oren gefopt: na tien minuten rijden zijn 

we nog niet helemaal gewend aan de honderd procent 
stille motor van de EQC 400 4MATIC. Door het panorama-
schuifdak van de auto zien we het imposante silhouet 
van de triomfboog van het Jubelpark. Die is opgetrok-
ken aan het einde van de negentiende eeuw, als uiting 
van de trots van een klein landje dat zich in de halve 
eeuw na zijn onafhankelijkheid, in 1830, wist te ontwik-
kelen tot een economische wereldmacht. Een van de 
‘paleizen’ van de Wereldtentoonstelling van 1897 is nu 
de thuisbasis van het museum Autoworld, waar liefheb-
bers van klassieke auto’s kunnen kennismaken met de 
ongeveer duizend stuks rijke verzameling van Ghislain 
Mahy, een van de grootste ter wereld.

In de ochtendzon lijken de twee gebogen colonnades 
die zich vanuit de zijgevels van de triomfboog naar  
de stad uitstrekken de Europese wijk verderop te  
omarmen. Rond het Schumanplein zijn immers de  
meeste EU-instellingen gevestigd: de Commissie in het 
Berlaymontgebouw, de Raad van Ministers in het Justus 
Lipsiusgebouw en de Europese Raad (de staatshoofden 
en regeringsleiders) in het nieuwe Europagebouw, een 
futuristische kubus waarin een bol lijkt te zweven.

Het is tijd om aan onze citytrip te beginnen. “Hey 
Mercedes!” – “Wat kan ik voor u doen?” De spraak-
computer van het multimediasysteem MBUX reageert  
meteen. “Breng ons naar het Ter Kamerenbos.” Rechts op 
het widescreen touchscreen flitst de navigatiesoftware aan. 
Op de gps-kaart kun je op elk gewenst moment met een 
enkele klik het dichtstbijzijnde laadstation vinden, terwijl 
op de linkerhelft van het scherm het instrumenten-

 
Het iconische Atomium 
werd gebouwd voor 
Expo  58 en stelt de  
negen atomen van een 
ijzerkristal voor.
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paneel constant het stroomverbruik weergeeft – inclusief 
de energie die tijdens het remmen wordt teruggewonnen. 
Achter het stuur van de EQC is de toekomst nu…

In het stedelijke landschap van Brussel mogen de ste-
nen gevels dan de boventoon voeren, toch is de stad rijk 
aan tal van kleine en grote parken. Het Ter Kamerenbos 
is zowaar de groene long van de stad. Het park is, net  
als zijn tijdgenoten Central Park in New York en Bois de  
Boulogne in Parijs, midden negentiende eeuw aangelegd 
in de Engelse landschapsstijl. Wandelaars komen er graag 
vanwege de grote vijver, het glooiende terrein en de kron-
kelende paadjes. Bezoekers kunnen zich ook ’s avonds 
vermaken in het Théâtre de Poche of van een drankje 
genieten op een van de terrasjes. Rond de ingang van  
het Ter Kamerenbos hangt nog steeds een zweem van het 
mondaine leven van weleer, zoals blijkt uit de bijnaam 
‘Square des Milliardaires’ (plein van de miljardairs). 

We zouden nu rechtstreeks naar de binnenstad kun-
nen rijden via de tunnels van de lange Louizalaan, maar 
we maken een kleine omweg langs de voormalige Ter 
Kamerenabdij. In deze oase van groen en rust is sinds 
1926 een van de belangrijkste kunst- en design scholen 
van België gevestigd: La Cambre arts visuels. De krappe 
ruimte tussen de gebouwen is ideaal om de EQC 400 
4MATIC aan een wendbaarheidstest te onderwerpen, met 
behulp van de achteruitrijcamera en de parkeer assistent. 
We rijden langs de idyllische vijvers van Elsene, die in 
een natuurlijk dal liggen en omringd worden door hoge 
patriciërshuizen, naar het Flageyplein, waarboven het 
silhouet uittorent van het historisch Omroep centrum  – 
ook wel de ‘pakketboot’ genoemd. In dit modernistische 
gebouw is nu een concertzaal gevestigd.

Voor we, aan het begin van de Louizalaan en aan de 
Waterloolaan, de etalages van de grote modemerken 

EQC
   

De triomfboog in het 
Jubelpark getuigt van  
de trots van een jonge, 
succesvolle natie.

   
De dagelijkse 
vlooienmarkt op het 
Vossenplein is een 
drukbezochte attractie.

   
De pracht en praal van 
de Grote Markt is het 
resultaat van een 
restauratiecampagne in 
de negentiende eeuw.

  
Het voormalige 
omroepgebouw in 
Elsene huisvest nu de 
gerenommeerde 
concertzaal Flagey.

 
Het Ter Kamerenbos is 
de groene long van de 
Belgische hoofdstad.
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opzoeken, maken we nog een omweg langs de Brugmann
buurt in Elsene. De afgelopen twintig jaar heeft een groot 
aantal kapitaalkrachtige Fransen zijn intrek genomen in 
de imposante flatgebouwen op het Brugmannplein en in 
de omliggende straten. We vervolgen ons parcours in de 
naburige Kasteleinbuurt. In de Amerikaansestraat kun-
nen art-nouveauliefhebbers hun hart ophalen aan een 
bezoek bij het Hortamuseum, een van de parels van die 
typisch Brusselse architectuurstijl. Een ander prominent 
voorbeeld daarvan, aan de rand van het Jubelpark, is het 
Cauchiehuis met zijn prachtige sgraffiti-decoratie.

Nu zijn we op het Poelaertplein aanbeland, voor het 
gigantische Justitiepaleis. Dit bouwwerk, dat al decennia-
lang in de steigers staat in afwachting van een hoog nodige 
renovatie, is groter dan de Sint-Pietersbasiliek van Rome 
en tot op de dag van vandaag het grootste stenen gebouw 
van de planeet. Het was al vroeg wereldberoemd, zozeer 
zelfs dat er in Lima (Peru) een kleinere replica van is 
gebouwd. Het voorplein biedt een indrukwekkend  
panorama van de benedenstad, dat te bewonderen is 
vanaf het imposante terras boven de Marollen, de oude 
volkswijk die nu populair is om zijn antiekwinkels en 
trendy shops, maar ook om de gemoedelijke sfeer van de 
vlooienmarkt op het Vossenplein.

We stappen weer in onze EQC 400 4MATIC, die we 
naast het Justitiepaleis hadden geparkeerd, en rijden de 
Regentschapsstraat op richting Koningsplein. Onderweg 
doorkruisen we de Zavelwijk, die erg in trek is bij 
antiek liefhebbers. Op de Grote Zavel brengen de winkel-
ramen van de bekendste chocolatiers – Wittamer,  
Neuhaus, Godiva, Pierre Marcolini – onze smaakpapil-
len in vervoering. Op het Koningsplein aangekomen zou-
den we een duik kunnen nemen in de surrealistische 
wereld van het Magrittemuseum, maar we kiezen ervoor 
de Kunstberg af te dalen, met zijn prachtige perspectief 
op het historisch centrum, richting de iconische Grote 
Markt. Dat plein staat op de UNESCO Werelderfgoed-
lijst en wordt over de hele wereld bewonderd om de 
pracht en praal van zijn gevels. Die zien er echter ouder 
uit dan ze zijn, want het plein is tot tweemaal toe zo goed 
als met de grond gelijk gemaakt: eerst in 1695, bij een 
bombardement door de troepen van Lodewijk XIV, 
waarna de Franse Revolutie het minder dan een eeuw 
later nog eens overdeed. Het huidige aanzien van de 
Grote Markt is het resultaat van een kostbare restaura-
tie in de negentiende eeuw, waar de historische waar-
heid het vaak moest afleggen tegen de toenmalige 
esthetische idealen. Het Broodhuis, pal tegenover het 
authentiek middeleeuwse Stadhuis, is zo’n voorbeeld 
van een vrij fantasievolle reconstructie in neogotische 
stijl. Tegenwoordig huisvest het monumentale pand het 
Museum van de Stad Brussel. Daar is ook de garderobe 
te bewonderen van Manneken Pis, het wereldberoemde 
fonteintje dat een plassend jongetje afbeeldt en  

Striphoofdstad 
Brussel
De Marollenbuurt is het 
decor van tal van Kuifje-
avonturen en men kan er 
op diverse blinde muren 
de grote taferelen van de 
striproute (zie middelste 
foto rechts) ontdekken, 
waarmee de stad Brussel 
hulde brengt aan de 
‘Frans-Belgische’ strip-
school. Kuifje, Suske en 
Wiske, Rik Ringers, Blake 
en Mortimer, Lucky Luke, 
Jommeke, XIII of  
Kiekeboe...: bij elkaar 
worden zo’n zestig klas-
sieke en nieuwere strip-
figuren geëerd. Een 
recente toevoeging is de 
Smurfen passage tegen-
over de hoofdingang van 
het Centraal Station: op 
het plafond zijn de vro-
lijke blauwe mannetjes in 
een decor vol knipogen 
naar Brussel afgebeeld.
Brussel telt een onwaar-
schijnlijk aantal strip-
boekhandels. Laten we 
de twee bekendste ver-
melden: boekhandel & 
galerij Brüsel aan de 
Anspachlaan, op loopaf-
stand van de Beurs, en 
Forbidden Zone, die wat 
verder van het stadscen-
trum af ligt (in Sint-Gillis) 
en sinds 1981 actief is.
Voor een overzicht van 
de geschiedenis van de 
negende kunst is het 
Belgisch Stripmuseum 
een must. Dit inter-
nationaal hoog aange-
schreven museum is 
gehuisvest in een prach-
tig, door Victor Horta 
ontworpen art-nouveau-
gebouw. Het actualiseert 
regelmatig zijn perma-
nente tentoonstelling en 
organiseert tijdelijke 
expo’s over allerlei facet-
ten van het stripuniver-
sum. Ertegenover ligt het 
Marc Sleen-museum, 
dat gewijd is aan de 
tekenaar van een andere 
typische Belgische strip-
held: Nero.

 brussel.be/striproute 
 stripmuseum.beFO
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EQC

waarvan de oorsprong teruggaat tot de vijftiende eeuw. 
Het huidige bronzen beeldje dateert uit 1619 en het 
gebruik om het blote kereltje in allerhande originele  
pakjes te steken wordt sinds de achttiende eeuw in stand 
gehouden. Het illustreert perfect de mentaliteit van de 
Brusselaar, die weigert zichzelf serieus te nemen.

Rond de Grote Markt en het Îlot Sacré, de aangren-
zende doolhof van middeleeuwse steegjes vol ‘traditio-
nele’ restaurants, kan de toerist alle typisch Belgische 
producten proeven: bier, patat, wafels (geserveerd met 
de gekste toppings) en chocolade. Wie van al dat lekkers 
liever in een kalmere en luxere sfeer wil genieten, gaat 
naar de Koninklijke SintHubertusgalerijen. Deze 
drie neoklassieke, met hoge glazen gewelven overkapte 
winkelpassages dateren uit 1847. Ze waren toendertijd 
trendsettend. In de galerijen treft men de eerder ver-
melde topchocolatiers aan, alsook diverse luxemerken, 

twee theaters en een bioscoop, maar ook de weelderig 
versierde winkel van Maison Dandoy, bekend om zijn 
onvergelijkbare ‘speculoos’ naar een recept dat sinds 
1829 niet is veranderd.

We verlaten de Koningsgalerij en rijden in onze  
EQC 400 4MATIC de Schildknaapstraat op, tot aan de 
kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, die ver-
noemd is naar de twee patroonheiligen van de hoofdstad. 
Via de Wolvengracht leidt onze route langs de Koninklijke 
Muntschouwburg, de internationaal gerenommeerde 
opera, waarna we doorrijden tot aan het Sint-Katelijne-
plein, dat bekendstaat om de vele verwarmde terrassen 
en typische brasserieën. We staan hier op de plek van de 
oude middeleeuwse haven van Brussel, waarvan de naam 
een oud-Nederlandse oorsprong heeft: Broecsele oftewel 
‘nederzetting aan het moeras’. De Zennerivier die ooit 
door dit moeras stroomde, is in de negentiende eeuw 

  
De vijver en de water-
spuwers herinneren aan 
de middeleeuwse haven 
van Broecsele. Op de 
achtergrond de 
Sint-Katelijnekerk. 

  
Het Justitiepaleis van 
Brussel is nog steeds het 
grootste stenen gebouw 
van de planeet.

  
In de Sint-Hubertus-
galerijen zijn exclusieve 
bonbon- en modewinkels 
gevestigd, alsook diverse 
restaurants.

Model 
EQC 400 4MATIC

Stroomverbruik  
gecombineerd1:

   20,819,7 
kWh/100 km

CO2-emissie 
gecombineerd2:

   0 g/km
Actieradius3:

   417 km

1 Stroomverbruik op basis 
van de NEDC-testcyclus.

2 De vermelde waarden  
werden gemeten volgens 
de voorgeschreven meet-
methode. 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 banden-
spanning, belading, het rij-
gedrag en omgevings- en 
klimaatfactoren zoals de 
buiten temperatuur en de 
verkeerssituatie.
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Investeren in een recreatieappartement in ‘Résidence 

Wijngaerde’ is beleggen in stijl. U behaalt een interessant 

rendement uit uw vermogen en bent tegelijkertijd eigenaar van 

een luxueus appartement in de mondaine en geliefde badplaats 

Domburg. Een appartement waar u ook zelf in alle rust en 

weelde kunt verblijven.

Meer informatie vindt u op www.sinke.nl of neem direct 

contact op met Sinke Komejan Makelaars te Middelburg, 

0118 - 689 000 of via info@sinke.nl

‘Résidence Wijngaerde’
     exclusief genieten 
   in Domburg

* Vraagprijzen excl. BTW, incl. inventaris en parkeerplek in de kelder

Vraagprijzen 

€ 599.000 - € 995.000,- k.k. *

Huuropbrengsten vanaf

ca. € 37.000 - € 45.000,- p.j.

SinkeKomejan_quote500_215x270.indd   1 09-10-19   13:40
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overwelfd om plaats te maken voor een Haussmann-
iaanse ‘boulevard’, die nu grotendeels is omgevormd  
tot voetgangersgebied.

De sfeerverlichting van de EQC 400 4MATIC slaat 
aan: de avond valt. We nemen de Dansaertstraat, de 
ruggengraat van de Brusselse mode- en designbuurt, en 
vertrekken naar het noorden van de stad, om een laatste 
embleem van Brussel bij zonsondergang te bewonderen: 
het Atomium. Dat stelt een ijzerkristal voor, maar dan 
165 miljard maal uitvergroot, en werd gebouwd voor de 
Wereldtentoonstelling van 1958. Het enthousiasme van 
het publiek voor de negen gigantische bollen zorgde 
ervoor dat het stalen monument na afloop niet werd afge-
broken, zoals ook met de Eiffeltoren in Parijs gebeurde. 
Het Atomium is tien jaar geleden gerenoveerd en straalt 
nu opnieuw het vertrouwen in de toekomst en de voor-
uitgang uit dat Brussel karakteriseert. 

1  Wittamer
Brusselse premium patisserie, 
geroemd om zijn bonbons, maca-
rons en marsepein. Het logo in de 
vorm van een W geldt in heel het 
land als kwaliteitsmerk. 

 wittamer.com

2  Brussels Beer Project
Deze microbrouwerij haalt de 
bezem door de Belgische bier-
traditie met kosmopolitische en 
hedendaagse biersoorten.

 beerproject.be

3  Nüetnigenough
In deze op en top Brusselse bras-
serie (de naam betekent ‘nooit 
genoeg’ in het plaatselijke  
dialect) kunt u de beste lokale 
gerechten en speciale bieren 
(her)ontdekken. 

 nuetnigenough.be

4  Hotel Made in Louise
Stijlvol boetiekhotel in een twin-
tigste-eeuws herenhuis middenin 
de art-nouveauwijk. Vlakbij de 
modewinkels rond het Louiza-
plein en de uitgaansbuurten  
Kastelein en Flagey. 

 madeinlouise.com

5  Bintje
Deze ‘patatbar’ in de Kastelein-
wijk gaat er prat op dat zijn zelf-
gemaakte frietjes bereid worden 
met de allerverste bio-aardappe-
len, gesneden waar u bij staat. 

 bintjebar.be

6  Spirito
Al tien jaar trekt deze nachtclub 
de feestvierders naar zijn  
unieke locatie: een voormalige 
Anglicaanse kerk. Een van de 
tien populairste clubs in Europa.

 spiritobrussels.com

7  Noordzee
Deze viswinkel/visbar geeft een 
nieuwe dimensie aan streetfood. 
Smullen kan staand of zittend, 
liefst met de vingers, op het  
Sint-Katelijneplein of in de  
Europese wijk. 

 noordzeemerdunord.be

8  Paleis 12
State-of-the-art concertzaal van 
Brussel, ingericht in een voor-
malige tentoonstellings hal op de 
Heizel. Beschikt over ongeëve-
naarde akoestiek en kan tot 
15.000 bezoekers aan. 

 palais12.com

9  Winkelen
De kerstmarkt en zijn reuzenrad 
nemen van 29 november tot 5 
januari 2020 de Brusselse bin-
nenstad in. High-end modemer-
ken vindt men aan het begin van 
de Louizalaan en aan de nabij-
gelegen Waterloolaan. Er is elke 
dag een vlooienmarkt op het 
Vossenplein in de Marollenwijk 
(die is overigens het startpunt 
van Kuifjes avontuur Het geheim 
van de Eenhoorn – zowel de 
strip als Spielbergs film). 

Tips
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Brussel doet in  
sommige wijken erg aan 
Parijs denken.

  
Zodra de avond invalt, 
gaat de sfeerverlichting 
automatisch aan.

76-82_19MER13253_NLNL_EQC_BXL.indd   82 18/11/2019   14:43



Bestel via colaris.nl/pape of bel 0495 53 24 62

GRATIS
BEZORGING

Het geheim van Châteauneuf
Franse herkomstgebieden zijn soms erg arbitrair vastgelegd. Zo is de wijngaard 
Les Champauvins slechts 3 meter gescheiden van de beroemde wijngaard van 
Château de Beaucastel. Beaucastel - reken op minimaal € 65,00 per fl es - ligt in de 
prestigieuze appellation Châteauneuf-du-Pape terwijl Les Champauvins maar een 
“gewone” Côtes-du-Rhône is. Voor u is dat goed nieuws omdat u met Les Champauvins 
een Châteauneuf-dubbelganger in huis haalt voor een fractie van de prijs.

• Châteauneuf-kwaliteit voor de prijs van een Côtes-du-Rhône
• Jaargang 2016 is een topjaar
• Bejubeld door nationale en internationale wijnkenners

The Wine Advocate: 92/100 punten “could mop the floor with many Châteauneufs”
De Wijngids 2020 Masters of Wine: 9 “Châteauneuf-waardig”
Onno Kleyn (De Volkskrant) 9+ “meesterlijk lekker”
Gouden medaille Concours Agricole Général 2018 Parijs

*Alléén via colaris.nl/pape of telefonisch (ma-vr van 8:15 tot 17:15 uur) te 
verzilveren! Gebruik voor 2 pakketten code BENZ12 en voor 
3 pakketten BENZ18. 

‘Geen 18, geen alcohol’

Wat is het verschil tussen 
een fl es van € 15 en € 65?

Ongeveer 3 meter…

Pakket
6 fl essen

€ 69
Normaal € 94,50

Alleen met actiecode* 

BENZ6

Advertentie Champauvins.indd   1 10/30/2019   15:42:1176-82_19MER13253_NLNL_EQC_BXL.indd   83 18/11/2019   14:43
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Catharina Hulters (31)
Beroep
Zangeres van het Nederlandse levenslied

Woonplaats
Dordrecht

Auto 
GLA 180 Night Edition

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
Zo’n 45.000 km.

Waarvoor gebruikt u uw auto het meest?  
Zowel privé als voor het werk. Ik doe er ook mijn  
boodschappen mee, maar veruit de meeste kilometers 
rijd ik om naar concerten, fotosessies, video-opnames, 
interviews enzovoort in heel Nederland te gaan. Ik ben 
gespecialiseerd in het volkse repertoire en zing zowel 
het traditionele als hedendaagse levenslied. Naast 
covers van bekende nummers trouwens ook steeds 
meer m’n eigen liedjes.

Hebt u een speciale band met het merk met  
de ster? 
Mijn hele familie heeft altijd Mercedes-Benz gereden. 
Voor ons recyclingbedrijf gebruiken we al sinds jaar en 
dag Mercedes-Benz bestelwagens en mijn broer rijdt op 
dit moment een CLS Coupé. Ik heb een aantal jaren 
een B-Klasse gehad. Die heb ik toen ingeruild voor een 
ander merk, maar daar kreeg ik algauw spijt van. 
Daarna werd het een A-Klasse, maar die vond ik toch 
iets te laag en zo ben ik bij deze GLA uitgekomen.

Wat vindt u het fijnst aan deze auto?
De hoge zitpositie is voor mij dus belangrijk. De auto 
heeft een sportieve, stoere uitstraling, maar tegelijker-
tijd is hij niet te groot – je kunt makkelijk overal  
parkeren. De ruimte zowel voorin als achterin is met 
mijn beroep ook een pluspunt, net als de royale 
bagage ruimte. En ook de connectiviteit voor de iPhone 
is ideaal om mijn muziek te beluisteren tijdens het  
rijden. De GLA heeft te veel features om op te noemen, 
maar je hebt ze wel allemaal snel onder de knie.

My Drive
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Catharina Hulters met haar witte GLA  180 
Night Edition op locatie in Wallonië voor 
de opname van haar videoclip.
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De X-Klasse wordt niet alleen op het 
strand van Hellevoetsluis ingezet, maar 
ook voor reddings operaties op 
binnenwateren.
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Siep van Dijk (41)
Beroep
Fleet operator. Vrijwilliger en bestuurslid  
reddingsbrigade Hellevoetsluis

Woonplaats
Hellevoetsluis

Auto 
X-Klasse 250 d

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
Ongeveer 5.000.

Waarvoor gebruikt u uw auto het meest?    
Ik gebruik hem voor mijn vrijwilligerswerk bij de red-
dingsbrigade en ben zeker niet de enige bestuurder.  
De X-Klasse wordt ingezet om onze reddingsboot en 
lifeguards naar uitruklocaties te vervoeren. Dat ver-
klaart ook het relatief lage aantal gereden kilometers.

Waarom heeft de reddingsbrigade voor deze 
X-Klasse gekozen?
We hadden een nieuw voertuig nodig, dat in staat 
moest zijn om onze grote reddingsboot van 3,5 ton te 
trekken. We hadden eerst gedacht om een G-Klasse 
aan te schaffen, maar toen kwam de X-Klasse uit, die 
over een ruimere laadbak beschikt. Ook is de binnen-
ruimte groter, waardoor onze lifeguards op de achter-
bank redelijk comfortabel kunnen zitten.

Welke kenmerken van de auto stelt u het meest 
op prijs?
De hoge zitpositie van de chauffeur is belangrijk als je 
met het zwaailicht in Prioriteit 1 rijdt. Ook de automati-
sche transmissie zorgt voor extra veiligheid, omdat je 
constant beide handen aan het stuur kunt houden. Ver-
der hebben we hem speciaal laten klaarmaken voor 
onze reddingsoperaties: oranje lak, zwaai- en zoeklicht, 
een aangepaste laadconstructie in de achterbak voor 
ons materiaal en speciale communicatieapparatuur. De 
navigatiesoftware is ook nog uitgebreid met een speci-
aal volgprogramma, zodat we te allen tijde weten waar 
de X-Klasse zich bevindt.

Hebt u een speciale band met het merk met de 
ster?
Ik rijd zelf al een jaar of vier in een B-Klasse. Ik was erg 
tevreden over de degelijkheid van de auto en over de 
service van de dealer. Zo zijn we ertoe gekomen om 
ook voor de X-Klasse bij hem aan te kloppen. Hij heeft 
ons bovendien financieel geholpen, door andere onder-
nemers uit zijn netwerk te betrekken bij de aanschaf 
van de X-Klasse.
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Het was op een veiling van Bonhams in het Mercedes-Benz 
Museum in Stuttgart dat een gepassioneerd oldtimerliefhebber 
zijn oog liet vallen op een indrukwekkende Mercedes-Benz  
540 Kompressor uit 1936. Zijn besluit stond vast. En na het 
vallen van de hamer had hij nog geen idee wat voor icoon hij in 
zijn bezit had gekregen. Na een zorgvuldige restauratie sleept 
de klassieker de ene prestigieuze prijs na de andere in de 
wacht. Een gesprek met Hans Hulsbergen (74), ondernemer  
en eigenaar van een wijngaard in Toscane, over zijn ‘drive’:  
een mooie collectie oldtimers in topconditie

De geschiedenis 
van een icoon

My Drive extra

 
De Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A 
uit 1936 van Hans Hulsbergen is een 
opvallende verschijning. 

TEKST: ROBERT SCHEERBOOM
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Wat spreekt u zo aan in uw hobby van oldtimers?
De techniek. Ik waardeer de ambachtelijke traditie van 
techneuten als Paul Daimler (de oudste zoon van Gottlieb 
Daimler, red.) en Ferdinand Porsche, die aan een compres-
sormotor werkten om een nieuwe techniek ook in automo-
bielen te gebruiken. Of een Hans Nibel, die voor de 540 K 
een onafhankelijke wiel ophanging rondom toepaste, maar 
ook dubbele wish bones voor, en schroef veren, hydrauli-
sche schokbrekers en vacuümbekrachtigde remmen op 
alle vier wielen. Uniek in die tijd! Dat sluit aan bij mijn 
levensmotto ‘Always go for the best’, zoals ooit eens uit-
vinder Gottlieb Daimler met zijn ‘Das Beste oder nichts’. 
Uw Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A uit 1936  
werd in de afgelopen 12 maanden op klassieker-
evenementen zeer gewaardeerd. Welke prijzen hebt 
u gewonnen?  
In augustus 2018 deed hij voor het eerst mee op een  
concours in Pebble Beach in de Verenigde Staten en won 
daar de prestigieuze prijs in zijn klasse. Eenmaal terug 
in Europa viel mij tijdens het Concours d’Élégance op 
Paleis Soestdijk de prijs ‘Best of Show’ ten deel en recent 
op het Zoute Concours d’Élégance in Knokke-Heist mocht 
ik de prijzen ‘Best in Class’ en ‘Best of Show’ in ontvangst 
nemen. Ik was zeer verguld!
Wat was het oordeel van de jury?
De juryleden waren unaniem van oordeel dat de 540 K 
in sublieme staat verkeert. Voordat ik naar Pebble Beach 
ging, vroeg ik een Mercedes-Benz expert de geschiede-
nis te achterhalen en hierover een boekje te schrijven. 
Dat heeft effect, want zodra jury leden het verhaal  
achter de auto kennen, zie je onmiddellijk hun interesse 
ten opzichte van de auto veranderen. Verbazing wordt 
verwondering. Vaak doen ze een stap naar achteren,  
leggen hun hand even op de prachtige lak, of drukken 
het portier respectvol zachtjes dicht. 
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Wat hebt u verder gedaan om de absolute topklasse 
van dit soort auto’s te bereiken?
Na mijn aankoop in Stuttgart heb ik de auto in de originele 
staat teruggebracht in samenwerking met Mercedes-Benz 
Classic in Fellbach, die daarna de authenticiteit van de  
auto in een officieel document heeft bevestigd.  
U bent pas de tweede eigenaar. Hoe is dat mogelijk 
bij een oldtimer van meer dan tachtig jaar oud? 
Ik wist alleen dat deze unieke auto lange tijd in privé-
bezit was geweest en altijd in Frankrijk geregistreerd 
was geweest. Maar toen de auteur van het boek mij ver-
telde dat ik als de tweede eigenaar beschouwd mag wor-
den en vervolgens de hele geschiedenis van de auto 
vertelde, viel ik van de ene verbazing in de andere. 
Wat maakt de geschiedenis van deze auto zo uniek? 
In 1936 bestelde de bekende Parisienne Lucy Franchi 

deze unieke 540 K als cadeau voor haar broer en  
zakenpartner Pierre. Samen beheerden ze een aantal 
‘café chantants’ in het hart van de Franse hoofdstad. 
Diverse beroemdheden zijn daar hun carrière begonnen, 
zoals chansonzangeres Édith Piaf en de wereld beroemde 
jazz musicus Django Reinhardt. Maar ook uit het buiten-
land kwamen tal van artiesten, zoals Duke Ellington  
en Louis Armstrong. En ze werden allemaal in de  
540 K opgehaald.
De klant had wel een bijzondere uitvoering besteld…
Lucy had in juni 1936 bij de Parijse dealer Ateliers  
Vautrin haar wensen neergelegd. Voor de carrosserie 
koos zij een lakcombinatie van donkerblauw met ivoor. 
Ook het leder kreeg deze combinatie. Het interieur werd 
afgewerkt met prachtig edelhout en het dashboardpaneel 
met zilverkleurig parelmoer.

 
De Mercedes-Benz 
540  K Cabriolet A uit 
1936 werd tijdens het 
Concours d’ Élégance 
Paleis Soestdijk in 
augustus 2019 gekozen 
tot ‘Best of Show’.
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Ook op het Zoute 
Concours d’Élégance in 
Knokke-Heist viel de 
klassieker in de prijzen...

 
... Behalve de ‘Best in 
Class’-prijs behaalde 
Hans Hulbergens 540 K 
Cabriolet ook de  
‘Best of Show’-trofee.
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Heeft de 540 K nog bijzondere avonturen beleefd?
Jazeker. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de auto 
door de bezetter geconfisqueerd. Wekelijks bezochten 
Duitse officieren de café chantants. Daar hoorden ze dat 
de auto eigendom van Lucy en Pierre Franchi was geweest. 
Een hoge officier, die een groot jazzliefhebber was, speelde 
daarna een positieve rol bij het ‘terug brengen van de auto’ 
door Lucy te informeren waar en wanneer de auto onbe-
mand geparkeerd zou staan. De 540  K werd teruggehaald 
en verstopt om pas na de bevrijding weer op de weg te ver-
schijnen. Maar in 1954 sloeg het noodlot weer toe: ditmaal 
werd de auto gestolen. Het gevoel dat Pierre overhield aan 
het feit dat het cadeau van zijn geliefde zus was ontvreemd, 
deed hem besluiten een advertentie met een hoge belo-
ning in de dag bladen te plaatsen. Twee jaar later was de 
auto weer terug bij de familie.  

 
De Mercedes-Benz  
300 Sc Roadster uit 
1957, eveneens uit de 
collectie van Hans 
Hulsbergen, maakte 
furore tijdens de Drivers’ 
Parade van de recente 
Formule 1 Grand Prix in 
Monza. Winnaar Lewis 
Hamilton werd door  
de partner van Hans,  
Hetty Kemper, in de 
prachtige roadster over 
het circuit gereden.  

Een ontroerende geschiedenis

Parijs werd na 1920 het culturele 
centrum voor de kunst in Europa. 
Lucy Franchi had een zakelijk 
instinct, kocht panden en runde zeer 
succesvol een aantal cafés met live-
muziek (café chantants) in hartje 
Parijs. Deze ‘clubs’ waren in die tijd 
in bepaalde kringen een ‘must’.  
Lucy was de drijvende kracht achter 
veel initiatieven in het uitgaansleven 
en dat legde haar geen windeieren.  
Haar broer Pierre Franchi onder-
steunde haar in alle opzichten. 
In de laatste periode van zijn leven – 
toen zijn zus allang was overleden – 
liet Pierre de Mercedes-Benz 540 K 
Cabriolet A restaureren. Een vriend 
herinnerde zich bij dit restauratie-
project de woorden van Pierre over 
de auto: ‘À la mémoire de ma sœur’. 
Dat zegt veel over de band tussen 
broer en zus. En door deze genegen-
heid van Pierre overleefde de auto, 
haar cadeau aan hem, alle omstan-
digheden en staat hij nu te schitteren 
in de collectie van Hans Hulsbergen.
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Facts

Vision Mercedes Simplex:
een sculptuur die het merkverleden en de toekomst verenigt
Met de Vision Mercedes Simplex  
presenteerde Mercedes-Benz Design 
tijdens Design Essentials 2019 een 
sculptuur die voor de afkomst en  
toekomst van het luxemerk 
Mercedes-Benz staat. Tegelijkertijd 
is het een hommage aan het erfgoed 
en de geboorte van het merk. 

In het voorjaar van 1901 veran-
derde de geschiedenis van de mobi-
liteit immers fundamenteel. Bij de 
raceweek in Nice verscheen een 
auto aan de start die de wereld nog  
nooit eerder had gezien: een high- 

performance auto, ontwikkeld door 
Daimler-Motoren-Gesellschaft op 
verzoek van visionair Emil Jellinek. 
De destijds gebruikelijke construc-
ties waren nog steeds nauw ver-
want aan gemotoriseerde koetsen. 
De Mercedes 35 pk, vernoemd  
naar Jellineks dochter Mercedes, 
beschikte over een compleet nieuwe 
voertuigarchitectuur en domi-
neerde de wedstrijden van de race-
week, die plaatsvonden op het 
beroemde raceparcours van Nice 
naar La Turbie. De constructie werd 

beschouwd als de eerste moderne 
auto en luidde een nieuw tijdperk 
in. De transformatie van een hoog 
gemotoriseerde koets naar een laag 
voertuigdesign met een lichte, diep 
in het frame ingebouwde motor en 
een organisch in het front geïnte-
greerde honingraatgrille, vormde 
bijna 120 jaar geleden de basis voor 
het succes van het merk. Het model 
vormde de inspiratiebron voor alle 
volgende auto’s, van welk merk dan 
ook. De voertuig lay-out die meer 
dan een eeuw geleden voor het 

 
De sculptuur symboliseert 
de overgang naar een 
nieuw tijdperk van design 
en technologie. 
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Showcar 
Mercedes-Benz 

Vision EQS:
duurzame 

schoonheid in 
beweging

De Vision EQS is een mijlpaal op weg naar 
de toekomst van Mercedes-Benz. Tijdens de 
IAA in Frankfurt liet Mercedes-Benz de uit-
dagingen van de toekomst zien: duurzaam-
heid is een centraal onderdeel van de 
merkfilosofie en een belangrijk aspect van 
de bedrijfsstrategie. De showcar is het resul-
taat van de nieuwe doelstellingen en biedt 
een vooruitblik op de grote, elektrische 
limousines van de toekomst. Met de Vision 
EQS maakt Mercedes-Benz een duidelijk 
statement wat betreft de toekomst van 
hoogwaardige auto’s en autonoom rijden. 
Ambachtelijk vakmanschap, een emotioneel 
design, luxe materialen en individueel rijple-
zier blijven ook in de toekomst belangrijk. 
Want nu en in de toekomst zorgt luxe vooral 
voor persoonlijke vrijheid.
Met zijn innovatieve, langgerekte ‘one bow’- 
proporties brengt de Vision EQS de design-
filosofie ‘progressieve luxe’ van de EQ-
modellen van Mercedes-Benz naar een 
hogere dimensie. De prominente, doorlo-
pende lichtstrook (‘lightbelt’) structureert 
het exterieur op een nieuwe manier. De 
daardoor ontstane kleurscheiding ter hoogte 
van de taillelijn wekt de indruk van een 
‘Black Panel’-glaslandschap dat op de zilver-
kleurige carrosserie van de auto zweeft.
Technologisch futuristische kenmerken zijn 
onder andere de DIGITAL LIGHT-koplampen, 
elk met twee holografische lensmodules, die 
zijn geïntegreerd in de doorlopende 

360°-lichtstrook. Deze bieden ongekende 
weergave mogelijkheden en bieden een voor-
uitblik op de toekomstige lichtsignatuur van 
Mercedes-Benz. Het merklogo kreeg ook 
een nieuwe taak mee: 229 verlichte sterren 
vormen samen de geïntegreerde lichtstrook 
aan de achterzijde, waardoor het logo op 
een geheel nieuwe manier tot zijn recht 
komt. De interactie tussen de auto en zijn 
omgeving beperkt zich niet alleen tot de ver-
lichting van de Vision EQS. De digitale grille 
biedt ongekende mogelijkheden wat betreft 
nauw keurige signalering. Zodra het Black 
Panel tot leven komt, zorgen de schijnbaar 
vrij zwevende sterren en pixels voor een fas-
cinerend 3D-effect.
Mercedes-Benz heeft het gebruik van duur-
zame materialen systematisch doorontwik-
keld en gebruikt zowel traditionele als 
technologisch geavanceerde materialen. 
Naast esdoornhout wordt bijvoorbeeld ook 
gebruik gemaakt van hoogwaardig microvezel 
DINAMICA van ge recyclede PET-flessen. 
Maar ook kunstleder dat lijkt op nappaleder 
en een interieurhemel van materiaal dat deels 
uit gerecycled plastic ‘oceaanafval’ komt.
Met elektromotoren op de voor- en achteras 
en een accu in de voertuigbodem beschikt de 
VISION EQS over een zeer uitgebalanceerd 
voertuigconcept. Dankzij een vermogen van 
meer dan 350 kW (476 pk) en een koppel van 
760 Nm accelereert de Vision EQS van 
0-100  km/h in minder dan 4,5 seconden.

Voor het interieur haalden 
de designers inspiratie uit 

de wereld van de luxe 
jachten. De duidelijke, 

vloeiende vormentaal en 
materiaal keuze creëert een 

bijzondere sfeer – en 
daarmee de visie van 

toekomstige moderne luxe. 

eerst werd gepresenteerd, vormt tot 
op de dag van vandaag de techni-
sche basis van alle auto’s. 

De sculptuur Vision Mercedes 
Simplex herinnert aan deze histori-
sche gebeurtenis en draagt de pio-
niersgeest en het design van die tijd 
tot ver in de eenentwintigste eeuw 
met zich mee. De boodschap: passie 
voor luxe en innovatie maakt deel uit 
van het DNA van Mercedes-Benz, 
wat het merk de kracht geeft om  
steeds weer nieuwe maatstaven te 
creëren op mobiliteitsgebied. 
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GLE 350 de 4MATIC en GLC 300 e 4MATIC:

De volgende stap naar een grotere actieradius

Mercedes-Benz is twee plug-in hybrids rij-
ker: de GLE 350 de 4MATIC en de GLC 
300 e 4MATIC.

De GLE 350 de 4MATIC is de groot-
ste telg van de EQ Power-familie en biedt 
zijn bestuurder en passagiers alle moderne 
luxe, zowel op als naast de weg. Met  
zijn stille, trillingsvrije loop is hij momen-
teel de beste in zijn klasse. Qua reis-
comfort, trakteert de lange wielbasis van 
bijna 3 meter de passagiers achterin op  
riante beenruimte. Met een volledig elek-
trisch verstelbare tweede zitrij, zorgt de  
GLE 350 de 4MATIC voor een primeur in 
het SUV-segment. Zijn offroad-capaciteiten 
worden gegarandeerd door een volledig 
variabele vierwielaandrijving (Torque on 
Demand).  Op het asfalt zorgen de nieuw-
ste generatie rijassistentiesystemen van 
Mercedes-Benz voor de nodige veiligheid. 

De Intelligent Drive-functies, zoals de 
actieve file-assistent, zijn ook buiten het 
SUV-segment ongeëvenaard. Het verbruik 
wordt in toom gehouden door de laagste 
luchtweerstand van alle SUV’s op de 
markt, een Cw-waarde van 0,29, een abso-
luut record. 

De GLC 300 e 4MATIC is ronduit  
sportief te noemen met onder andere high- 
performance led-koplampen en nieuwe  
led-achterlichten. Het interieur van deze  
midsize SUV biedt veel comfort en functio-
naliteit en is voorzien van de nieuwste 
generatie rijassistentiesystemen. Met een 
geremd trekvermogen van 2.000  kg is de 
GLC perfect geschikt voor het trekken van 
aanhangers. De grote, vlakke bagageruimte 
met een inhoud van 395-1.445 liter biedt u 
de mogelijkheid om een ruim arsenaal aan 
vakantiekoffers mee te nemen. 

Model 
GLE 350 de 4MATIC 

Elektrisch vermogen:  
   100 kW

Systeemvermogen: 
   225 kW (306 pk)

Systeemkoppel: 
   700 Nm

Brandstofverbruik 
   gecombineerd:  
1,1 l/100 km

CO2-emissie 
   gecombineerd:  
29 g/km

Stroomverbruik: 
   gecombineerd:  
25,4 kWh/100 km

Elektrische actieradius:
   106 km (NEDC), 
90-99 km (WLTP)

Topsnelheid:
   160 km/h  
(100% elektrisch),

   210 km/h (diesel)
Acceleratie 0-100 km/h: 

   6,8 sec.

Model 
GLC 300 e 4MATIC

Elektrisch vermogen:  
   90 kW

Systeemvermogen: 
   235 kW (320 pk)

Systeemkoppel: 
   700 Nm

Brandstofverbruik 
   gecombineerd:  
2,5-2,2 l/100 km

CO2-emissie 
   gecombineerd:  
57-51 g/km

Stroomverbruik: 
   gecombineerd:  
18,3-16,5  
kWh/100 km

Elektrische actieradius:
   46-49 km (NEDC), 
39-43 km (WLTP)

Topsnelheid:
   130 km/h  
(100% elektrisch),

   230 km/h (benzine)
Acceleratie 0-100 km/h: 

   5,7 sec.
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Mercedes-Benz behaalde op 13 oktober tijdens 
de GP Japan 40 punten, waardoor de renstal uit 
Brackley al verzekerd was van de wereldtitel. Met 
het zesde achtereenvolgende wereldkampioen-
schap bij de constructeurs én bij de coureurs 
schrijft het Mercedes-AMG Petronas Motorsport-
team Formule 1-geschiedenis. 

Teambaas Toto Wolff: “Toen we zes, zeven jaar 
geleden het avontuur begonnen, wilden we wat 
vaker een race winnen en daarna voor het kam-
pioenschap vechten – en nu, zes jaar later, win-
nen we ons zesde wereldkampioenschap op rij. 
We hebben nooit gedacht dat dit mogelijk was en 
ik ben ongelooflijk blij voor iedereen die deel 
heeft uitgemaakt van het avontuur. Het is niet 
altijd even makkelijk geweest, het team heeft er 
heel wat werk in zitten en er waren pijnlijke 
momenten, maar we hebben onszelf altijd weer 
herpakt. Iedereen in Brackley en Brixworth heeft 
ongelooflijk hard gewerkt aan deze prestatie en 
ik kan ze niet genoeg bedanken. Ook zouden we 
het niet hebben kunnen doen zonder de support 
van Daimler en Petronas die er altijd voor ons 
waren. Het zesde wereldkampioenschap is een 
heel speciale – die we opdragen aan Niki Lauda. 
Hij is van begin af aan heel belangrijk voor ons 
geweest, en we missen hem allemaal. Ik denk 
elke dag aan hem en vind het nog steeds moei-
lijk te geloven dat hij er niet meer is. Ik denk vaak 
bij mezelf: wat zou Niki hiervan zeggen, wat zou 
hij denken? Op dit moment zou hij waarschijn-
lijk hebben gezegd: “Gefeliciteerd met jullie 
zesde kampioenschap, maar volgend jaar wordt 
een uitdaging.” Zijn manier om ons duidelijk te 
maken dat we niet zelfvoldaan achterover kun-
nen leunen.”

#ATeamComeTrue:

Mercedes-AMG  
Petronas Motorsport 
schrijft Formule 1- 
geschiedenis
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PROMOTIEExclusieve adressen voor uw droomvakantie

HOTEL 
CERVOSA SERFAUS *****
Familie Westreicher
Herrenanger 11
6534 Serfaus
Tirol, OOSTENRIJK 
T +43 (0) 5476 6211 
info@cervosa.com
www.cervosa.com

WELLNESSRESORT
AMONTI & LUNARIS
Familie Steger
Steinhaus 1a
39030 Ahrntal
Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0474 651010
info@wellnessresort.it
www.wellnessresort.it

WELLNESSRESORT

AMONTI & LUNARIS

HOTEL

CERVOSA SERFAUS «««««
Onvergetelijke magische dagen in de sneeuw –  
omgeven door winters wit en de Cervosa 5*- verwenservice.
Uw logeplaats op een optimale positie op het zonneplateau van Serfau wacht 
op u. U verblijft stijlvol  en elegant in één van onze kamers of suites die steeds 
worden aangepast aan de normen van hedendaags wonen. Na actieve uren in 
het berglandschap van Serfau,  dat een afwisselend ski- en wintersportgebied 
met een unieke infrastructuur voor het gehele gezin biedt, kunt u verder genieten 
in ons prachtige hotel Cervosa. Ontspanning en rust op een meer dan 3000 m2 
groot wellness- en SPA-landschap. Een facettenrijk bad- en saunalandschap 
alsook een veelzijdig palet aan body- en beautytreatments geven u de kans om 
zich naar hartenlust te laten verwennen. Wellness die volledig op de behoeften 
van de gasten is afgestemd. Met als culinair hoogtepunt de keuken van het hotel; 
fijn, heerlijk & creatief bekend tot ver over de grens.

Het nieuwste wellnessresort in Zuid-Tirol!
In het Zuid-Tiroolse Ahrntal is er met het AMONTI & LUNARIS een nagelnieuw 
wellnessresort dat direct tegenover het dalstation van Skiworld Ahrntal ligt 
en zich zodoende op een toplocatie bevindt voor een prachtige skidag. De 
hoeksteen is de spa-lodge met een spa- & wellnessgedeelte van meer dan 
5.000 m² – verkozen tot „Wellnesshotel of the year“. Het hoogtepunt van het 
nieuwe AMONTI & LUNARIS Wellnessresort is de panorama-sky-lounge met 
sky-pool, panorama-saunawereld, zonneterras, exclusieve rustruimtes en de 
skybar met cocktaillounge. De nieuwe familiewaterwereld „Blue Planet“ met 
kinderbelevingsbad, buisglijbaan van 40 m, brede glijbaan en knuffeloases 
fascineert ouders en kinderen.  Een leuk beauty-, vitaliteits- & fitnessgedeelte, 
exclusieve romantische suites, ruime tweepersoonskamers met panorama-
daybed en penthouse-suites met whirlpool en eigen sauna zorgen voor een 
uniek vakantieaanbod in Zuid-Tirol.
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Better Everyday

IT’S ALL ABOUT
YOUR COFFEE.

De’Longhi Maestosa

Maak van de perfecte espresso een
dagelijks genietmoment met De’Longhi
Maestosa.

Ontdek de rijke, authentieke smaak
van perfect gemalen espressobonen
en de kracht van innoverend Italiaans
design.

Kopje na kopje, elke dag opnieuw.
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FREEDOM OF CHOICE
GROHE ESSENCE

Door het uitgebreide aanbod aan afmetingen, kleuren en afwerkingen heb je met de nieuwe Essence serie veel keuzevrijheid. 
Het complete assortiment – van kranen tot douches en accessoires – bestaat uit vier kleuren waaruit je kunt kiezen, zowel in 
een geborstelde of gepolijste afwerking. Ook verkrijgbaar in SuperSteel en chroom. Dat is wat wij noemen: freedom of choice. 
Enjoy. colors.grohe.nl
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Mercedes-Benz is altijd 
een modern luxemerk 
geweest. Zelfs de eerste 

auto was meer dan alleen een ver-
voermiddel. Dit aspect maakt deel uit 
van onze geschiedenis en zal deel 
blijven uitmaken van Mercedes-Benz. 
Het is nu onze taak om te bepalen 
wat moderne luxe van Mercedes-Benz 
vandaag de dag betekent.  

Een aspect dat steeds duidelij-
ker wordt: Mercedes-Benz is elek-
trisch. Tegen het einde van het jaar 
zullen we twintig volledig elektri-
sche modellen en plug-in hybrids 
in ons portfolio hebben. Maar dat is 
slechts het begin van een ingrij-
pende verandering van onze onder-
neming. Bij Mercedes-Benz hebben 
we ons ten doel gesteld om syste-
matisch de weg naar een duurzame 
toekomst in te slaan. 

In twintig jaar tijd willen we  
een CO2-neutraal modellengamma  
realiseren. We hebben dit doel 
‘Ambition 2039’ genoemd. Een voor-
beeld van onze nieuwe, duurzame 
bedrijfsstrategie is de Vision EQS. 
Dit studie model laat zien hoe wij 

ons de volledig elektrische luxe 
limousine van de eenentwintigste 
eeuw voorstellen. De kracht van  
het design ontstaat door een krach-
tige lijn, een boog die de gehele 
vormgeving bepaalt. Want voor 
Mercedes-Benz is de ‘duurzame 
moderne luxe’ van de toekomst 
geen weelde, maar een reductie tot 
het wezenlijke.

De Vision EQS is echter slechts 
een van de vele wegen die ons merk 
naar de toekomst leiden. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de vraag naar 
individuele mobiliteit verder zal 
toenemen.  

Mobiliteit is, letterlijk, vooruit-
gang. Niet alleen een basisbehoefte, 
maar een fundamenteel recht. Er zal 
altijd vraag blijven naar hoogwaar-
dige producten en ervaringen die 
een blijvende indruk achterlaten.

De hoge verwachtingen die men-
sen van ons en onze producten heb-
ben, is en blijft onze drijfveer. Het is 
de kern van ons merk, waar we ons 
ook in de toekomst door 
zullen laten leiden. Daar 
ben ik van overtuigd.

Wat is  
volgens u  
de kern van 
ons merk?

”Mobiliteit is, letterlijk, vooruitgang”,  
aldus Ola Källenius.

 
In deze uitgave 
beantwoordt Ola Källenius, 
voorzitter van de raad van 
bestuur, onze vraag die we 
telkens stellen aan een 
expert van Mercedes-Benz.
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