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GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE RED

GROHE WATERSYSTEMEN 
Voor meer informatie 

www.mercedes.grohe.nl

Met een GROHE Blue Professional kraan is het op elk moment van de dag genieten op 
kantoor van gekoeld, gefilterd en bruisend leidingwater. Naast het gebruiksgemak draagt 
de GROHE Blue ook bij aan de CO2-reductie van je bedrijf, geen gebruik meer van plastic 
flessen, minder productieafval én een lagere CO2-uitstoot dan bij gebotteld water. Toch 
liever kokend water? Dat kan ook, kies dan voor een GROHE RED, 100 °C rechtstreeks 
uit de kraan veilig en direct. Bespaar tijd, energie én ruimte in je kantoorkeuken.

GROHE BLUE & GROHE RED
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De Autosalon Brussel met zijn recordaantal bezoekers ligt alweer enige tijd ach-
ter ons. Niettemin deel ik graag met u de meest gestelde vraag: “Welke auto moet 
ik kopen?” En dan heb ik het niet over het merk of het model. Wel over benzine, 
diesel of elektrisch. Een pasklaar antwoord is er niet omdat er zoveel elementen 
komen kijken bij het maken van een weloverwogen en verantwoorde keuze. 
Neemt niet weg dat het aantoont dat mensen momenteel door de bomen het bos 
niet meer zien. De een predikt elektrisch, de ander blijft verder dieselen. 

De waarheid? Die ligt zoals altijd in het midden – op korte termijn althans. Want 
in de eerste plaats bepaalt uw persoonlijke behoefte welke aandrijving u nodig 
hebt. Lange afstanden? Dan loont een diesel- of benzinemodel. Stop-and-go ver-
keer in de stad? Dan is elektrisch ongetwijfeld de beste oplossing. En met ons 
groeiend gamma plug-in hybrids dekken we alles wat daartussen ligt. U merkt 
het, ik durf diesel naar voren te schuiven als een verantwoorde oplossing. Ener-
zijds omdat Mercedes-Benz al jaren alles in het werk stelt om schone diesels te 
maken en anderzijds omdat ‘iedereen elektrisch’ op korte termijn een utopie is. 
Denk alleen al aan de daarmee gepaard gaande infrastructuurnoden. Om nog 
maar te zwijgen van het feit dat elektrische voertuigen lokaal emissievrij zijn. 
Het zegt niets over de oorsprong van de stroom. 

Uitstootvrij rijden is al jaren dé visie van ons huis. Vandaar ook de exponentieel 
groeiende en niet aflatende investeringen in onderzoek en ontwikkeling. En de uit-
stoot van onze diesel- en benzinemodellen wordt bij elke nieuwe generatie scho-
ner – met minder CO2, minder NOx en minder fijnstof. Er wordt vooruitgang geboekt 
en juist daarom pleiten we voor de weg van het realisme en de geleidelijkheid.

Mercedes-Benz mag dan een merk zijn dat doet dromen, wij willen iedereen met 
ons mee laten dromen van een ecologische, economische én sociaal verantwoorde 
mobiliteit van de toekomst. In die zin pleit ik dan ook voor een allesomvattende 
kijk op de zaak waarbij alle betrokken partijen samen oplossingen uitwerken om 
de weg naar de onvermijdelijke elektromobiliteit tot in de kleinste details vrij te 
maken. Dit brengt mij tot deze uitgave waarin u alles leest over het belang van 
partnerships, over elkaar uitdagen en inspireren om steeds grenzen te verleg-
gen; waar de samenleving als geheel wel bij vaart. 

Niels Kowollik
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De nieuwe CLA Coupé, 
de brains én de looks!

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

VO O RWO O R D

 
Een reis door de tijd:  

op verkenning met de  
GLA in het Duitse Trier.
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De makers van 
dit nummer

3  Uwe Düttmann – Salzburg  
bracht de schoonheid van Salzburger-
land in beeld.

2  Cyrill Matter – Zürich  
fotografeerde designer Tommy Hilfiger 
in zijn geboortestad.

5  Laureus-project Yuwa – Jharkhand 
In India leren meisjes zelfvertrouwen 
opbouwen aan de hand van voetbal.

4  Alexandros  Stefanidis – Stuttgart  
bezocht een van de belangrijkste  
denktanks van Daimler AG.

1  Maya Morlock – Hamburg
ontdekte bijzondere uitvindingen  
die ons leven gaan verbeteren.

Voor dit Mercedes me magazine reisden onze auteurs 
en fotografen naar Salzburg, Zürich, India – en in 
gedachten naar de nabije toekomst

Eigenlijk is hij een van de 
meest innovatieve auto- 
 foto grafen, maar voor deze 
opdracht koos Uwe Düttmann 
een warme reportagestijl. 
Samen met Sophie McArthur 
van what3words verkende hij 
het adembenemende bergland-
schap bij Salzburg.

Hij heeft zowel de mode- als de 
portretfotografie in de vingers. 
Met zijn portretten van mode-
icoon Tommy Hilfiger wist de 
Zwitser Cyrill Matter beide  
te verenigen. 

Het Yuwa-programma richt zich 
op meisjes uit arme families. 
Door teamsport en opleiding 
worden karakter en moed 
ontwikkeld. Het doel: zelf een 
betere toekomst creëren.

In zijn reportage over technolo-
gie-incubator Startup Autobahn 
en de Arena2036 vertelt onze 
collega hoe Mercedes-Benz de 
meest innovatieve mobiliteits-
ideeën vindt én stimuleert.

Van koffiemachines die weten 
hoe laat we opstaan tot een 
hoofdtelefoon die in realtime 
vertaalt: Maya Morlock laat ons 
services en gadgets zien, die 
als sciencefiction klinken, 
maar die binnenkort al ons 
dagelijks leven zouden  
kunnen verrijken.

1 Hamburg, 2 Zürich, 3 Salzburg,  
4 Stuttgart, 5 Jharkhand

M E D E W E R K E R S

FO
TO

’S
 L

A
U

R
EU

S
 A

W
A

R
D

, 
PR

IV
É 

(4
)

Mercedes-Benz is  
medeoprichter van de  

Laureus Sport for Good 
Foundation. 

De stichting werd in 2000 
opgericht en is het belangrijkste 

maatschappelijke initiatief  
van Mercedes-Benz.  

Met sportprojecten over de  
hele wereld wil de stichting 

kansarme kinderen en jongeren 
een beter leven bieden. De 

stichting stimuleert de jongeren 
om waarden, zelfbewustzijn en 
persoonlijke competenties te 

ontwikkelen, om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen 
en zo op eigen kracht een beter 
leven voor zichzelf te creëren. 

laureus.nl

231 4 5
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PROMOTIEExclusieve adressen voor uw droomvakantie

HOTEL 
GIARDINO MARLING *****
Familie Spögler
St. Felixweg 18
39020 Marling bei Meran
Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0473 447177
info@giardino-marling.com
www.giardino-marling.com

HOTEL

GIARDINO MARLING «««««
Mediterrane levensstijl in het hart van de Alpen biedt Ulrike Spögler haar gasten 
aan in Marling vlakbij Merano. Tegenwoordig behoort het luxueuze en niettemin 
gezellige vijf sterren Spa-Hotel in het midden van prachtige appelboomgaarden 
en de dromerige tuinen zeker tot de mooiste domicilie van de regio. Van hoge 
kwaliteit uitgeruste kamers en suites, vier royale sauna’s met daglicht, een 
lounge en elegante ontspanningsruimten garanderen rust en recreatie. Grote 
panoramavensters geven de indruk boven het land van Merano te zweven. Op 
het platte dak kunt u het gehele jaar door uw baantjes trekken in de verwarmde 
SKY-zwembad en in de Schoonheidsafdeling van de SPA staan de hoogwaardige 
zorglijn SALIN de BIOSEL en de Yin & Yang energie in het middelpunt. En niet 
te vergeten de dagelijkse delicatessen, waardoor de harten van alle fijnproevers 
sneller gaan kloppen.

PARK HOTEL 
MIGNON & SPA ««««« 
Recht in het hart van de kuurstad Meran ligt „Mignon“ ingebed in een groot 
mediterraan park met verborgen nissen en banken. De hartelijke gastvrouw Sissi 
en Irmgard Amort, de briljante keuken met zijn mediterrane composities en de 
droomkamers en –suites garanderen een weldoend verblijf. Het elegant zwembad 
met veel weiden en lounges en het spectaculaire spa- en wellnessbereik nodigen 
u uit om de alledaagse routine helemaal van u af te schudden. Dompel uzelf 
onder in een droomvakantie en laat u verwennen!

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

De man is een legende. Hij is vanaf zijn geboorte blind en 
toch is hij een van de beste automonteurs van de VS. Hij 
voelt aan wat er defect is aan motoren. Hij hoort, ruikt en 
voelt het. Bart Hickey woont in een voorstad van Chicago 
en is gek op auto’s. Maar hij heeft er nog nooit in zijn 
leven in gereden. Tot hij een kaartje kreeg. Een uitnodi-
ging, overhandigd door zijn zoon Brendan en 
Mercedes-Benz. Hickey reisde af naar Alvord Lake in  

Oregon, een opgedroogd zoutmeer. Daar stond een 
Mercedes-AMG GT R op hem te wachten. Een snelheids-
limiet was er niet. En grenzen waren er evenmin. Zijn 
zoon was erbij en ook zijn moeder. Er is een ontroerende 
video gemaakt van het moment dat Bart Hickey voor het 
eerst zelf in een sportwagen reed. Het verhaal van een 
droom die uitkwam. 
mbmag.me/myfathersdream

Het moment
Een droom komt uit

Model Mercedes-AMG GT R. Transmissie: automaat; cilinderplaatsing/-aantal: V8; cilinderinhoud: 3.982 cm3; max. vermogen: 430/585 kW/pk 
bij 6.250 t/min; topsnelheid: 318 km/h; brandstofverbruik gecombineerd: 12,4 l/100 km of 8,1 km/l; CO2-emissie gecombineerd 284 g/km. FO
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De eerste keer: na zijn rit met de 
AMG GT R omarmt de blinde 
automonteur Bart Hickey zijn 
moeder, ook zijn zoon is ontroerd.
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Pole  
Position

 
Wilfried Reimann werkt bij Daimler 
als Hoofd Enterprise Architecture & 
Innovation. Zijn expertise wordt op 
het moment onder meer benut voor 
de samenwerking met Google en 
IBM. Ook die bedrijven werken aan 
een kwantumcomputer.

 mbmag.me/quantencomputer

Wilfried Reimann was 
gedurende de 37 jaar dat hij bij 
Daimler IT werkte, getuige van 
vele baanbrekende innovaties. 
En de volgende staat alweer voor 
de deur: de kwantumcomputer

U maakte de beginjaren van IT mee bij 
Daimler AG. Hoe ver lijkt de techniek 
van toen, nu van ons af te staan?
Toen ik in 1981 aan de slag ging, was ik 
onder de indruk van het rekenvermogen van 
de supercomputers, de mainframes. Voor-
heen had ik honderden medewerkers nodig 
om de salarisberekeningen voor de circa 
200.000 medewerkers uit te voeren. Op een 
dag had ik nog maar een paar machines 
nodig, die echter wel enorm groot waren. In 
de tachtiger jaren konden we met behulp van 
mainframecomputers complexe productie-
systemen opbouwen, die tot dan toe hele-
maal niet mogelijk waren. Vandaag de dag 
is het internet der dingen langzaam aan een 
opmars bezig, cloud computing maakt onder-
tussen deel uit van ons dagelijks leven.  
Machine learning en kunstmatige intel-
ligentie zijn de nieuwe trefwoorden …  
Inderdaad. Vier decennia lang hebben we 
geprobeerd om computers taken te laten uit-
voeren waarvan we dachten dat ze daar  

helemaal niet toe in staat waren. Bijvoor-
beeld beelden herkennen en analyseren, dat 
is qua rekencapaciteit erg lastig. Ook spraak-
herkenning werkt steeds beter. De doorbraak 
waar veel mensen op dit moment op wach-
ten, is kwantumcomputing. 
De potentieel supersnelle kwantumcom-
puters werken alleen nog in theorie. 
Wat is het principe? 
Dat is niet heel eenvoudig uit te leggen. Ze 
zijn gebaseerd op de inzichten van de kwan-
tumfysica. Klassieke computers maken 
gebruik van elektronische lading om infor-
matie op te slaan – kwantumcomputers 
gebruiken daarvoor de kleinste bouwstenen 
van het universum, de zogeheten kwantum-
deeltjes. Zo zijn ze in staat om zeer complexe 
algoritmes te verwerken. Concreet betekent 
dat, dat ze ons bijvoorbeeld in staat zouden 
kunnen stellen om nieuwe materialen voor 
de accu-ontwikkeling te vinden, het wegver-
keer te optimaliseren of het leerproces van 
kunstmatige intelligentie aanzienlijk te ver-
snellen. Kwantumcomputers zullen op de 
achtergrond hun werk doen, bijvoorbeeld in 
cloud-rekencentra of bij bedrijven die gigan-
tische datahoeveelheden willen verwerken. 
Ook voor Daimler zouden kwantum-
computers enorme voordelen opleveren, bij-
voorbeeld bij een toekomstige realtime 
berekening van het verkeersaanbod, een van 
de basisvoorwaarden voor autonoom rijden.
Kwantumcomputing bestaat op dit 
moment alleen nog op papier. Wanneer 
verwacht u dat het geschikt is voor dage-
lijks gebruik?
Drie jaar geleden dacht ik dat dit nog mini-
maal tien jaar zou duren en wellicht nooit 
zou gaan werken. Inmiddels zijn de eerste 
bedrijven met systemen gekomen die kwan-
tumcomputing zouden kunnen realiseren. 
Op dit moment lijkt het me realistisch dat 
we al over vijf jaar gebruik kunnen maken 
van de eerste kwantumcomputers die over 
een rekenvermogen beschikken dat we lange 
tijd voor onmogelijk hebben gehouden. Zulke 
fascinerende ontwikkelingen zijn ook de 
reden dat ik zo van mijn werk houd.

Al decennia lang worden met behulp 
van de NEDC-methode in Europa de 
CO2-uitstoot en het brandstofverbruik 
van een auto gemeten. Met andere 
woorden: de norm is oud geworden. 
Te oud om bij de huidige voertuig-
generaties tot een realistisch ver-
bruik te komen. Bij de nieuwe 
WLTP-methode worden andere maat-
staven gebruikt. Auto’s worden van 
nu af aan niet meer alleen in het 
laboratorium getest, maar ook op de 
openbare weg. Het resultaat: de 
meetgegevens liggen dichter bij het 
verbruik dat kopers van een auto in 
de praktijk realiseren. 
i  WLTP op begrijpelijke wijze  

uitgelegd: mbmag.me/wltpstandard 

Beter meten: 
de WLTP-methode
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Producten die ons leven verrijken: 
mooie accessoires en coole gadgets

Meer dan een koffer 
 Trolley, € 329 

Een geïntegreerde powerbank laadt uw 
smartphone op en de exclusieve, gratis online 
service Horizn GO geeft reistips. 
i  horizn-studios.comSilicon Valley is enthousiast!

 Sneakers, circa € 80
Een kasjmier pullover voor de voeten, zo noemt 
Allbirds-oprichter Tim Brown zijn sneakers van wol. 
i  allbirds.com

Luchtige koepel
 Igloo, € 899 

Een stijlvol toevluchts-
oord in elk seizoen, te 
gebruiken als serre, 
speelplaats voor kinde-
ren, tuinhuisje, winter-
tuin, jacuzzi-afdekking 
of paviljoen.
i  gardenigloo.com

Ideeën voor morgen
 Boek, € 45  

Hoe kunnen steden 
beter worden voor 
iedereen? De ant-
woorden zorgen 
ervoor dat je spontaan 
zin krijgt om in de stad 
te gaan wonen.
i  gestalten.com

Bewegende beelden
 Draagbare camera, 

€ 359
Deze compacte camera 
wordt door een mini-
motor gestabiliseerd. 
Het resultaat: spontaan 
opgenomen video’s 
zonder trillingen. 
i  dji.com

Stijlvol 
genieten
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Beijing

Hongkong

C H I N A

Helaas: deze droomweg in het zuiden van China mag u niet zelf per auto 
verkennen, alleen met de bus. Maar boven wacht de ‘hemelpoort’ op u – een 
enorm gat in de rotsen – en een uitzicht dat u nooit meer vergeet

Slapen
Xiangdian International 
Hotel in Zhangjiajie, 
in de stijl van een 
traditionele tuin.

Zweven
Een van de langste 
kabel banen ter wereld, 
10 minuten lopen vanaf 
het station in Zhangjiajie.

Glijden
De bussen vertrekken vanaf 
het tussenstation van de 
kabelbaan – vervolgens 
wachten u niets dan 
haarspeldbochten. 

Zweten
Na 999 traptreden komt 
u aan bij de ‘hemelpoort’: 
een enorm gat in het 
rotsmassief.  

99
spectaculaire haarspeldbochten 

leiden naar de top van de 
Tianmen op 1 500 meter hoogte.

 Sluipen
De weg naar de ‘hemel-
poort’ kleeft als het ware 
aan de rotswand. Hopelijk 
hebt u geen last van 
hoogtevrees.

Tianmen Road, China
Geluksroute

 500 m

N

FO
TO

 I
M

A
G

O

Meer informatie en 
tips met betrekking 
tot de reisplanning:
i  travelchinaguide.com
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AMSTERDAM

Gebouw Design 020

Pedro de Medinalaan 89-91 
1086 XP Amsterdam

T +31 20 697 52 87
W www.dacks.nl 

Tribu collection 

Natal Alu Sofa - Design by Studio Segers

CTR - Design by Piergiorgio Cazzaniga

Nomad poufs - Design by Monica Armani
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  tot 10 juni 2019
Evoking Reality, Berlijn

De tentoonstelling in de Daimler 
Art Collection laat zien hoe 

fotografi e en videokunst onze 
werkelijkheid beïnvloeden.

 art.daimler.comi

 26 mei 2019
Formule 1, Monaco

Altijd spannend, opwindend, 
glamourous. En dan ook nog 

eens de Côte d’Azur als decor. 
 formula1.comi

De mooiste, leukste en niet te missen 
evenementen t/m juni 2019

 tot 27 mei 2019 
Only Human: Martin Parr, London
Martin Parrs veelzijdige portretten tonen veel meer dan je op het 
eerste gezicht zou denken – de foto’s van de Britse fotograaf geven 
fascinerende inzichten in het onderbewustzijn van mensen. 

 npg.org.uki

 20 mei – 9 juni 2019
French Open, Parijs 
In 2018 won Simona Halep 
bij de French Open haar 
eerste Grand Slam-titel. 
We wensen de merkverte-
genwoordigster van 
Mercedes-Benz ook dit 
jaar veel succes.

 rolandgarros.comi

 11 – 13 april 2019
World Press Photo Festival, 

Amsterdam
Ieder jaar organiseert World Press 

Photo de grootste fotowedstrijd 
ter wereld. Een onafhankelijke, 

internationale jury beslist wie er 
de prestigieuze World Press Photo 

Award verdient.
e worldpressphoto.orgi

 17 – 19 mei 2019 
Spa Classic, Spa 

Sinds 2011 vindt op het legendarische 
circuit van Spa-Francorchamps in de 

Belgische Ardennen de Spa Classic race 
plaats. De meest iconische racewagens 
van de vorige decennia laten dat week-

end hun motoren nog eens brullen.
 spa-francorchamps.bei

 5 mei 2019
Five Boro Bike Tour, New York
Bij het debuut in 1977 veroverden 

250 fi etsers tijdens de Five Boro Bike 
Tour de wegen van de vijf grote wij-
ken in New York. Dit jaar worden 

32.000 fi etsers verwacht!
 bike.nyci

 30 maart – 3 april 2019 
Mercedes-Benz 

FashionWeek, Moskou
Het grootste en meest invloedrijke 

mode-evenement van Rusland. 
 mercedesbenzfashionweek.rui

Agenda Daimler 
events

 2 mei – 6 september 2019 
MercedesTrophy 

Al 15 jaar is Mercedes-Benz gepassio-
neerd door golf. Ook dit jaar speelt het 

prestigieuze golftoernooi MercedesTrophy 
zich af op de mooiste banen van de 

Benelux. Let the games begin!
 mercedestrophy.bei
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EXCLUSIEVE ADRESSEN VOOR UW DROOMVAKANTIE

HOTEL HOHENWART ****S

Familie Mair • Verdinserstr. 5 • 39017 Schenna • Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0473 944400 • info@hohenwart.com • www.hohenwart.com

Wanneer de hartelijke, alpijnse wellnesskeuken met 
een mediterrane geraffineerdheid en een snuifje 
dolce vita wordt verrijkt, staat dit garant voor heerlijk 
genieten! Dat dragen wij in Hohenwart hoog in het 
vaandel. Prachtige kamers en een weidse tuin nodigen 
u uit om gewoon weer even te leven, de blik te laten 
wegdromen en te kijken hoe de zon het schilderachtige 
bergpanorama in een warm licht onderdompelt. Onze 
VistaSpa verwent u met regionale toepassingen, 
diverse sauna‘s en een glazen zoutwaterzwembad op 
het dakterras met 360° uitzicht. Of u de dag buiten in 
de natuur actief wilt doorbrengen of liever bij ons in het 
hotel ontspant – wij zijn uw vakantiehuis in Schenna!
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ACCESSOIRES
Functioneel in stijl.  
Reizen in alle comfort, zonder in te leveren op de karakteristieke stijl en kwaliteit die u van Mercedes-Benz
gewend bent? Het kan, dankzij onze zorgvuldig ontworpen originele accessoires. U kunt een basisdrager 
laten inbouwen bij bestelling van uw auto - kies dan voor optiecode 866 – of achteraf laten monteren door 
uw Mercedes-Benz dealer. Beide varianten zijn te voorzien van praktische accessoires.

Ontdek alle accessoires voor uw 
auto in onze online accessoire-
confi gurator of bij uw offi  ciële 
Mercedes-Benz dealer.
mercedes-benz.nl/accessoires

Style & Travel.*

Achteraf gemonteerde basisdrager (1)
met bijbehorende accessoires (2-6).

4. HOUDER VOOR TABLET
A000 827 2000, € 109,92

5. ACTIONCAM-HOUDER
A000 827 1900, € 142,66

6. TASHAAK
A000 814 0000, € 35,08

2. KLEERHANGER
A000 810 3400, € 87,70

3. KLAPTAFEL
A000 816 0000, € 134,48

1. BASISDRAGER
A000 810 3300, € 29,23

* Beschikbaar voor alle modellen. Het Style & Travel Equipment kan alleen worden gemonteerd op stoelen met hoofdsteunstangen, dus niet op integraalstoelen of kuipstoelen. Voor het installeren van accessoires (2 t/m 6) is de montage van een 
 achteraf gemonteerde basisdrager (1) vereist. Let op: met een passagier op de achterbank moet de kleerhanger, klaptafel, tashaak of ActionCam-houder voor de veiligheid worden gedemonteerd.
** Niet beschikbaar voor alle modellen. Voor het installeren van accessoires (7 t/m 9) is de installatie van een ingebouwde aansluiting met optiecode 866 vereist. Let op: met een passagier op de achterbank moet de kleerhanger of klaptafel voor 
 de veiligheid worden gedemonteerd.  

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen, inclusief btw, exclusief montage.

1

4 5

2 3

6
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CAR CARE
Onderhoudsproducten met extra glans. 
De originele onderhoudsproducten van Mercedes-Benz zijn speciaal ontwikkeld 
om uw auto in topconditie te houden. In de pakketten voor het interieur of exterieur
van uw Mercedes-Benz vindt u onze meest gebruikte producten.

Style & Travel
met optiecode 866.**

Accessoires (7 t/m 9) die passen op een 
af-fabriek gemonteerde aansluiting aan 
de achterzijde van de voorstoel. 

7

8

7. KLAPTAFEL
A000 816 0200, € 163,71

8. HOUDER VOOR TABLET
A000 827 2200, € 119,27

9. KLEERHANGER
A000 810 4100, € 111,08

INTERIEUR VERZORGINGSPAKKET
Bevat een cockpitreiniger (250 ml), 
ruitenreiniger (500 ml), glasspons en schoonmaakdoek.
A211 986 0000 12, € 48,67

EXTERIEUR VERZORGINGSPAKKET
Bevat een autoshampoo (250 ml), velgenreiniger (500 ml) 
met spons, autospons en schoonmaakdoek.
A211 986 0100 09, € 48,67

GECONCENTREERDE 
RUITENSPROEIERVLOEISTOF ZOMER, 40 ml
A000 986 2000 09, € 3,93

INSECTENVERWIJDERAAR SPRAY, 500 ml  
A002 986 1171 14, € 12,72

Verkrijgbaar bij uw offi  ciële Mercedes-Benz dealer.

Style & Travel

9
Vermelde prijzen zijn adviesprijzen, inclusief btw.

26/02/2019   16:54
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U herkent het vast en zeker, iedereen is veel 
te druk. Stress is hard op weg om 
ziekteoorzaak nummer één te worden. 

Bij TravelEssence hebben we besloten dat niet te 
laten gebeuren. Wij zijn niet voor niets specialist 
in reizen naar de meest stressvrije continenten op 
aarde:  Australië en Nieuw-Zeeland. Hebben we het 
daar dan niet druk mee? Nou en of! Ons geheim? 
Simpel, we kunnen heel goed plannen. 
Wij nemen de tijd voor (en na) onze afspraken. 

Bij ons op kantoor, of bij u thuis als u dat wilt. 
Dat schept ruimte. We maken graag uitgebreid 
kennis met u, zodat we een compleet beeld krijgen 
van uw droomreis. Een reis die we voor u, en 
vooral met u, organiseren. Tot in de puntjes en 
daar overheen.  Aan de andere kant van de wereld 
hebben we ons werk al gedaan. Dat scheelt. 
We hebben in Australië en Nieuw-Zeeland talloze, 
unieke accommodaties persoonlijk geselecteerd. 
Kleinschalig van opzet, groot van klasse. 
Gastvrij en ver weg van het massatoerisme. 

20-21_19MER12245_NLNL_AD-TravelEssence.indd   20 14/03/2019   11:51

Onze lokale kennis maakt het verschil.
Daarom waarderen onze klanten ons met een  9.3

030 272 5335  |  www.travelessence.nl

Heeft u het druk gehad en wilt u ook rustig 
op vakantie naar Australië of Nieuw-Zeeland?

Vier weken Nieuw-Zeeland incl. Cathay Pacifi c 
Business Class, 26 nachten in bijzondere 
accommodaties, verschillende natuuractiviteiten en 
fi jne huurauto, vanaf €11.650 pp. 

Wilt u een afspraak maken? Dan kunt u bellen 
met een van onze reisadviseurs. 

Het is drukker 
dan u van ons 
gewend bent...”

“

20-21_19MER12245_NLNL_AD-TravelEssence.indd   21 14/03/2019   11:51
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Een  
neus voor 
trends

Met een onfeilbaar gevoel voor 
vernieuwing heeft Tommy Hilfiger zijn 
modemerk gecreëerd. Hoe slaagt hij erin 
om anderen altijd een stap voor te blijven?

INTERVIEW: HENDRIK LAKEBERG
FOTO’S: CYRILL MATTER
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U bent opgegroeid 
in Elmira, een 
kleine stad in de 
staat New York. 

In 1969 begon u daar als ver-
koper van hippe kleding en 
opende u in 1971 uw eerste 
boetiek People’s Place die al 
snel een ontmoetingsplek 
voor een hip en jong publiek 
werd. Hoe kwam u op het idee 
om kleding te verkopen?
1969 was het jaar van Woodstock. 
Er vond een revolutie op mode-
gebied plaats en natuurlijk ook 
in de muziek. Ik zag hoe deze 
beide werelden botsten. Het ont-
brak aan merken en winkels 
waar jonge Amerikanen coole 
kleding konden kopen. Muzi-
kanten droegen die coole kle-
ding wel, maar die kwam uit 
Engeland of was op maat 
gemaakt... Dus besloot ik op 

zoek te gaan naar deze kleding-
stukken en ze in mijn eigen win-
kel aan te bieden.
Door People’s Place kon u van 
mode uw beroep maken. Ook 
later hebt u met uw eigen merk 
vaak op het juiste moment de 
juiste beslissing genomen. Hoe 
weet u wanneer de wereld rijp 
is voor een idee?
In 1969 zat ik er middenin, ik 
maakte deel uit van die wereld. 
Dan is het veel makkelijker te 
voelen wat mensen willen. Soms 
zelfs voordat ze het zelf weten. 
Toen draaide alles om muziek, 
kunst, mode en tv. Maar ook om 
Hollywood en sport. Ik liet me 
door al die factoren inspireren, 
combineerde vele verschillende 
invloeden en werkte gestaag aan 
de ontwikkeling van een look, 
tot ik uiteindelijk mijn eigen 
merk uitbracht.

Is dat een talent, als je weet 
wat mensen op het gebied van 
mode willen?
Motivatie is heel belangrijk. Je 
moet er een neus voor hebben, 
je moet kunnen visualiseren en 
je moet de popcultuur begrijpen. 
Maar als je echt groot wilt 
worden, moet je zorgen dat je 
heel goede mensen om je heen 
hebt. Ik heb er altijd voor 
gezorgd dat de mensen met wie 
ik werkte, slimmer waren dan 
ik. Ik wilde altijd al mode 
maken, maar die droom kon pas 
werkelijkheid worden toen ik 
ging samenwerken met een 
geweldig team. 
Dat lijkt vandaag de dag 
belangrijker dan ooit. Door 
social media en internet is 
mode in onze cultuur overal 
aanwezig. Is het in 2019 
moeilijker de tijdsgeest te 

TOMMY HILFIGER

De modeontwerper groeide 
op in de staat New York, zijn 
familie heeft Duitse, Zwit-
serse en Ierse roots. In zijn 
geboortestad Elmira opende 
hij in 1971 de winkel People’s 
Place waar hij kleding aan 
fans van de hippie- en rock-
scene verkocht. Rond deze 
tijd ontwikkelde hij ook zijn 
casual All-American-Style. Bij 
zijn label Tommy Hilfi ger, dat 
hij oprichtte in 1985, is hij 
hoofdontwerper. Tot de dag 
van vandaag laat de 67-jarige 
modeontwerper zich bij zijn 
ontwerpen beïnvloeden door 
actuele trends. De jongste 
voorbeelden daarvan zijn de 
samenwerking met het label 
Vetements en met Formule 1-
kampioen Lewis Hamilton.
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Maar natuurlijk kun je daar niet 
alleen op vertrouwen, je moet 
voortdurend nieuwe ideeën ont-
wikkelen en realiseren.
Nu we het toch over de tijds-
geest hebben, in uw laatste 
project werkt u samen met 
Lewis Hamilton, Formule 1-
coureur voor Mercedes-AMG 
Petronas. Waarom past hij zo 
goed bij uw merk?
Lewis en ik zijn vrienden gewor-
den. Toen ik hem leerde kennen 
viel me al op dat hij naast de 
Formule 1 ook veel interesse had 
voor mode en muziek. Voor mij is 
hij een icoon van de popcultuur. 
In een van onze vele gesprekken 
ontstond het idee om samen iets 
te maken. De TommyXLewis-lijn 
was zijn idee. Lewis heeft met 
veel betrokkenheid en enthousi-
asme aan het ontwerp en de 
marketing meegewerkt. 

Was er een bijzonder moment 
tijdens de samenwerking waar-
aan u soms terugdenkt?
Lewis en ik hebben lang over het 
logo nagedacht en op een gege-
ven moment kwamen we niet ver-
der. Uiteindelijk zijn we samen 
met een grafi sch kunstenaar tot 
een perfect resultaat gekomen. 
Lewis werkt hard. Hij is beschei-
den, dankbaar en begripvol, maar 
hij is ook ambitieus!
Net als u.
Ja. Blijkbaar hebben we die 
spanning nodig. Ander zou het 
saai worden. Ik wil geen saai 
leven. En ik wil ook niet te veel 
op de concurrentie lijken, maar 
ze altijd een stap voor blijven. 
Ik wil me onderscheiden van 
anderen.
Er is nog nooit zo veel over 
kleding gepraat als tegenwoor-
dig en er was nog nooit zo veel 

waardering voor. Toch zijn 
er nog steeds mensen die 
beweren dat ze niet geïnteres-
seerd zijn in mode. Is dat 
mogelijk?
Eigenlijk niet. Ook als je je niet 
voor mode interesseert, let je 
toch op dingen als comfort en 
weerbestendigheid. Denk je echt 
niet over je kledingkeuze na op 
een zonnige dag of wat je aan-
trekt als er sneeuw ligt? Ik denk 
dat iedereen op een bepaalde 
manier met mode bezig is.
Volgens de statistieken beste-
den vooral mannen meer aan-
dacht aan hun kleding dan 
vroeger. De markt voor man-
nenmode is de laatste jaren 
ook fl ink gegroeid.
Ja en hij groeit zelfs meer 
dan ooit. Voor mannen zijn 
vooral de kwaliteit, de pasvorm 
en het merk belangrijk. 

People‘s Place was de naam 
van de eerste winkel die 
Hilfi ger op zijn twintigste in 
zijn geboortestad opende. Zijn 
vrienden en hij waren gek op 
de kleren die muzikanten 
droegen, maar konden ze niet 
vinden in de winkels. Hilfi ger 
vulde dit gat in de markt. 

Tommy Hilfi ger op de trap van 
zijn nieuwste fl agship store in 
Zürich. De winkel is voorzien 
van innovatieve verkoop-
technologie, waaronder ook 
Café People‘s Place, een 
herinnering aan het verleden. 

vangen dan toen u begon in 
de jaren ‘60?
Mode heeft altijd deel uitgemaakt 
van de popcultuur en dat geldt 
vandaag de dag door social media 
meer dan ooit. Hollywoodsterren 
willen ontwerper worden, muzi-
kanten willen ontwerper worden 
en iedereen wil coole kleding 
dragen. Zelfs beroemde sporters 
brengen eigen modemerken uit 
en interesseren zich meer dan 
ooit voor modieuze kleding. Met 
ons merk Tommy Hilfi ger zitten 
we er dus weer middenin.
Is het moeilijk trouw te blijven 
aan de typische Tommy 
Hilfi ger-stijl en tegelijkertijd 
op al die nieuwe invloeden te 
reageren?
Voor alles wat je doet heb je een 
eigen stijl nodig, of je nu een 
restaurant hebt of auto’s produ-
ceert zoals Mercedes-Benz. 

FO
TO

 T
O

M
M

Y 
H

IL
FI

G
ER

22-27_19MER12245_NLNL_Hilfiger_5p.indd   25 14/03/2019   11:51



26 Mercedes-BenzMercedes

Hendrik Lakeberg
heeft genoten van 
zijn ontmoeting met 
Tommy Hilfi ger – hij 
vindt het heerlijk om 
over mode te praten.

TOMMYXLEWIS

ontwerper achter Vetements, en 
voor wat hij bij Vetements doet. 
Bovendien weet ik dat hij veel 
respect voor ons heeft. Demna 
droeg als tiener Tommy Hilfi ger. 
Het gaat om wederzijds respect. 
Het spannende en belangrijke 
aan zulke samenwerkingen is dat 
ze ons uit onze comfortzone 
halen; we ontwerpen iets dat we 
misschien nog niet eerder heb-
ben gedaan. 
Naast mode en popcultuur 
waren auto’s voor u ook altijd 
een belangrijke inspiratie-
bron. Waarom?
Ik ben altijd een fan van archi-
tectuur en design geweest en 
het design van auto’s is gewoon 
erg fascinerend. Mercedes-Benz 
heeft geweldige dingen gedaan 
en een paar van de beste auto’s 
ter wereld gemaakt. Ik hou van 
het design en van de kwaliteit. 

Ik heb bewondering voor de 
manier waarop ze nieuwe wegen 
inslaan en tegelijkertijd trouw 
blijven aan hun stijl. Ik heb 
dezelfde benadering in mijn 
werk. We hebben een solide 
basis als fundament, maar wil-
len heel graag de klant een 
stapje vooruit laten zetten.
Welke Mercedes-Benz uit uw 
collectie is uw favoriet?
Mijn 250 SL uit 1971. 
Maakt u af en toe een ritje met 
deze auto?
Natuurlijk, maar alleen als het 
lekker weer is.

In september 2018 vond de 
spectaculaire première van 
TommyXLewis op de histori-
sche oeverpromenade 
The Bund in Shanghai plaats. 
Tommy Hilfi ger en vijfvoudig 
Formule 1-wereldkampioen 
Lewis Hamilton presenteer-
den hun collectie persoonlijk. 
Ook met Hamiltons stal 
Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport werkt Tommy 
Hilfi ger nauw samen. De 
gedeelde passie voor hun 
werk en een onuitputtelijke 
nieuwsgierigheid naar nieuwe 
trends en technologische 
innovaties verbindt de twee 
ondernemingen.
i  tommy.com

Vrouwen experimenteren meer. 
Zij kijken in de eerste plaats 
naar het modieuze aspect van 
kleding. Pas daarna kijken ze 
naar het merk of wat hun vrien-
den ervan zeggen. Mannen blij-
ven een merk of look die bij hen 
past trouw. Vrouwen proberen 
vaker iets nieuws.  
Bij de samenwerking met 
het avantgardistische merk 
Vetements sprak u een jong 
en zeer modebewust publiek 
aan. Bent u van plan nog meer 
samenwerkingen aan te gaan 
met merken met een wat 
gewaagdere stijl?
De samenwerking met een merk 
als Vetements is voor ons span-
nend en belangrijk. Een voor-
waarde is wel altijd dat het merk 
waarmee we samenwerken net 
zo denkt als wij. Ik heb heel veel 
respect voor Demna Gvasalia, de 

Lewis Hamilton en Tommy 
Hilfi ger nemen het applaus van 
het publiek in ontvangst na de 
succesvolle première van hun 
eerste samenwerking.
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RIJ JE MERCEDES DAN DRAAG JE TOMMY HILFIGER. NET ALS LEWIS HAMILTON. 
KOM DAAROM NAAR JOUW TOMMY HILFIGER WINKEL, LAAT JE AUTOSLEUTEL 
ZIEN EN ONTVANG EEN UNIEK CADEAU.  

*Cadeau is alleen beschikbaar in offi ciële Tommy Hilfi ger winkels in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam
 en Utrecht. Op te halen vanaf 27 maart 2019, zolang de voorraad strekt.
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TEKST: ALEXANDROS STEFANIDIS 
FOTO’S: DIRK BRUNIECKI

Ideeënlab
Hoe vindt Mercedes-Benz de beste mobiliteitsideeën? Een bezoek 

aan het lab van de toekomst ‘Startup Autobahn’ waar 
ondernemersgeest en visionaire engineering samenkomen

28-35_19MER12245_NLNL_autobahn 4_ALT.indd   28 14/03/2019   11:52
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Startup Autobahn
Startup Autobahn is in 2016 opgericht als innovatieplatform. Naast Daimler AG 
zijn er nog negentien partners, waaronder de universiteit van Stuttgart, 
onderzoeksinstituut Arena2036, de accelerator Plug and Play en ook Hewlett 
Packard Enterprise (HPE), DXC Technology, Porsche, BASF, ZF Friedrichshaven 
en Deutsche Post DHL (DPDHL). Het doel van het platform is geselecteerde 
start-ups met partnerbedrijven te verbinden en pilots op te zetten, teneinde 
innovatie te bevorderen.

Successtory’s: deze start-ups 
werden al met succes geïntegreerd 
in het productieapparaat van 
Mercedes-Benz (in Truckpad werd 
alleen geïnvesteerd). Lees ook het 
verhaal over de nieuwe navigatie 
what3words op pagina 56.

‘Start-up wonderkind’ 
David Zakariaie is wel 
in voor een geintje.

Dr. Philipp Gneiting, 
Hoofd Open Innovation 
bij Daimler AG.

Arena2036 geldt als 
een van de modernste 
onderzoeksinstituten en 
biedt nieuwe start-ups 
de beste voorwaarden.

D e 21-jarige David Zakariaie heeft 
een baard en draagt een spijker-
broek, poloshirt en sneakers – alle-
maal zwart. Hij is op eigen kosten 

van Austin, Texas, naar Stuttgart gevlogen. 
De vrolijke jongeman sluit zijn laptop aan op 
het grote scherm ernaast. Enkele seconden 
later verschijnt het bedrijfslogo waarvan de 
contouren aan een oog doen denken. Eronder 
staat ‘Senseye’, de bedrijfsnaam. Zakariaie 
steekt zijn hand groetend op, gevolgd door 
een ‘howdy’ voor iedereen in de ruimte. Sinds 
bekend werd dat de Amerikaanse luchtmacht 
zijn uitvinding succesvol gebruikt bij de 
pilotenopleiding, geldt hij als het start-up 
wonderkind.

Nu moet Zakariaie in minder dan een 
kwartier zo’n twintig geselecteerde engi-
neers, ontwikkelaars en projectleiders van 
Mercedes-Benz overtuigen van zijn start-up. 
Hij vraagt: “Jullie kennen de uitdrukking ‘de 
ogen zijn de spiegel van de ziel’ toch wel?” 
Je kunt de experts letterlijk horen fronsen. 
“Nou”, roept Zakariaie, “dat is niet zomaar 
een uitdrukking, het is de waarheid!” Het 
fronsen maakt plaats voor verbazing, 
nieuwsgierigheid. “Door het menselijk oog 
lopen zo’n 3.000 zenuwvezels”, vervolgt 
Zakariaie. “Elk van deze vezels is met een 
bepaald gebied in de hersenen verbonden. 
Als één zo’n vezel trilt, weten we welk deel 
van de hersenen op dat moment wordt geac-
tiveerd. Samen met een team neuroweten-
schappers hebben we een neurologisch 
algoritme ontwikkeld dat met behulp van 
een simpele videocamera het menselijk 
brein ‘decodeert’. Met andere woorden: 
Senseye kan zien wat u denkt.”

Zakariaie is een van de negen oprichter-
CEO’s die vandaag aan de experts uit de 
auto-industrie hun idee, hun bedrijf, hun 
belofte voor de toekomst van mobiliteit 
mogen presenteren. We spreken Zakariaie 
na zijn aandachtig beluisterde pitch. “Als je 
wordt uitgenodigd bij Startup Autobahn, 
hoef je niet lang na te denken”, zegt hij. 
“Wanneer krijg je de kans om de belangrijk-
ste ontwikkelaars en slimme engineers van 
Mercedes-Benz en andere topbedrijven toe 
te spreken? Dat is toch geweldig!” 

De geboorte van een toekomstplatform
In minder dan twee jaar heeft Startup Auto-
bahn wereldwijd een reputatie opgebouwd IL
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1a 1b100 dagen scoutingfase
Het scoutingteam zoekt over de hele wereld 
naar start-ups op het gebied van mobiliteit en 
Industrie 4.0, en nodigt geselecteerde starters 
uit in Stuttgart (Deep Dive).

Selection Day
De verkennende fase wordt afgesloten met een 
Selection Day waarop vijftig start-ups een pitch doen. 
Vervolgens wordt medegedeeld welke start-ups aan 
het programma mogen deelnemen (maximaal 35). 

Hoe vindt Startup 
Autobahn de  
beste ideeën?

30 Mercedes-BenzMercedes

onder starters. Hoe dat kan vertelt Dr. Philipp 
Gneiting, Hoofd Open Innovation bij Daimler 
AG: “Ons innovatieplatform verbindt onder-
nemersgeest en engineering.” Gneiting ziet 
eruit als een start-up manager uit een strip-
verhaal: jong, alerte blauwe ogen, grijze hoo-
die onder een zwart leren jack en bescheiden 
over zijn eigen succes, een teamspeler. In 
2016 kreeg hij de opdracht om dit project tot 
leven te wekken.

In essentie gaat het om een wereldwijde 
zoektocht naar bijzondere ideeën die de hui-
dige mobiliteit verder kunnen ontwikkelen, 
dan wel een nieuwe vorm kunnen geven. En 
dat onder realistische omstandigheden. Want 
dat is het bijzondere bij Startup Autobahn: 
Gneiting en zijn team doen meer dan alleen 
maar de beste start-ups scouten en tussen 
deze start-ups en toonaangevende bedrijven 
bemiddelen. Ze bieden beide partijen vooral 
de kans om via gezamenlijke pilotprojecten 
te kijken of het idee van de start-up stand-
houdt in de dagelijkse praktijk, conform de 
productienorm van Mercedes-Benz of van 
een ander bedrijf. 

“Het primaire doel van Startup Autobahn 
is het bouwen van een kanaal voor  
start-up innovatie binnen de onderneming 
Mercedes-Benz”, legt Gneiting uit. “Tegelij-
kertijd proberen we de ideeënwereld van 
Mercedes-Benz medewerkers die er al jaren 
werken op te frissen door ze in real time bij 
start-ups over de hele wereld binnen te  
laten kijken.”

Stap voor stap naar innovatie
Beide doelen zijn mogelijk dankzij een slim 
proces (zie kader hieronder). “Samen met 
experts en beslissers van verschillende 
Mercedes-Benz afdelingen definiëren we 

 
Peter Froeschle, 
directeur van 
Arena2036.

 
Fabriek voor  
prototypen. 

  
Geautomatiseerde 
robotarm.
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2a 2b 3100 dagen pilotfase
In een 100 dagen durende pilotfase richten 
start-ups en partnerbedrijven zich op  
speciale projecten en bepalen aan het  
einde of ze verder samen willen werken.

Expo Day
De Expo Day vormt het einde van de 
pilotfase. Op deze dag wordt een  
aantal pilotprojecten aan een groter 
publiek gepresenteerd. 

GO REAL!
Als start-up en partnerbedrijf samen verder  
willen, resulteert dit in producten, productie-
processen en services. Of in partnerships  
en investeringen. 
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zoekvelden”, zegt Gneiting. “Binnen deze 
zoekvelden zoekt ons scoutingteam wereld-
wijd naar start-ups. Na een selectieproce-
dure nodigen we enkele van hen uit in 
Stuttgart. We willen de makers leren kennen 
en nagaan of hun idee ook daadwerkelijk 
klaar is voor de praktijk.” De starters moe-
ten op eigen kosten komen, maar krijgen dan 
ook wel iets unieks aangeboden, namelijk 
toegang tot alle partners van Startup Auto-
bahn, tot de crème de la crème van de Duitse 
auto- en mobiliteitsindustrie dus. Naast 
Mercedes-Benz zijn dat onder andere  
Porsche AG, ZF, BASF, DHL Groep, Linde AG, 
Webasto en Hewlett Packard Enterprise. 

Als beide partijen het erover eens zijn 
dat verdere samenwerking na het pilot-
project de moeite waard is, start de imple-
mentatie van het productieproces of sluit een 
van de partners een samenwerkingsovereen-
komst of investeringscontract met de start-
up. “Natuurlijk hebben wij als Mercedes-Benz 
ook de mogelijkheid om alleen start-ups te 
scouten”, zegt Gneiting. 

De beste adressen voor start-ups 
Met de universiteit van Stuttgart startte 
Gneiting een online onderzoeksinstituut 

“Ons innovatieplatform 
verbindt ondernemers-
geest en engineering.”
Dr. Philipp Gneiting,  
Hoofd Open Innovation bij Daimler AG
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dat talent aantrekt. Met Plug and Play (zie 
kader hieronder) kun je over de hele wereld 
zoeken naar partners die gespecialiseerd 
zijn in het opsporen van veelbelovende start-
ups. En met Arena2036 (zie kader pagina 34) 
lukte het om het modernste onderzoeks-
platform op de campus van de universiteit 
van Stuttgart in te zetten als co-working 
space en laboratorium voor het project.  
Peter Froeschle, directeur van Arena2036  
en voormalig Mercedes-Benz engineer, ver-
telt niet zonder trots: “Dit bestaat nog niet 
in de autosector, niet in Duitsland en ook  
niet elders ter wereld. De onderzoeksafde-
ling is bijvoorbeeld al standaard aangesloten 
op het 5G-netwerk.” Met deze bijzondere  
partners is Startup Autobahn voor ontwikke-
laars inmiddels een van de beste adressen.

Het resultaat is indrukwekkend. “Met de 
Mercedes-Benz parkeerkaart van Evopark en 
het innovatieve wereldwijde adres systeem 
what3words zijn er al twee start-ups succes-
vol gebleken in een Mercedes-Benz”, vertelt 
Frank Kraag. Andere start-ups, zoals smoope, 
Fibres of dataprophet, behoren inmiddels ook 
tot de Mercedes-Benz familie (zie kader op 
pagina 29).

Dr. Frank Ruff, Hoofd Pionier NeXt bij 
Daimler AG en daarmee Gneitings baas, is 
een man die zo druk bezig is met de toe-
komst, dat het heden voor hem een beetje 

“Al ruim twintig jaar 
geleden werd bij 
Mercedes-Benz een afdeling 
Innovaties opgericht”
Dr. Frank Ruff,  
Hoofd Pioneering NeXt bij Daimler AG

De partners: Plug and Play
Als accelerator voor start-ups biedt Plug and Play ondersteuning bij groei  
en succes (‘Boost your startup’). Sinds 2006 brengt Plug and Play bovendien 
start-ups in contact met gevestigde bedrijven. Rechtstreeks investeren doen 
ze ook. Een wereldwijd netwerk van professionele scouts (zie kaart) screent 
vrijwel dagelijks de start-up scene.

saai moet lijken. Niettemin is hij vol lof: “We 
benutten het potentieel van open innovatie 
grondiger en intensiever dan ooit.” Tegelij-
kertijd wijst Ruff erop dat Open Innovation 
slechts één kanaal is dat zich bij 
Mercedes-Benz bezighoudt met de toekomst. 
“Al ruim twintig jaar geleden werd bij 
Mercedes-Benz een afdeling Innovaties  
opgericht”, vertelt hij. De teams van Ruff  

 
Benjamin Kloss, een  
van de wereldwijd 
opererende scouts.

 
Dr. Frank Ruff,  
Hoofd Pioneering NeXt 
bij Daimler AG.
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houden zich bezig met maatschappelijke 
trends en visionaire technologieën voor de 
verre toekomst. Kortom, gekke ideeën die bij 
nader onderzoek een belangrijke pijler zou-
den kunnen vormen in de komende decennia 
van het concern. Bij Mercedes-Benz wordt al 
veel langer nagedacht over alles wat te maken 
heeft met de toekomst van mobiliteit. 

De filosofie van Silicon Valley 
Het past dan ook in het plaatje dat Startup 
Autobahn sinds 2016 al meer dan 5.000 start-
ups heeft gescout en meer dan 200 pilots is 
gestart, waarvan alleen voor Daimler al 80. 
Inmiddels is het zesde programma opgestart 
en heeft Startup Autobahn eigen vestigingen 
in China, India en Singapore, allemaal met de 
filosofie van Silicon Valley. “Fail fast, snel mis-
lukken”, aldus Gneiting, “doen we liever dan 
langzaam uitdoven.”

Zakariaie staat na een lange dag met een 
biertje in de hand naast Gneiting. We zou-
den nu graag een Senseye-camera willen 
hebben om te zien waar deze 21-jarige aan 
denkt. Hij geeft de indruk een jongeman te 
zijn die zich ergens op verheugt. Wellicht op 
een toekomst met Mercedes-Benz.

De partners: Arena2036
Arena2036 is samen met Plug and Play en de universiteit van Stuttgart een 
van de belangrijkste partners van Mercedes-Benz bij Startup Autobahn. Als 
een van de modernste onderzoeksinstituten in Duitsland – met standaard 
5G-verbinding – is het doel een beslissende rol te spelen bij het vormgeven 
van technologische veranderingen in de mobiliteitssector en Industrie 4.0. 
Arena2036 is gevestigd op de campus van de universiteit van Stuttgart en 
staat symbool voor integratie van wetenschap en industrie. Het wordt  
gefinancierd door het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) 
als onderdeel van het programma ‘Onderzoekscampus – publiek-private 
samenwerking voor innovatie’.

 
Afsluiting van  
de Expo Day.

 
Wereldwijde ambitie.

 
Sparren.

Alexandros Stefanidis kent de 
‘Fail fast’-strategie van Silicon Valley, en 
heeft die zelfs al een aantal keren ter 
plaatse onderzocht. De laatste keer bij 
Netflix en de oprichter Reed Hastings. FO
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Kick off your summer in style with MR MARVIS’ 
perfect shorts. The iconic design available in 30+ 
colours, partly elasticated waistband, hidden zippered
pocket & soft fi nish stretch cotton fabric make 
MR MARVIS shorts your summer wardrobe essential. 
Get in that #MRMARVISMOOD and make your summer 
unforgettable.

SHOP THE PERFECT SHORTS AT MRMARVIS.COM

S U M M E R  I S  C A L L I N G
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HANDMADE IN
PORTUGAL

AVAILABLE IN
30+ COLOURS

ELASTICATED WAISTBAND
MOVES WITH YOU

HIDDEN ZIPPERED
POCKET

FREE SHIPPING
& RETURNS
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Het meest succesvolle beeld 
in de geschiedenis van 
Mercedes-Benz op Instagram. 
Getekend door Andrew Mytro.

TEKST: HENDRIK LAKEBERG  
ILLUSTRATIES: ANDREW MYTRO

1 miljard
likes op  

Instagram 
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1.000.000.000 likes op Instagram – deze grens passeerde 
Mercedes-Benz in november 2018 als eerste bedrijf ter wereld. Een 
gigantisch aantal, dat duidelijk maakt hoe groot de emotionele kracht 
van het merk met de ster is. Wat is het geheim achter het succes?

O p 8 maart 2012 publiceerde 
Mercedes-Benz de eerste foto op 
het fotosharingplatform Insta-
gram, dat toen net twee jaar 

bestond. Op de foto was een S 63 AMG uit 
hetzelfde jaar te zien. Zes jaar later behoort 
het platform met circa 1 miljard actieve 
gebruikers tot de belangrijkste socialmedia-
websites ter wereld – en Mercedes-Benz tot 
de populairste merken. 

Een hoogtepunt werd bereikt in novem-
ber 2018, toen een record werd gevestigd 
waarvan zowel Mercedes-Benz als Instagram 
zelf in de beginjaren alleen maar konden 
dromen: als eerste bedrijf passeerde de auto-
fabrikant de grens van 1 miljard likes.

Een overweldigend aantal. En vooral een 
sensationeel resultaat, omdat Instagram als 
geen ander medium op het enthousiasme en 
de betrokkenheid van een community 
berust. Mercedes-Benz mag zich dus ook  
verheugen over 1 miljard positieve klanten-
feedbacks. Interacties zijn in social media 
duidelijk belangrijker dan het aantal volgers, 
want ze laten zien hoe hecht de band van de 
gebruikers met hun merk is. Daarbij past, 
dat de populairste foto op het Mercedes-Benz 
kanaal, met bijna 700.000 likes, een situatie 
toont waarin het niet alleen om een mooie 
auto draait.

De tekening van de 25-jarige illustrator 
Andrew Mytro draagt een emotionele bood-
schap uit: een jongetje kijkt omhoog naar 
een etalage waarin een Mercedes-AMG te 

zien is. “Tussen de auto en het kind ontstaat 
een magische band”, legt Mytro (zie interview 
rechts) uit. De jonge Oekraïner heeft de teke-
ning spontaan en met de passie van een 
autoliefhebber gemaakt. Een verhaal dat 
typerend is voor Instagram. 

Voor merken is het platform daarom een 
zegen. Want in vergelijking met andere soci-
almediaplatforms zijn bij Instagram positieve 
berichten de stuwende kracht. De modellen 
van Mercedes-Benz en de veelzijdige wereld 
van het merk, waartoe naast de fans ook tal 
van merkambassadeurs behoren, zijn uiter-
mate geschikt voor het medium. 

Instagram vormt voor merkexperts ech-
ter ook een uitdaging, want je bent alleen 
succesvol als je nauw samenwerkt met de 
community. Die heeft vaak een eigen, per-
soonlijke toegang tot de producten, wat niet 
altijd in lijn hoeft te zijn met de strategie van 
het bedrijf. Als je die uitdaging echter aan-
gaat, kun je het merk verder ontwikkelen op 
basis van de behoeften van de fans.

“Het gaat ons erom dat we content maken 
die niet alleen interessant is, maar ook inspi-
rerend”, legt Natanael Sijanta, Hoofd Marke-
tingcommunicatie Mercedes-Benz Cars, uit. 
“Ik vind het belangrijk dat mijn team vol-
doende vrijheid krijgt. Ze moeten durven 
dromen, buiten de kaders durven denken. 
Alleen op die manier kunnen ze de digitale 
tijdgeest bijbenen en eigen mijlpalen zetten.” 
Dat is in november 2018 gelukt – het kon 
weleens de eerste van veel mijlpalen zijn.

Andrew Mytro (25) woont in Oekraïne. 
Auto’s zijn sinds zijn jeugd het favoriete 
onderwerp van de illustrator. 

Herinner je je het moment dat je je 
record-illustratie hebt getekend? 
Nee, het was indertijd een snelle 
schets. Ik had nooit durven dromen 
dat het zo succesvol zou worden. 
Toen Mercedes-Benz de tekening 
online zette, vernieuwde ik Insta-
gram continu. Dat moet er voor 
omstanders raar hebben uitgezien, 
omdat ik grijnzend op mijn smart-
phone keek toen de talloze commen-
taren en likes voorbijkwamen.
Wat laat je ons zien in de 
illustratie?
In tegenstelling tot wat veel mensen 
denken, toont de illustratie geen arme 
jongen die zich geen auto kan veroor-
loven, maar een kleine autoliefhebber 
die ervaart dat AMG een ziel heeft. 
Tussen de auto en het kind ontstaat 
een magische verbinding.  
i  instagram.com/andrewmytro

DE KUNSTENAAR  
ACHTER HET SUCCES

 
Ter gelegenheid van de 1 miljard likes 
bracht Andrew Mytro de vier populairste 
modellen van Mercedes-Benz samen in 
één tekeningFO
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De wereld van Mercedes-Benz 
was altijd al groot. Het kanaal 
op Instagram maakt het  
merk echter over de hele 
bandbreedte tastbaar: de fans 
en de fabrikant tonen daar 
geluksmomenten van 
mobiliteit. Door de 
veelzijdigheid van de 
community wordt elke foto een 
stukje van een enorme puzzel.

1. Glamoureus: 
de Vision Mercedes-Maybach 6.  
Foto: @gorden.wagener

2. Populair: 
merkambassadeur @highsteph.  
Foto: @janvincentkleine,  
op @mercedesbenz

3. Handzaam: 
Mercedes-Benz sleutel  
van @inayaakhtar,  
op @mercedesbenz

4. Startklaar: 
de A-Klasse.  
Foto: @ma0rc,  
op @mercedesbenz

5. Emotioneel: 
de Mercedes-Benz CLS Coupé.  
Foto: @jamesholmfotograf,  
op @mercedesbenz

6. Inspirerend: 
de metro in Stockholm,  
locatie van de me Convention.  
Foto: @mercedesbenz

7. Appetijtelijk: 
de foodtruck van @jeansurmer –  
een Mercedes-Benz 508 D.  
Op @mercedesbenz

8. Elektriserend:
de EQC tijdens de  
EQ Night Lissabon.  
Foto: @mercedesbenz

1
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9. Goed voorbereid: 
veiligheid boven alles. 
Foto: @Teymur, 
op @mercedesbenz

10. Dierlijk: 
kleurovereenkomsten. 
#MBsocialcar. 
Foto: @hanneslhauser, 
op @Mercedesbenz

11. Benaderbaar: 
Mercedes-Benz modellen 
van heel dichtbij. 
Foto: @mboakville, 
op @mercedesbenz

12. Blij: 
de dagelijkse sleur ontvluchten. 
Foto: @morrisviews, 
op @mercedesbenz

13. Futuristisch: 
de banden van de 
Concept EQ Silver Arrow. 
Foto: @jensenlarson, 
op @gorden.wagener

14. Snel:
een vloot is beter dan 
één Mercedes-Benz SLS AMG. 
Foto: @starsandcars.de, 
op @mercedesamg

15. Klassiek: 
een Mercedes-Benz 
300 SL 6.3 uit 1968. 
op @mercedesbenz

16. Romantisch: 
de beste plek om te 
dromen. #MBsocialcar. 
Foto: @petermosoni, 
op @mercedesbenz
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Prof. Christine Pütz (55) directeur van de 
Europäischen Medien- und Business-Akademie (EMBA)

Waarom is Instagram aantrekkelijk voor 
merken als Mercedes-Benz? 
Merken leren hun doelgroep via social media op 
een zeer persoonlijke manier kennen. Instagram is 
daarbij extra aantrekkelijk, omdat de community 
jong is en gericht op lifestyle. De 1 miljard likes 
laten zien dat ook jonge mensen van het merk 
Mercedes-Benz houden.

Wat zou een succes kunnen zijn in de toekomst? 
Virtual reality zou interessante nieuwe kansen kunnen 
bieden. Bijvoorbeeld voor proefritten. We zullen plat-
forms gebruiken die we ons nu nog niet kunnen voor-
stellen. Het zou een mijlpaal voor bedrijven kunnen zijn 
om het aanbod actief vorm te geven. De richting 
bepalen, in plaats van met de stroom meegaan. 
i  emba-medienakademie.de

... en hoe populair andere merken op het fotosharingplatform zijn.

Het doorslaande succes van 
Mercedes-Benz op Instagram ...
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Likes 
per maand
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708.000.000
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Ø 3,9 miljoen

Ø 8,5miljoen

Ø 19,8miljoen

Ø 25,3miljoen
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Bijzonder 
gewoon leven
De reclamecampagne van de 
nieuwe B-Klasse is verrassend. 
Mercedes-Benz laat het gewone 
leven zien. Met een duidelijke 
knipoog

Moest u bij het zien van de bebaarde man in 
prinsessenjurk ook een glimlach onderdruk-
ken? Of bij de zwangere vrouw die haar keu-
rig gekapte poedels uitlaat? De zonnebadende 
man op het strand of de relaxte vader met 
de baby in de draagzak? Ja toch? Had u door 
dat het om een reclamecampagne voor de 
nieuwe B-Klasse van Mercedes-Benz ging? 
Waarschijnlijk niet. 

Gewoonlijk vormen sprookjesachtige 
decors de achtergrond voor premium auto’s 
in reclamecampagnes. Een schilderachtige 
kustweg bijvoorbeeld. Dat roept verlangen 
op en zorgt ervoor dat de toekomstige bezit-
ter zich bijzonder voelt. De campagne voor 
de nieuwe B-Klasse breekt rigoureus met 
deze traditie. “Wij wilden echte personages 
neerzetten waar mensen zich mee kunnen 
identificeren”, aldus Lucas Schneider, crea-
tief directeur bij Antoni Garage, het reclame-
bureau dat de campagne bedacht.

Het bijzondere is dat de personen door 
fotograaf Dan Burn-Forti worden geënsce-
neerd met een humoristische twist. “De uit-
daging daarbij was het vinden van de juiste 
balans tussen weergave van een wereld die 
fascinerend en tegelijkertijd heel gewoon is”, 
vertelt de New Yorker.

Uitdagend en stijlvol bejubelen zijn foto’s 
momenten uit het alledaagse leven. En 
terecht, want geluk ligt immers vaak binnen 
handbereik. FO
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Een gewone situatie op 
een ongewone manier 
ensceneren – dat is wat 
de New Yorkse fotograaf 
Dan Burn-Forti in 
opdracht van 
Mercedes-Benz prachtig 
in beeld bracht.

Informatie over de 
nieuwe B-Klasse op 
pagina 66 of via: 
mbmag.me/b-klasse
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HÉ
TOEKOMST!
WAT BRENG
JE ONS?

TEKST: MAYA MORLOCK   
ILLUSTRATIES: ALEXANDER GLANDIEN

Er zijn veel apps en gadgets die beloven dat ze ons leven leuker of makkelijker kunnen maken,  
maar er zijn er maar weinig die hun belofte nakomen. Deze acht technologieën lukt het binnenkort 
misschien wel. Een korte reis door de tijd

44-49_19MER12245_NLNL_DigitalMindfullness.indd   44 14/03/2019   11:55
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Het idee lijkt simpel, maar voor lawaaiige 
steden kan het enorm handig zijn: geluids
golven bestrijden met geluidsgolven. En 
daarbij maken we gebruik van de natuur
wetten. Als een auto langs een raam rijdt, 
brengt het geluid de lucht in beweging. In 
de ruimte tussen dubbelglas ontstaat een 
onderdruk die niet alleen het buitenste, maar 
ook het binnenste raam in beweging zet – 
en zo komt het geluid de woning binnen.  
Professor Gan Woon Seng van de Nanyang 
University in Singapore heeft echter een 
manier gevonden om te voorkomen dat de 
binnenste ruit gaat trillen. Met zijn team 
plaatst hij luidsprekers in de tussenruimte. 
Als er ergens geluid wordt geproduceerd, 
produceren deze luidsprekers een tegen
geluid dat het eerste geluid opheft. De piek 
van de golfbeweging treft het dal van een 
golfbeweging en de geluidsgolven heffen 
elkaar op. Zo heb je geen last meer van het 
verkeer op straat.

Houseparty: je vrienden uit de buurt zijn er al, maar plotseling hoor je iets – er klopt iemand 
aan. Niet aan de deur, nee... een goede vriend uit Californië wil graag dat je hem virtueel  
binnenlaat. Je drukt op ‘aankloppen bevestigen’ en ineens staat Eric naast je. Het wordt  
nog behoorlijk druk als Séraphine uit Parijs en Arjun uit India ook nog even langskomen – 
in de vorm van levensechte hologrammen. Personen of voorwerpen worden met behulp van 
technologie driedimensionaal geprojecteerd, zodat je om ze heen kunt lopen en met ze kunt 
communiceren. Hologrammen helpen designers al om samen te werken, ondanks de geo
grafische afstand, maar binnenkort spelen ze ook een rol in ons sociale leven.

RAMEN DEMPEN LAWAAI

VIRTUEEL BEZOEK

i  mbmag.me/hologramme

i  mbmag.me/noise
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EEN CHATBOT ALS COACH

DUIDELIJKE PRIORITEITEN

De roodharige Forksy draagt een vierkante 
bril, een lichtgroene trui en wordt, als we dat 
willen, onze persoonlijke voedingscoach. 
Forksy is als virtuele assistent altijd aan
wezig op onze smartphone; ze telt calorieën, 
houdt onze eetgewoontes in de gaten en 
waarschuwt ons als we te veel snoepen. Ze 
vertelt ons ook welke voedingsstoffen er  
in een banaan zitten. Of ze helpt ons met 
gezonde alternatieven voor de lekkere trek. 
Ontwikkelaars werken al langer aan dit soort 
chatbots. Door kunstmatige neurale net
werken en levendige interacties via tekst, 
beeld en gesproken berichten leren ze hun 
‘bazen’ steeds beter kennen. De mogelijk
heden zijn eindeloos, en dus is het heel goed 
mogelijk dat we binnenkort een digitale  
coach hebben voor elke situatie.

Een simpel motto, maar vaak moeilijk toe te 
passen: de techniek moet zich aanpassen aan 
onze behoeften, en niet andersom. Behavio
ral design is een trend onder ontwikkelaars: 
dankzij kunstmatige intelligentie irriteren 
onze huishoudelijke apparaten ons niet meer 
met allerlei herinneringen. In plaats daar
van werken ze stil en rustig op de achter
grond, omdat ze onze gewoontes hebben 
geregistreerd en opgeslagen. Het koffiezet
apparaat weet wanneer we ’s ochtends koffie 
willen drinken, omdat het ‘meedenkt’ en 
zich aanpast aan ons gedrag. Emailprogram
ma’s kunnen zelf inschatten wanneer we 
onze mails willen lezen. En als het druk is 
op het werk of als we in een vergadering zit
ten, worden we niet gestoord. We krijgen de 
berichten pas als we tijd hebben om ze te 
beantwoorden.
i  mbmag.me/behavioraldesign

i  mbmag.me/chatbot
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SCHONE LUCHT DOOR AUTOBANDEN

MUZIEK UIT JE HOOFD

i  mbmag.me/oxygene

i  mbmag.me/braincomposer

Dat is nog eens een fris nieuw idee: autobanden die de lucht reinigen! In het midden van de 
conceptband Oxygene van Goodyear groeit echt mos achter glas. Om te voorkomen dat het mos 
verwelkt, zorgt een speciaal loopvlak ervoor dat de band water van de weg kan opnemen en 
naar het bed van mos kan transporteren. Engineers hebben berekend dat de fotosynthese van 
het mobiele mos indrukwekkende resultaten oplevert. Een rekenvoorbeeld: als alle 2,5 miljoen 
auto’s in de regio van Parijs Oxygenebanden zouden hebben, zou het mos ieder jaar ongeveer 
3.000 ton zuurstof produceren en meer dan 4.000 ton koolstofdioxide opnemen.

Stel je eens voor dat je – voor anderen hoor
bare – muziek zou kunnen schrijven zonder 
dat je een instrument bespeelt. In de toekomst 
kan dat met braincomputerinterfaces (BCI). 
Met deze apparaten kunnen we onze herse
nen aansluiten op een computer. De betref
fende componist draagt een speciale muts 
die hersengolven meet. En via een pro
gramma dat veranderingen in deze hersen
golven registreert, kunnen noten worden 
gekozen door eraan te denken. Deze techno
logie staat nog in de kinderschoenen, maar 
lijkt veelbelovend: mensen met een fysieke 
beperking kunnen niet alleen tonen, maar 
ook protheses of computers aansturen – door 
er alleen maar aan te denken.

DE PERFECTE APP VOOR  
UW MERCEDES-BENZ

Mercedes me: deze service van Mercedes-Benz maakt 
het heel eenvoudig om uw autogebruik te organiseren. 
Bekijk uw voertuiggegevens of gebruik de Mercedes me 
connect-services. Meer informatie op:
me.mercedes-benz.com
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TALENKNOBBEL

SNELLER LEREN

Taalbarrières doorbreken – letterlijk! Dank
zij deze uitvinding hebben we geen zakwoor
denboek meer nodig om op vakantie met  
de ‘locals’ te kunnen praten. Ook als bij
voorbeeld de Google Pixel Buds nog niet 
helemaal klaar zijn, is een aantal Bluetooth 
hoofdtelefoons inmiddels al voorzien van een 
vertaalsysteem naar veertig talen. Veel start
ups werken op dit moment eveneens aan 
krachtige vertaalsystemen. En zodra deze 
technologie goed werkt, wordt de wereld 
weer een stukje kleiner.

In het klaslokaal zitten en vanuit je stoel het 
heelal onderzoeken, op Mars wandelen of de 
maan verkennen. Op een aantal scholen is 
dit al mogelijk dankzij virtual realitybrillen. 
En deze methode levert uitstekende resulta
ten op: het is namelijk bewezen dat kennis 
beter wordt opgeslagen in het brein van stu
denten als ze zelf ervaring hebben opgedaan. 
Hoe dat komt? We zijn geneigd om informa
tie te koppelen aan concrete beelden en 
geluiden. Dit kan worden toegepast in alle 
aspecten van het onderwijs – bijvoorbeeld 
tijdens de geschiedenisles of als je een taal 
wilt leren. Maar ook bij scheikunde – een 
vak dat tot nog toe niet echt tot de ‘verbeel
ding’ sprak. VR versnelt niet alleen het leer
proces, het maakt naar school gaan ook een 
stuk leuker!

i  mbmag.me/pixelbuds

i  mbmag.me/virtualreality

Ook Mercedes-Benz is voortdurend op zoek naar baan-
brekende technologieën – en niet alleen voor auto’s. In 
een razendsnel tempo zien we nieuwe services verschij-
nen, die garanderen dat ze processen vlotter kunnen laten 
verlopen. Maar niet elke toepassing is even nuttig tijdens 
het dagelijks werk. “Wij zetten volop in op de zwerm-
intelligentie van onze medewerkers”, vertelt Timo  
Bularczyk, Digital Transformation Officer op de afdeling 
Human Resources van Daimler AG. “Het belangrijkste is 
niet de technologie, maar de vraag: wat hebben we aan 
deze technologie?” Het doel van Bularczyk en zijn team 
is om de cultuuromslag naar een digitale onderneming 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. En daar profiteren  
onze klanten ook van: want medewerkers die het nieuwe 
werken als een verrijking ervaren, kunnen de digitalise-
ring van mobiliteit overtuigender en efficiënter op onze 
klanten overbrengen. En daar gaat het uiteindelijk om: 
samen de toekomst vormgeven.

HOE GAAT MERCEDES-BENZ 
OM MET INNOVATIES IN 
HET DAGELIJKS WERK?
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Stille 
kracht

Mercedes-Benz in de Formule E! Het fabrieksteam verschijnt in het 
seizoen 2019/2020 voor het eerst aan de start. Partner HWA Racelab 
stelt alles in het werk om van de nieuwkomers kampioenen te maken

SERIE, DEEL 4

HET FORMULE 1-TEAM – VAN START IN DE FORMULE E
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TEKST: MARKUS GÖTTING

S oms zitten er slechts enkele centimeters tus-
sen verleden en toekomst - in dit geval een dra-
gende muur van steen. Een paar weken eerder 
liep het DTM-seizoen ten einde; Mercedes-Benz 

won samen met partner HWA wederom het kampioen-
schap en Gary Paffett het coureursklassement. 

Nu staan de zes racewagens van het team op hefbrug-
gen bij HWA in Affalterbach, ten noordoosten van Stuttgart. 
De mecaniciens kijken de sportwagens van Mercedes-AMG 
nog één keer na, voordat de auto’s onder andere aan parti-
culieren worden verkocht. 4-liter V8-motoren – dat was 
Mercedes-Benz in de DTM. Het einde van een tijdperk. 

Het elektrische tijdperk is echter al begonnen en 
wordt ontwikkeld aan de andere kant van de muur. In 
het HWA Racelab.

Mercedes-Benz maakt zijn opwachting in de  
Formule  E! Dat was in de zomer van 2017 voorpagina-
nieuws. Stap voor stap krijgt het project steeds meer 
vorm. Voor het debuutseizoen 2018/2019 brengt part-
ner HWA een auto aan de start van Venturi, een geves-
tigd Formule  E-team uit Monaco. Vervolgens nemen de  
Zwaben komende winter deel als Mercedes-Benz 
fabrieksteam, met een eigen motor die geproduceerd 
wordt in Brixworth, waar de legendarische motorbouwer 
van de meervoudig F1-wereldkampioen gevestigd is. 

Voor Mercedes-Benz is de Formule E, kun je wel zeg-
gen, een avontuur. Geen enkele andere autofabrikant was 

in dit millennium succesvoller op de wereldwijde cir-
cuits. Vijf keer op rij F1-wereldkampioen, de meeste titels 
in de geschiedenis van de DTM – de lat ligt hoog. Hoe 
wordt de omschakeling gemaakt van krachtig dreunende 
hybride motoren naar stille kracht?

De grijs gelakte vloer in het HWA Racelab is antista-
tisch en blinkt, waardoor het licht van de neonlampen wordt 
gereflecteerd. Ontspannen loungemuziek galmt door de 
bijna lege fabriekshal. In een minimalistische sfeer bereidt 
het HWA-team zich voor op het debuut van Mercedes-Benz 
in de Formule E. “Met veel gevoel hebben we de auto’s elke 
dag uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet”, vertelt  
een van de medewerkers. Even later worden de onderde-
len verladen in platte, witte, metalen boxen. In totaal zo’n 
6,5 ton aan materiaal. De boxen gaan de komende zes maan-
den mee op reis met de Formule E-karavaan. 

Franco Chiocchetti (44) werkt sinds maart 2018 als 
Head of Formula E Track Operations bij HWA in Affal-
terbach. “Het eerste jaar belooft een rustige start te wor-
den”, vertelt hij. “Dat geeft ons de tijd om de nieuwe 
concurrentie te leren kennen. Daar gaat het allereerst 
om.” De kampioenen als leerlingen. Over een nieuw per-
spectief gesproken! 

De Formule E beleeft nu zijn vijfde seizoen. De deel-
nemers hebben het ook daadwerkelijk over ‘Season five’, 
alsof ze het over het vijfde seizoen van een tv-serie hebben. 
Een race duurt telkens 45 minuten plus een ronde.  
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Sleutelen aan elk detail: 
het team moet zo veel 
mogelijk in zo kort 
mogelijke tijd leren.

  
DTM-kampioen Gary 
Paffett maakt na het 
vertrek uit de DTM de 
overstap naar de 
Formule E voor HWA.

50-55_19MER12245_NLNL_Formula-E.indd   51 14/03/2019   11:56



52 Mercedes-BenzMercedes

 
In het eerste  
seizoen verschijnt 
Mercedes-Benz 
partner HWA met een 
racewagen van het 
Venturi-team aan de 
start. Het fabrieksteam 
van Mercedes-Benz 
maakt zijn debuut in 
het volgende seizoen.

De voorheen gebruikelijke autowissel is verleden tijd. 
Binnenkort nemen de grote autofabrikanten het  
voor het eerst tegen elkaar op: BMW, Audi, Porsche, 
Jaguar, Nissan. En Mercedes-Benz natuurlijk. Voor 
Mercedes-Benz is deze klasse een platform om de moge-
lijkheden van elektromobiliteit in een sportieve kracht-
meting te tonen. De onderneming wil grenzen verkennen 
en de weg naar lokaal emissievrij stadsverkeer onder-
steunen. Mercedes-Benz autosportchef Toto Wolff zegt: 
“Elektrificatie is de toekomst.” 

Zoals het een raceteam betaamt, staat er in Affalter-
bach een showcar in de lobby. Matzwarte lak, turquoise 
lijnen, coole carbonlook. Hij heeft wel wat weg van een 
raket. Een verdieping hoger zit Chiocchetti in een verga-
derruimte. Hij is gekleed in jeans en overhemd, drieda-
genbaardje. De engineer heeft Italiaanse roots, is 
opgegroeid in Zuid-Afrika en heeft uiteindelijk bijna 
twintig jaar in de Allgäu gewoond. In 2016 hielp hij als 
technisch chef Lucas di Grassi aan de coureurstitel in de 
Formule E. Hij weet dus wat winnen is. Hij weet echter 
ook dat zoiets tijd kost. 

Een lantaarnpaal in de box
De Formule E rijdt in metropolen als Hongkong, Parijs, 
Rome, Berlijn en voor de finale twee dagen in New York. 

Daar is geen pitstraat zoals op het circuit. De twintig 
teamleden moeten zich in twee boxen persen van 2 bij 3 
meter. “Soms staat er zelfs een lantaarnpaal in de tent, 
zoals in Parijs”, vertelt Chiocchetti. 

De Formule E kun je beschouwen als een start-up. 
“Daarom is het voor ons ook helemaal niet zo erg om 
helemaal from scratch te beginnen.” DTM-kampioen Gary 
Paffett en de ervaren F1-coureur Stoffel Vandoorne doen 
mee aan de races. Er zijn maar een paar testdagen. De 
omschakeling is te vergelijken met een skiër die opeens 
switcht van de afdaling naar de slalom. Je moet kunnen 
improviseren. “Ons equipment wordt centraal door de orga-
nisatoren opgeslagen en vervoerd”, vertelt Chiochetti.  
“We mogen onze boxen woensdagmiddag om 12.00 uur 
openen. Op zaterdag begint de race.” Er blijft dus niet 
veel tijd over om de juiste set-up te vinden. 

Het chassis is voor alle teams gelijk, net als de accu’s. 
Daardoor is de Formule E relatief goedkoop. De compe-
titie kost jaarlijks een miljoenenbedrag met twee cijfers. 
Set-up en software zijn in principe de enige factoren 
waarop het HWA-team in dit seizoen invloed kan uitoe-
fenen. Het toevoegen van je eigen aandrijflijn kan het 
verschil maken. Dat is de taak van Andy Cowell (49). Hij 
is de Managing Director van AMG High Performance 
Powertrains (HPP) en daarmee verantwoordelijk FO
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Racekalender:

13 april: Rome

27 april: Parijs

11 mei: Monaco

25 mei: Berlijn

Op 13 en 14 juli vindt  
in New York de finale 
plaats, verspreid over 
twee races.
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Samen in het 
debuutseizoen:  
het team van HWA 
Racelab met Franco 
Chiocchetti (links) 
en teamchef Ulrich 
Fritz (2e van rechts)

Markus Götting heeft in twee grote reportages 
voor het Mercedes me magazine het succesrecept 
van Mercedes-AMG Petronas uit de doeken 
gedaan. Als doorgewinterde Formule 1-reporter  
is Götting benieuwd hoe Mercedes-Benz nu de 
Formule E-uitdaging zal aangaan.

voor de beste hybride motor ter wereld. Zo’n 25 perso-
nen ontwikkelen nu het nieuwe project, bijna allemaal 
komen ze uit de koningsklasse van de autosport.

“Er zijn veel overeenkomsten met de Formule 1”, zegt 
Andy Cowell. “De ene waarde moeten we naar boven en 
de andere naar beneden bijstellen, om aan de eisen te vol-
doen.” Zo zullen ze designstandaarden uit de onderdelen-
productie overnemen. Cowell brengt de soevereiniteit van 
de meervoudig kampioen mee. En de bijbehorende eisen.

“Ongeduld verhoogt de druk, dat is gewoon menselijk”, 
zegt hij. “Maar waarom ook niet? Natuurlijk willen we 
indruk maken. Maar we onderschatten de uitdaging niet.”

Ook daarom werkt Tony Ross (52) nu met een  
nieuw team. Een consequente toepassing van de bedrijfs-
filosofie: Always change a winning team. Ross was tot  
voor kort nog race-engineer van Valtteri Bottas in de  
Formule  1, in 2016 hielp hij Nico Rosberg aan de WK-
titel. In de Formule E pendelt hij voortaan als chef-engi-
neer tussen Affalterbach, de autosportcentrale in het 
Engelse Brackley en de motorenafdeling in Brixworth. 

Wat er anders is in de Formule E? Door de aerodyna-
mica van deze bolides is er minder aandrijfkracht dan 
bij de F1-renpaarden. De all-weatherbanden van Miche-
lin bieden minder grip en uiteraard beïnvloedt een 100% 
elektrische motor ook het rijgedrag. “Maar één ding is 

in elke klasse gelijk”, zegt Ross, “we moeten continu de 
grens van het haalbare opzoeken.”

Het idee van de Formule E is dat de toeschouwers niet 
naar het circuit komen, maar de show naar de fans gaat. 
Dat geeft deze klasse enerzijds een jonge, urban uitstra-
ling en houding. Anderzijds stelt dit concept de engineers 
en coureurs voor grote uitdagingen: ze moeten ermee dea-
len dat het asfalt in de binnensteden niet altijd glad is, 
maar qua structuur juist vaak heel verschillend is. Boven-
dien zijn er putdeksels, nauwelijks uitloopzones en veel 
muren. “In de Formule 1 was Monaco voor ons altijd een 
extreme race”, vertelt Ross, “vanaf nu hebben we eigen-
lijk alleen maar met Monaco’s te maken.”

Het zal even duren voordat alles duidelijk is. En ze 
moeten iets nieuws leren: verliezen. Ross vindt dat hele-
maal niet zo erg. “Dat maakt ons alleen nog maar hon-
geriger”, zegt hij. Ook nederigheid past bij de filosofie 
van Mercedes-Benz autosport.

De website van  
team HWA Racelab:  
hwaag.com/de 

... en de website van 
de Formule 1-wereld-
kampioenen, die de 
collega’s in de Formule 
E ondersteunen: 
mercedesamgf1.com FO
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Hallo, GLE
Stap maar in: de nieuwe atleet voor 
offroad-avonturen is gearriveerd!

56 – Nieuwe GLE

62 – A-Klasse Limousine

66 – Nieuwe B-Klasse

70 – GLA in Trier

78 – Nieuwe CLA Coupé

90 – smart EQ fortwo in BordeauxDrive
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De autopagina’s in het 
Mercedes me magazine
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Vindersloon
what3words: drie woorden volstaan om wereldwijd 
verborgen paradijsjes te ontdekken. We hebben dit 
supersimpele navigatiesysteem getest met de nieuwe 
GLE in afgelegen gebieden van het Salzburgerland

GLE
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STERKE SAMENWERKING

Mercedes-Benz heeft als eerste autofabrikant geïnves-
teerd in het nieuwe adressysteem van what3words. De 
service wordt vanaf nu aangeboden in nieuwe modellen. 
Via spraakherkenning of door het invoeren van het drie-
woord-adres op het screen, kunnen bestuurders nu pro-
bleemloos wereldwijd elke bestemming bereiken of de 

gegevens doorsturen naar hun vrienden. Het algoritme 
zorgt ervoor dat makkelijk verwisselbare woordcombina-
ties ruimtelijk ver uit elkaar liggen. Als u het eenvoudig 
bedienbare systeem eenmaal hebt uitgeprobeerd, begrijpt 
u het meteen. Kijk voor meer informatie op:
i  mbmag.me/what3words

Een foto, drie woorden: zo wordt 
de prachtige plek gelokaliseerd.

w3w.co/winged.
mixtape.crated

Alpenpanorama 
bij Salzburg — 
een onvergetelijke 
autorit.
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TEKST: INA BRZOSKA
FOTO’S: UWE DÜTTMANN

E en ochtendbriesje waait door het 
riet, mistfl arden boven het water 
trekken op en bieden zicht op de 
dramatisch aandoende Drachen-

wand aan de oevers van de Mondsee. Twee 
reigers verstoren de rust als ze door het 
spiegelgladde wateroppervlak ploegen. “Dit 
is echt een betoverende plek”, zegt Sophie 
McArthur. Precies zoals een Australische 
zich een Alpenpanorama voorstelt.

McArthur is geboren en getogen in 
Melbourne. Twee jaar geleden verhuisde ze 
naar Londen. De 32-jarige kwam naar 
Europa om plekken als deze te ontdekken, 
maar ook om zich beroepsmatig opnieuw te 
oriënteren. In Londen ontmoette de bedrijfs-
econome de oprichters van what3words — 
drie Britten met een visie die haar aansprak 
en voor wie ze nu door het Salzburgerland 
reist. Het principe van de start-up wordt op 
deze plek heel duidelijk, aan deze mystieke 
riet oevers, ver van de bewoonde wereld. 
Plekken die voor toeristen vaak verborgen 
blijven omdat ze zo verstopt liggen. 

McArthur pakt haar smartphone en 
maakt een foto met de what3words-foto-app. 
“De app is heel gebruiksvriendelijk”, zegt 
ze. Je hebt naast de app alleen internet 
nodig. Vervolgens bepaalt het programma 
de exacte locatie. Bij de check op het display 
ziet McArthur of de exacte plek waar ze 
staat, is gescand. Dan tagt de app de foto met 
drie woorden. Vervolgens kan ze de foto 
delen met haar collega’s, die nog op zoek zijn 
naar de locatie. Binnen enkele minuten arri-
veert de rest van het team op dezelfde plek.

Het idee van what3words is nu al revolu-
tionair. Het betreft een nieuwe vorm van de 
zogeheten geocodering, een geweldig een-
voudig adressysteem dat elke plek op aarde 
met drie woorden beschrijft. Wereldwijd 
wordt what3words steeds vaker gebruikt. 
Zo ook door Mercedes-Benz; de navigatie is 
geïntegreerd in het infotainmentsysteem 
MBUX van bijna alle nieuwe auto’s. Het biedt 
de bestuurder de mogelijkheid om veiliger 
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DE NIEUWE GLE: KRACHTIG EN INTELLIGENT

Rustig blijven onder alle omstandigheden – dat is wellicht een van de sterk-
ste eigenschappen van de nieuwe GLE. Zowel op de weg als in het terrein 
is hij de ideale reisgenoot, boordevol geavanceerde en intelligente syste-
men. Hij beschikt over een actief onderstel met aan elk wiel verstelbare 
veer- en dempingskrachten. De curve tilting function en de op een camera 
gebaseerde rijstrookherkenning zorgen voor extra comfort en veiligheid. 

Het interieur is ten opzichte van de voorganger groter geworden. Het 
beschikt over het innovatief infotainmentsysteem met touchscreen en de 
allernieuwste rij-assistentiesystemen. Uiteraard is de nieuwe navigatie met 
what3words geïntegreerd. Dit systeem kan bijvoorbeeld via spraakherken-
ning worden geactiveerd. Optioneel is de GLE leverbaar met een derde 
zitrij voor twee extra passagiers.  i  mercedes-benz.com/gle

Mercedes me.
Eenvoudig. Intelligent. 
En voor ú gemaakt.

Altijd op de hoogte van 
alle zaken die uw 
Mercedes-Benz betref-
fen. U ziet bijvoorbeeld 
direct of de banden-
spanning perfect is. En 
of er voldoende brand-
stof aanwezig is. Met 
Mercedes me hebt u uw 
Mercedes-Benz, uw 
services en nog veel 
meer digitaal beschik-
baar in uw persoonlijke 
omgeving.

i  mercedes.me

Even bijtanken: de 
Blonde Hütte serveert 
overheerlijke 
Kaiserschmarrn 
(gekaramelliseerde 
pannenkoek).

Voordat ze verder 
rijdt, test Sophie 
McArthur het 
infotainmentsysteem 
MBUX van de 
nieuwe GLE.

w3w.co/
confessing.laughs.
neighed
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GLE
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Sophie McArthur van 
what3words komt uit 
Melbourne, Australië.
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en sneller de bestemming te bereiken. Een 
samenwerking die ook tot stand kwam, 
omdat McArthur in haar geboorteland voor 
Daimler AG had gewerkt en zo het eerste 
contact kon leggen voor de bedenkers. 

Ze vertelt hoe het allemaal begon; een 
typisch start-upverhaal. Een paar jaar gele-
den in Londen ontmoetten twee knappe kop-
pen elkaar. Ze hadden een probleem. Chris 
Sheldrick werkte op dat moment in de 
muziekindustrie en coördineerde optredens 
voor talloze bands. Het was vaak erg lastig 
om de exacte adressen waar ze moesten  
spelen, aan zijn bands door te geven. 
Sheldrick deelde gps-adressen per e-mail of 
sms, en toch kwamen zijn collega’s vaak op 
de verkeerde plek terecht. De organisatie 
leidde regelmatig tot chaotische situaties.

57 biljoen vakken
Sheldrick belde een oude vriend op, die taal- 
en wiskunde had gestudeerd in Cambridge. 
Samen ontwierpen ze een algoritme, dat niet 
alleen gebaseerd was op cijfers, maar ook op 
woorden. Ze deelden de wereld in 57 biljoen 
vakken van 3 bij 3 meter in. Elk vak gaven 
ze een uniek adres bestaande uit drie woor-
den. Hoe nuttig het systeem in het dagelijks 
leven is, wordt hier wel duidelijk, in de ber-
gen. Tijdens hun tocht wijst McArthur op 
marktkramen en foodtrucks, die vis, appel-
sap of wijn te koop aanbieden. “Met ons sys-
teem zijn ze makkelijker en sneller te 
vinden”, zegt ze. Dat is natuurlijk ook gun-
stig voor toeristen. Mensen die door het Salz-
burgerland trekken, zijn vaak aangewezen 
op tips van de lokale bevolking. De mooiste 
plekjes zijn haast onvindbaar en vaak alleen 
via omwegen bereikbaar. Want welke reis-
leider weet de weg nou helemaal precies en 
wie neemt er nog een boek mee tijdens een 
tocht door de Alpen? Iedereen heeft tegen-
woordig een smartphone.

McArthur laat haar persoonlijke favoriete 
plekjes zien, die ze al in de app heeft opge-
slagen. Daar is het verstopte ravijn met het 
turquoiseblauwe water, de brullende water-
val, ergens middenin een klein loofbos aan 
de rand van de weg, en het startpunt van de 
prachtigste wandelroute van de regio — al 
deze locaties heeft ze getagd met een drie-
woord-adres. Voor zichzelf of om naar haar 
vrienden te sturen. 
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Glashelder water, 
wuivend riet: het strand 
van natuurbad Hof am 
Fuschlsee is een van de 
meest knusse plekjes in 
de Salzkammergut.

 w3w.co/leered.
barn.evaporated

 
Ook van binnen een 
belevenis: de GLE zit 
boordevol innovatieve 
features.
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Vooral de meest afgelegen gebieden ter 
wereld profiteren van dit systeem. Zoals 
Mongolië, waar what3words sinds kort 
samenwerkt met Airbnb. Daardoor kunnen 
toeristen nomaden vinden, bij hen verblij-
ven en ze begeleiden – een nieuw aanbod 
voor duurzaam toerisme. In heel wat  
Afrikaanse landen heeft de regering inmid-
dels besloten om het principe van het drie-
woord-adres te gaan hanteren.

Het beste voorbeeld hiervan is Nigeria. 
Een ontwikkelingsland met het op zes na 
hoogste inwoner aantal ter wereld, waar 
vanwege het gebrekkige adressysteem tot 
nu toe slechts een op de vijf inwoners post 
kan ontvangen. Echt iets voor what3words. 
En een samenwerking die een zegen zou  
kunnen zijn voor de lokale economie — 
denk alleen al aan de mogelijk heden voor 
online shopping. 

Voordeel ten opzichte van gps
Wanneer McArthurs bergtocht ‘s avonds 
ten einde loopt, heeft ze acht persoonlijke  
favoriete plekken opgeslagen als foto met 
drie-woord-adres. Perfect om de tocht nog 
een keer te maken, met vrienden bijvoor-
beeld. Natuurlijk krijgt ze vaak de vraag 
wat dan eigenlijk het voordeel is ten  
opzichte van gps-coördinaten. Voor haar  
ligt dat voor de hand. “Vergeleken met een 
combinatie van achttien cijfers en vier  
letters zijn drie woorden makkelijker te ont-
houden en te delen”, vertelt ze. 

Dat wordt vooral heel duidelijk in nood-
situaties. Bijvoorbeeld toen ngo’s de drie-
woord-adressen na zware overstromingen 
gebruikten om slachtoffers te helpen. Inmid-
dels hebben zelfs de Verenigde Naties de 
app in de noodhulpverlening geïntegreerd. 
Het systeem zou ook kunnen worden inge-
zet bij lawine-ongelukken in de Alpen of bij 
reddingsacties in skigebieden. Of gewoon 
om betoverende plekjes op te slaan. Zoals 
de authentieke blokhut, die McArthur bij 
toeval op de terugweg ontdekt.

Dat niet iedereen er blij mee is dat  
zulke prachtige plekjes een hotspot zouden 
kunnen worden voor toeristen, is duidelijk. 
“Wij moeten daar als gebruikers ook reke-
ning mee houden”, zegt McArthur. De mooi-
ste paradijsjes op aarde mogen natuurlijk 
geheim blijven.

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

Vraag haar alles wat je wilt weten via de mail 

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

020 - 205 10 69

droomreis@pacifi cislandtravel.nl 

pacifi cislandtravel.nl

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.”

“

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.
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A

Avant- gardistisch  
en aero dynamisch
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De familie van compacte auto’s 
van Mercedes-Benz breidt uit.  
De nieuwe A-Klasse Limousine 
die eind 2018 werd geïntrodu-
ceerd, is de jongste telg van de 
familie. De compacte vierdeurs 
beschikt over een wielbasis van 
2729 millimeter en een zeer 
korte overhang voor en achter. 
In combinatie met de karakteris-
tieke taillelijn versterkt dit  
de sportieve uitstraling. Qua 
beschikbare hoofd ruimte staat 
dit model trouwens aan de top 
van zijn segment. 

Deze Limousine draagt de 
kenmerkende genen van elke 

A-Klasse. Die omvatten moderne, 
efficiënte motoren, de nieuwste 
rijassistentiesystemen, met tal 
van slimme functies die uit de 
S-Klasse stammen, en het intuï-
tief bedienbare en zelflerende 
MBUX – Mercedes-Benz User 
Experience multimediasysteem. 
Met een Cw-waarde van 0,22 en 
een frontaal oppervlak van 
2,19 m2, beschikt de nieuwe 
A-Klasse Limousine over de laag-
ste luchtweerstandscoëfficiënt 
van alle serieauto’s wereldwijd 
en verdedigt hierbij het huidige 
wereldrecord dat de CLA Coupé 
eerder vestigde.

 
De A-Klasse Limousine 
is voorzien van de 
nieuwste rijassistentie-
systemen, met tal van 
functies die uit de 
S-Klasse stammen. 

 
De compacte Limousine 
heeft een zeer korte 
overhang voor en 
achter. In combinatie 
met de karakteristieke 
taillelijn versterkt dit de 
sportieve uitstraling.

 
De bagageruimte heeft 
een volume van 420 liter 
en is ontworpen met het 
oog op praktisch 
gebruiksgemak. Zo is de 
laadbreedte met 950 
mm erg groot, net als de 
diagonale afstand van 
462 mm tussen het slot 
en de onderkant van de 
achterruit. Hierdoor zijn 
grotere bagagestukken 
comfortabel in en uit  
te laden.
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Het interieur van de A-Klasse Limousine 
is volledig vernieuwd met een modern, 
avant-gardistisch uiterlijk als resultaat. 
Mercedes-Benz koos hierbij voor een radi-
cale aanpak, die we zelfs revolutionair 
mogen noemen. Door deze interieur-
architectuur ontstond een volledig nieuw 
ruimtelijk gevoel. 
Het unieke interieurdesign kenmerkt zich 
door het vooruitstrevende dashboard-
design: de designers creëerden visueel 
ononderbroken lijnen. Dit resulteert in een 
dashboard dat lijkt door te lopen over de 
hele breedte van de auto in de vorm van 
een vleugel. Het optionele widescreen dis-
play is volledig vrijstaand en de luchtuit-
stroomopeningen in sportieve turbinelook 
vormen een echte blikvanger.
De sfeerverlichting omvat 64 kleuren (in 
combinatie met de uitrustingslijnen Style, 

Progressive of AMG Line). De verschil-
lende kleuren worden ingedeeld in tien 
kleurwerelden die voor een lichtweergave 
met spectaculaire kleurveranderingen 
zorgen. Optioneel worden de kleurwerel-
den aangepast aan de verschillende weer-
gavestijlen van het widescreen display.
DYNAMIC SELECT, dat met een druk op 
de knop keuze biedt uit verschillende rij-
programma’s, is bij de A-Klasse Limou-
sine standaard. Voor nog meer rijplezier 
in combinatie met langeafstandscomfort 
zorgt het onderstel met adaptief verstel-
bare demping. Met de schakelaar op de 
middenconsole kan gekozen worden uit 
de rijprogramma’s ECO, Comfort, Sport  
en Individual. 

Er is al een A-Klasse Limousine vanaf  
€ 37.287 incl. BTW en BPM.

INTERIEURDESIGN: EEN REVOLUTIONAIRE AANPAK

 
Het sierdeel van het 
vleugelvormige dashboard 
loopt zonder visuele 
onderbreking volledig 
door tot in de beide 
voorportieren.  

 
Het MBUX luidt een 
nieuw tijdperk in op het 
gebied van connectiviteit. 
Een unieke eigenschap 
van dit systeem is het 
vermogen om te leren 
met behulp van kunst-
matige intelligentie.  
Zo wordt de spraak-
bediening ingeschakeld 
met het trefwoord  
“Hey Mercedes”.

“OP VERZOEK  
VAN ONZE  
KLANTEN BIEDEN 
WE DE A -KLASSE 
NU OOK ALS 
LIMOUSINE AAN.”
Britta Seeger, 
Mercedes-Benz Cars Marketing en Sales
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Dat is toch niet …? Jazeker, u ziet het  
goed. Praktisch was de B-Klasse van 
Mercedes-Benz altijd al, maar de nieuwste 
generatie straalt een ongekende flair uit. 
Vooral in de meest dynamische variant met 
de AMG Line. 

De nieuwe Sports Tourer rijdt soepeler 
en biedt tegelijkertijd meer comfort dan zijn 
voorganger. Het interieur kenmerkt zich  
door een avantgardistisch design en een 
uniek ruimteconcept, met royale bewegings-
vrijheid op de achterbank. Het in de A-Klasse 
voor het eerst ingevoerde multimedia-
systeem MBUX met zelflerend vermogen 

en intuïtieve user interface is nu ook in  
de B-Klasse beschikbaar. Met de “Hey 
Mercedes” spraakbediening, het standaard 
touchscreen en functies als MBUX  
augmented reality kunt u snel overweg.  
Op het gebied van actieve veiligheid  
overtuigt de B-Klasse met moderne rij- 
assistentie systemen en functies uit de 
S-Klasse op — voor het segment — premium-
niveau. Daarnaast zijn de nieuwe motoren 
nóg efficiënter geworden. 

Innovatief en veiliger dan ooit: de nieuwe 
B-Klasse is niets minder dan de perfecte 
Sports Tourer voor het hele gezin!

Chiquer 
dan ooit
TEKST: PATRICK KURZ 
FOTO’S: DAIMLER AG

B
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Mercedes me.
Eenvoudig. Intelligent.
En voor ú gemaakt.

Altijd geïnformeerd 
over uw Mercedes-Benz 
en alles wat erbij hoort: 
bijvoorbeeld brandstof-
prijzen of beschikbare 
parkeerplaatsen in de 
dichtstbijzijnde 
parkeergarage. Met 
Mercedes me hebt u 
digitale toegang tot uw 
Mercedes-Benz, uw 
services en nog veel 
meer zaken in een 
gepersonaliseerde 
omgeving.

i  mercedes.me

Een puristisch design, 
emotionele lijnen: de 
nieuwe B-Klasse.

Frisse aanblik: een lage, 
progressief vormgegeven 
voorzijde.
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Smalle achterlichten, 
sportieve achterzijde.

 
Veel volume: de 
bagageruimte heeft een 
inhoud van 1.540 liter.

  
Karakteristiek: de 
optionele dubbele 
led-fakkel.
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Uitstekend zicht  
rondom dankzij de  
hoge zitpositie.

 
Helemaal van deze tijd:  
een avantgardistisch 
design en MBUX met 
touchscreen, touchpad 
en touch control-buttons 
in het stuurwiel.

69Maart 2019 Mercedes

Meer details over  
de nieuwe B-Klasse  
vindt u op:
i  mbmag.me/b-klasse
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GLA

De Porta Nigra is de best 
bewaarde stadspoort uit 
de Romeinse oudheid. 
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TRIER
Trier is een van de oudste steden van Duitsland en was ooit de 
hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. Dat roemrijke verleden is 
tegenwoordig nog merkbaar in het grote aantal Unesco-Wereld-
erfgoederen uit de oudheid en de vroege middeleeuwen. De stad is 
ook bekend om zijn Moezelwijnen en als geboorteplaats van Karl 
Marx. We gingen er een kijkje nemen met de Mercedes-Benz GLA 

T rier ontstond in 16 v.Chr. als de 
Romeinse legioenstad Augusta  
Treverorum. Vernoemd naar de 
toenmalige keizer Augustus en  

de Treveren, de lokale Keltische stam die de 
Romeinen hadden onderworpen. Een eeuw 
later was het plaatsje uitgegroeid tot een 
levendige handelsstad. De bevolking groeide 
tot 80.000 inwoners rond 300 n.Chr., toen 
Trier werd uitgeroepen tot West-Romeinse 
hoofdstad ten tijde van de tetrarchie, de peri-
ode waarin vier keizers het Romeinse Rijk 
onder elkaar verdeelden. Na de val van de 
laatste Romeinse keizer wist Trier zich nog 

een tijd te handhaven als een belangrijk  
centrum van het christelijk geloof, waarvan 
het grote aantal kerken en abdijen getuigt. 
Na een eeuwenlang verval kende de stad aan 
het einde van de negentiende eeuw een 
wedergeboorte.

Met die eerste bloeiperiode maken we 
meteen kennis bij het inrijden van de binnen-
stad: de Porta Nigra is het symbool van Trier. 
Het bouwwerk werd eind tweede eeuw als 
noordelijke stadspoort van Augusta Trever-
orum opgetrokken uit grote blokken zand-
steen. De door de tand des tijds vervuilde 
buitenmuren leverden het bouwwerk 

TEKST: MAXIME SCHOUPPE 
FOTO’S: TOM VANDEWIELE

Duitsland

Trier

Nederland

België

tussen heden en verleden
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de bijnaam ‘Zwarte Poort’ op. Het is de best 
bewaard gebleven Romeinse stadspoort ten 
noorden van de Alpen. En dat is best opmer-
kelijk, want het merendeel van de Romeinse 
stadsmuur is in de middeleeuwen afgebro-
ken om nieuwe huizen en kerken mee te bou-
wen. De poort ontsnapte aan dat lot dankzij 
de Griekse monnik Simeon. Die liet zich daar 
in 1028 als kluizenaar inmetselen en werd 
na zijn dood, zeven jaar later, heiligverklaard. 
Kort daarop werd de poort omgebouwd tot 
kerk, compleet met zadeldak en kerktoren. 
Naast de poort kwam een klooster dat aan 
Simeon gewijd was. Nadat Napoleon Trier in 
1804 had ingenomen, liet hij beide gebou-
wen seculariseren en bracht hij de Porta 
Nigra in de oorspronkelijke staat terug. In 
1986 werd de voormalige stadspoort met 
acht andere monumenten toegevoegd aan de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco. Het 
romaanse Simeonsklooster huisvest tegen-

woordig het stedelijk museum, waar veel 
Romeinse artefacten te bewonderen zijn, en 
de VVV van Trier.

We nemen weer plaats in de GLA en  
verbinden onze iPhone met de speciale  
usb-ingang onder de middenarmsteun. 
Apple CarPlay™ verschijnt automatisch op 
het centrale display en we rijden westwaarts, 
richting de Moezeloever. We passeren  
twee prachtig bewaarde middeleeuwse hijs-
kranen, die inmiddels te ver van de kade 
staan om nog dienst te doen. De wandeling 
op de groene strook langs de rivier is ook de 
moeite waard. Een beetje verder zien we 
rechts over de Moezel de Römerbrücke of 
Romeinse brug, waarvan de pijlers nog uit 
de oudheid stammen. Ook de brug is wereld-
erfgoed, net als de Barbarathermen, waar 
we na een afslag links op de Südallee langs-
rijden, alsook de keizerthermen en het  
verderop gelegen amfitheater. Van de drie 

hebben de Kaiserthermen het best de plun-
deringen van de middeleeuwse bouwvakkers 
doorstaan. De muren van het rond 300 n.Chr. 
door keizer Constantijn de Grote gebouwde 
badcomplex staan momenteel in de steigers, 
maar dat doet niets af aan de bewondering 
die het vernuft van de Romeinse bouwmees-
ters afdwingt. 

Via de Apple CarPlay™ gaan we met 
Google Maps op zoek naar een parkeerplaats 
in de binnenstad. Onderweg komen we het 
door resten van de Romeinse stadsmuur 
omgeven Rheinisches Landesmuseum 
tegen. De toonaangevende archeologische col-
lectie onthult “200.000 jaar aan geschiedenis 
en culturele ontwikkeling van Trier en 
omstreken, van de prehistorie tot de laat-acht-
tiende eeuw”. Nadat we de GLA in de parkeer- 
garage aan de Konstantinstrasse hebben  
achtergelaten, gaan we de Basilica van  
Constantijn bewonderen. Het bouwwerk 

  
Dankzij de smartphone-
integratie met Apple 
CarPlay™ of Android 
Auto kunt u in de GLA 
ook uw favoriete apps 
gebruiken.

  
De keizerthermen 
tonen een mooi staaltje 
bouwtechnisch vernuft 
van de Romeinen.

  
Middeleeuwse hijskraan 
op de Moezeloever.  
Een leuke wandel-
bestemming langs  
het water.
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GLA

Model
GLA 180

Lak:  
   Mountaingrijs metallic  
met AMG Line en 
nightpakket

Transmissie: 
   AMG SPEEDSHIFT 
DCT-7G (automaat)

Cilinderaantal/-opstelling: 
   4/lijn

Cilinderinhoud: 
   1.595 cm3

Max. vermogen:
   90 kW (122 pk) 
bij 5.000 t/min

Topsnelheid: 
   200 km/h

Acceleratie 0-100 km/h:
   8,7 sec.

Brandstofverbruik:
   gecombineerd:  
6,4 l/100 km 
gecombineerd:  
15,6 km/l

CO2-uitstoot:
   gecombineerd: 
146 g/km

Vanafprijs:
€ 42.989 
incl. BTW/incl. BPM

 
Waar nu de kathedraal en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk staan, 
verrees ooit het paleis van 
keizer Constantijn de Grote.
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dateert uit dezelfde tijd als de keizerlijke 
thermen en maakte oorspronkelijk deel uit 
van het paleis van keizer Constantijn, die het 
christendom tot de staatsgodsdienst van het 
Romeinse rijk uitriep. Het gebouw heet de 
grootste intact gebleven overdekte ruimte 
uit de Romeinse tijd te zijn, maar dat moe-
ten we wel met een korrel zout nemen, want 
het bakstenen gebouw had een bewogen 
geschiedenis. Het brandde in de middeleeu-
wen grotendeels af, werd omgebouwd tot 
kerk, dan verbouwd tot burcht, vervolgens 
ingelijfd bij het bisschoppelijk paleis en tot 
slot geïntegreerd in het fraaie Keurvorsten-
paleis in rococostijl. In de negentiende eeuw 
werd het een eerste keer herbouwd, maar de 
Amerikaanse bombardementen tijdens WOII 
brachten het zoveel schade toe dat in de 
jaren ’50 een nieuwe restauratie nodig was. 
De Basilica doet nu dienst als evangelisch-
lutherse kerk.

Vanuit het Konstantinplatz wandelen we 
naar de Domfreihof, waar we twee andere 
Unesco-pareltjes kunnen bewonderen: de 
naast elkaar gelegen Sint-Petersdom en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. De Dom begon ooit 
als de grootste kerk uit de christelijke oud-
heid: twee naast elkaar opgerichte basilica’s 
op een stuk van Constantijns voormalige 
paleis. Die dubbelkerk was viermaal zo groot 
als de huidige romaanse kathedraal, waarin 
met name het hangende hoofdorgel veel 
indruk maakt. Rond 1200 maakte het zuide-
lijke deel van de kathedraal plaats voor de 
intiemere vroeg-gotische Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk, met zijn opvallende beschilderde pij-
lers en kleurrijke glasramen. De twee kerken 
worden verbonden door een gotische kloos-
tergang, die een verbluff end uitzicht biedt op 
de beide kerkgebouwen. 

Op een steenworp van de Domfreihof ligt 
de Grote Markt (Hauptmarkt), een van 

Duitslands schilderachtigste stadspleinen. 
Opvallende monumenten zijn de Steipe, 
het pand waar de middeleeuwse notabelen 
voorname gasten ontvingen en feesten 
gaven, en de Sint-Gangolfkerk, het oudste 
religieuze gebouw na de Dom, dat knus in 
een huizenblok is ingekapseld. Uiteraard telt 
het plein een aantal fraaie (en voor deze 
regio zo kenmerkende) felgekleurde vak-
werkgevels. Een ervan is heel imposant: 
de Jodenpoort gaf in de middeleeuwen toe-
gang tot de ‘joodse steeg’. Ook vermeldens-
waard zijn twee oude woontorens, zeg maar 
de voorlopers van onze fl atgebouwen: de 
Frankentoren en het Driekoningenhuis. De 
Grote Markt is natuurlijk het centrum van 
het winkelwandelgebied, dat zich uitstrekt 
tot aan de Kornmarkt. Van de vele eetgele-
genheden die men er aantreft, is er één met 
een opvallende kaart: de taverne Zum Dom-
stein serveert een aantal gevarieerde 

GLA

De Grote Markt, met 
de Steipe en de door 
huizen ingesloten 
Sint-Gangolfkerk.

  
De Basilica van 
Constantijn had vele 
bestemmingen en is 
meermaals verbouwd. 
Het is nu een 
evangelisch-lutherse 
kerk. 

De Sint-Petersdom 
(rechts) en de Onze-
Lieve-Vrouwekerk, 
gezien vanuit de vredige 
kloostergang.

70-77_19MER12245_NLNL_Trier 3.indd   74 14/03/2019   12:11

Heerlijk ontspannen in deze comfortabele bank?

T:   +31 10 760 18 50
W:   www.maisonsucre.nl
Volg ons:

Wij creëren stijlvolle interieurs gericht op uw manier van leven en brengen balans en atmosfeer 
in ieder gedeelte van uw huis. Bezoek onze sfeervolle showroom in Rotterdam en beleef wat 
er allemaal mogelijk is op het gebied van interieur.

Showroom Maison Sucre
Groenendaal 245, Rotterdam
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Tips
1  Restaurant Schlemmereule
Al meer dan 20 jaar biedt Peter 
Schmalen in zijn ‘Smuluil’ een 
geraffi  neerde internationale kaart 
in een stijlvolle setting. 
Domfreihof 1b  
i  schlemmereule.de

2  Zum Domstein
Maak een reis in de tijd. Deze 
taverne onderscheidt zich door 
het aanbod aan authentieke 
Romeinse gerechten. Toegang 
vanaf Hauptmarkt én Domfreihof.
i  domstein.de

3  Adventure performance
Beleef het verleden van Trier 
alsof u er zelf bij was.
i  erlebnisfuehrungen.de/mythos/

4  Schroeders Hotels
Drie locaties en formules. De 
prijs-kwaliteitverhouding van 
het appartementhotel in de 
universiteitsbuurt is uitstekend.
i  schroeders-appartement-

hotel.de

5  Das Weinhaus
Een van Triers grootste wijn-
handels, met 820 verschillende 
Rieslingwijnen en een grote 
keuze aan (veel zeldzamere) 
Duitse rode wijnen. 
Brückenstraße 7
i  weinhaus-trier.de

6  Vereinigten Hospitien
Deze door Napoleon opgerichte 
sociale instelling beschikt over de 

oudste wijnkelder van Duitsland. 
Krahnenufer 19
i  weingut.vereinigtehospitien.de

7  Wijncultuurpad
Wandeling van 1,6 km tussen 
het amfi theater en het wijndorpje 
Olewig. Om alles te weten te 
komen over de Rieslingdruif. 
Meer info via de VVV.
i  trier-info.de

8  Shopping
Tussen de Hauptmarkt en de 
Kornmarkt kunt u eindeloos 
winkelen. De doordeweekse 
markt vindt dinsdag en vrijdag 
plaats op de Viehmarkt. De 
zaterdagmarkt is tegenover de 
kathedraal, op de Domfreihof.  
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Romeinse gerechten, die geheel in stijl in 
rood aarde werk worden genuttigd.

Om ons bezoek af te ronden wandelen we 
via de Fleisschstrasse (‘Vleesstraat’) naar het 
Karl-Marx-Haus. Het geboortehuis van de 
fi losoof en politiek denker, van wie achter het 
Simeonsklooster een groot standbeeld staat, 
is sinds 1968 een museum over Marx’ leven 
en ingrijpende invloed op de moderne samen-
leving. Voor ons vertrek gaan we nog even 
snel langs bij de overburen van het Karl-
Marx-Haus: Das Weinhaus, waar je de 
unieke ‘Das Kapital’-wijn kunt kopen, een 
Riesling van de druiven van het wijnperceel 
dat ooit aan de familie Marx toebehoorde. Een 
ideetje van eigenaar Otti Büssching en een 
knipoog naar de geschiedenis: Marx’ kritiek 
op het kapitalisme en zijn pleidooi voor de 
arbeidersbeweging zouden namelijk ingege-
ven zijn door een crisis in de lokale wijnbouw, 
die duizenden arbeiders tot de bedelstaf ver-
oordeelde. Wat er ook waar van is, het is een 
leuk souvenir om mee te nemen – en de baga-
geruimte van de GLA is ruim genoeg.

Het is tijd om te vertrekken. Onder het 
toeziend oog van de Mariënsaule, een 
metershoog standbeeld van de Moeder Gods 
dat bovenop de Markusberg aan de andere 
kant van de rivier troont, rijden we over de 
Moezeloever de stad uit. Op de DAB-radio 
hebben we onze favoriete lokale zender opge-
zet. Om ons een beetje thuis te voelen. 

GLA
Porta 
Nigra

Amfitheater

Kaiser-
thermen

Dom

Basilica
Constantijn

Hauptmarkt
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KEEP CALM
AND INVEST IN

CAPE VERDE
Droomt u ook van witte stranden en een zon die bijna het hele jaar straalt? Dan is Kaapverdië the 

place to be! Vakantievastgoed is er in volle ontwikkeling. De aankoop van een tweede verblijf in een 
luxeresort is een perfecte investering die u toprendementen biedt. Wilt u meer weten?  

Wij beantwoorden de 3 meest gestelde vragen. 

1
De rendementen worden contractueel vastgelegd waardoor u zeker bent van uw 
returns. The Resort Group kan een gegarandeerde bezettingsgraad (= inkomsten) 
voorleggen dankzij samenwerkingsakkoorden met de TUI Group en andere 
touroperators. De huidige bezettingsgraad bedraagt gemiddeld 76% waardoor wij 
u minimum 7% rendement kunnen garanderen*.

JA

KUNNEN DIE HOGE RENDEMENTEN WEL GEGARANDEERD WORDEN?

2
Onze partner The Resort Group Plc biedt een all inclusive service voor verhuur. U hoeft 
dus zelf niet op zoek te gaan naar mogelijke huurders. Daarnaast streven de resorts die wij 
vertegenwoordigen allemaal een perfecte uitbating en piekfijn onderhoud na. Er wordt 
alles aan gedaan om het vijfsterrenniveau te behouden.

JA
KRIJGEN WE ONS VERBLIJF WEL VOLDOENDE VERHUURD?

3 Bij ons is ‘netto’ echt ‘netto’. Geen verrassingen met bijkomende kosten. Het vastgoed 
wordt uw volle eigendom. U bent eigenaar van de grond en het gebouw. Dit wordt 
vastgelegd in een notariële akte (de notariskosten bedragen maximum 3%).

NEE

KOMEN ER ACHTERAF NOG EXTRA KOSTEN BIJ KIJKEN?

*Contacteer ons steeds voor de meest actuele voorwaarden.

EEN ZORGELOZE INVESTERING
netto rendement*. 
Deze voorwaarden worden 
contractueel vastgelegd.7%Minimum

NL: +31 (0)85 0655269
BE: +32 (0)16 606039
contact@livingonthebeach.com
www.livingonthebeach.com

70-77_19MER12245_NLNL_Trier 3.indd   77 14/03/2019   12:12



78 Mercedes-BenzMercedes

Facts

De nieuwe Mercedes-Benz CLA 
Coupé is niet alleen de meest 
emotionele auto in zijn klasse, 
maar ook een van de meest 
intelligente. De MBUX-interieur-
assistent herkent op basis van 
gebaren bedieningsinstructies 
en tovert het interieur om tot 
een intelligente ruimte. De 
navigatie maakt gebruik van 
augmented reality en de ENER-
GIZING COACH herkent indi-
recte steminstructies en geeft 
individuele aanbevelingen om 
fit te blijven. De nieuwe CLA 
biedt talrijke intelligente oplos-
singen. De auto onderscheidt 
zich ook door ingenieuze details 
op het gebied van aerodynamica 
en door nieuwe functies van het 
rijassistentiepakket van Intelli-
gent Drive. Het design onder-
streept zijn coupékarakter, met 
een langgerekte carrosserie en 
designelementen zoals de power-
domes op de motorkap en de 
kentekenplaat aan de achter-
zijde, die nu in de bumper is 
gemonteerd. De nieuwe CLA is 
leverbaar vanaf mei 2019.

De nieuwe 
CLA Coupé,
zo mooi kan  
intelligent  
design zijn

 
Net als in de A-Klasse wordt 

de unieke interieurarchitectuur 
van de CLA sterk bepaald door 

het avant-gardistische design 
van het dashboard. FO
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De eerste CLA creëerde 
een heel nieuw 
marktsegment: de 
compacte vierdeurs 
Coupé is nog steeds een 
enorm succes.

 
Blikvanger van formaat: 
verlichte luchtuitstroom-
openingen in sportieve 
turbinelook.

 
Als hommage aan het 
eerste model, is de SLC 
Final Edition leverbaar 
in de exclusieve 
lakkleur zonnegeel.

De SLC Final Edition:  
onovertroffen rijplezier met oog voor detail

Toen de SLK in 1996 zijn sensationele 
opwachting maakte, vormde hij de 
basis voor een nieuwe generatie Road-
sters met een vast variodak. Het grote 
voordeel? Het plezier van open rijden 
combineren met een hoog comfort-
niveau bij slechte weersomstandig-
heden. Met een omvangrijke uitrusting 
en unieke interieurdetails vormt dit 
speciale model het hoogtepunt van  
de huidige modelgeneratie. De Final 
Edition is vanaf nu leverbaar in drie 
motorvarianten, de SLC 200, de SLC 
300 en de Mercedes-AMG SLC 43, die 
u een flinke portie onovertroffen rij-
plezier bezorgen.

Een gedurfde kleur
Bij de introductie was de SLK lever-
baar in het geel, een atypische kleur 
voor Mercedes-Benz. Als hommage 
aan het eerste model, is de Final Edi-
tion van deze succesvolle Roadster, 
naast de traditio nelere kleuren, 
opnieuw leverbaar in de exclusieve 
lakkleur zonnegeel.

Geraffineerd en gedetailleerd
De bestuurder en zijn passagier worden 
in deze Final Edition getrakteerd op tal 
van geraffineerde details. Naast zilver-
chromen of hoogglanzend zwarte sier-
elementen, beschikken alle modellen 
over de exclusieve SLC Final Edition-
badge op de voorspatschermen, onder 
de verchroomde vinnen. Blikvangers 
zijn de standaard 18 inch vijfspaaks 
lichtmetalen AMG-velgen in hoogglan-
zend zwart en tal van andere opties.

Het interieur van de SLC is afgewerkt 
in tweekleurig nappaleder zwart/zilver 
pearl met siernaden in alpacagrijs. De 
sierdelen in het dashboard en de mid-
denconsole zijn vervaardigd van lichtge-
kleurd aluminium. Andere sportieve 
details zijn het driespaaks multifunctio-
nele sportstuur met carbonleder aan 
boven- en (afgevlakte) onderzijde en nap-
paleder op het greepgedeelte, inclusief 
zilverkleurige stuurschakelpaddles. 
Lederen inzetstukken in carbonlook in 
de stoelen ronden het unieke interieur-
design van de SLC Final Edition af.
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G-Klasse 350 d:  
krachtig én efficiënt
De nieuwe zescilinder-in-lijn diesel-
motor maakt van ‘het icoon’ de meest 
efficiënte G-Klasse tot nu toe. Met 
286 pk onder de motorkap en een kop-
pel van 600 Nm (1.200 - 3.200 t/min) 
creëert deze motor maatstaven op het 
gebied van performance. De motor is 
nu al ontworpen met het oog op de toe-
komstige emissiewetgeving die fabri-
kanten verplicht om de emissiewaarden 
af te stemmen op de strengere meet-
methode (RDE – Real Driving Emissi-
ons) die in 2020 zal gelden. 

Alle componenten die de emissie 
efficiënt helpen reduceren, zijn vlak-
bij de motor geïnstalleerd. Deze plaat-
sing voorkomt warmteverlies en zorgt 
voor een optimale werking. De maat-

regelen dragen bij tot een snellere, 
betere werking van de katalysator en 
het dieselpartikelfilter, en houden de 
CO2-uitstoot zo laag mogelijk.

Efficiëntie troef!
In het ECO-rijprogramma helpt de 
‘zeil’functie om het brandstofverbruik 
te verminderen. Wanneer de bestuur-
der zijn voet van het gaspedaal haalt, 
wordt de transmissie ontkoppeld. De 
motor draait vervolgens op stationair 
toerental, waardoor ook de rijweer-
stand daalt. Zo rolt de G-Klasse voor-
uit, gebruikmakend van zijn eigen 
kinetische energie. De G 350 d is vanaf 
nu te bestellen. De vanafprijs bedraagt 
€ 176.274 incl. BTW en BPM.  

Nieuwe EURO 6d-motoren  
voor de B-Klasse

De nieuwe Mercedes-Benz B-Klasse legt de nadruk op 
sport in de Sports Tourer. Hij oogt dynamischer dan zijn 
voorganger en biedt meer rijdynamiek in combinatie  
met nog meer comfort. De overdwars geplaatste versie 
van de 2,0 liter dieselmotor OM 654q met 110 kW en 
140 kW maakt een schoon debuut: het is de eerste motor 
die aan de Euro 6d-norm voldoet, die pas vanaf 2020 ver-
plicht wordt gesteld voor nieuwe modellen. De achttraps 
automatische transmissie met dubbele koppeling debu-
teert eveneens, onder de naam 8G-DCT. Het avant-gar-
distische interieur kenmerkt zich door een uniek gevoel 
van ruimte dankzij het kenmerkende design van het 
dashboard. De intuïtieve user interface van het adaptieve 
MBUX-multimediasysteem is baanbrekend. Heldere 
graphics, spraakbediening die wordt geactiveerd met het 
trefwoord “Hey Mercedes”, standaard touch screen en 
functies als augmented reality voor de navigatie beho-
ren tot de sterke eigenschappen. Moderne rijassistentie-
systemen zorgen ervoor dat de B-Klasse qua actieve 
veiligheid op kop gaat in zijn segment, met functies die 
zijn overgenomen van de S-Klasse.

   B 200 d (110 kW/150 pk, 320 Nm); achttraps automatische 
transmissie met dubbele koppeling (brandstofverbruik gecomb. 
5,4-4,2 l/100 km)

   B 220 d (140 kW/190 pk, 400 Nm); achttraps automatische 
transmissie met dubbele koppeling (brandstofverbruik gecomb. 
4,5-4,4 l/100 km)

Vanafprijs: 
  € 35.805 incl. BTW en BPM voor een B 180
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Gecombineerd verbruik: 4,1 - 6,6 l/100 km, 24,4 - 15,2 km/l. CO2-uitstoot: 108 - 151 g/km (NEDC). Voor officiële dealeradressen, 
kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl. *Leasetarief per maand inclusief BTW op basis van Privélease, 
looptijd 48 maanden, 10.000 km per jaar voor een A 160 (standaarduitvoering, zonder extra opties). Dit betreft een aanbod 
voor een particuliere klant. Tarieven zijn inclusief verzekering (€ 150 eigen risico), onderhoud en reparatie, banden, pechhulp, 
ontslagdekking, overlijdensrisico verzekering, afleveringskosten, rente en afschrijving en wegenbelasting (regio Utrecht). Tarieven 
kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse 
opzegvergoeding 50% van de resterende leasetermijnen. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Onder 
voorbehoud van acceptatie door Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 30079040, toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Aanbod geldig tot en met 30 juni 2019, zolang de voorraad strekt.

De nieuwe A-Klasse.  
€ 399 p/m in Privélease*.
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Mercedes-AMG GT R Roadster: 
petje af voor het beest van de Groene Hel

Mercedes-AMG S 65 Final Edition: 
exclusief collector’s item voor V12-liefhebbers

Met het gelimiteerde speciale model S 65 Final Edition bekroont Mercedes-AMG 
de lange successtory van de 6,0-liter V12-biturbomotor in de S-Klasse Limousine. 
De speciale editie, waarvan er wereldwijd slechts 130 worden gebouwd, richt zich 
met name op verzamelaars van exclusieve voertuigen en liefhebbers van soeve-
reine twaalfcilinders. De fraaie uitstraling en omvangrijke standaarduitrusting 
maken de Limousine tot een unieke combinatie van performance en prestige.

Mercedes-AMG GT R PRO: 
ontworpen op én voor het circuit

Na zijn debuut vier jaar geleden ging de AMG GT 
vol vertrouwen de strijd aan in het wereldwijde 
sportwagensegment en veroverde een groot markt-
aandeel. De topatleet uit Aff alterbach verschijnt nu 
met nog meer verfi jning aan de start met de nieuwe, 
gelimiteerde edition AMG GT R PRO. De sport-
wagen werd in tal van opzichten gemodifi ceerd voor 
nog betere prestaties op het circuit. Het geoptima-
liseerde specifi ek vermogen, het nieuwe onderstel, 
de aerodynamische fi netuning met nog meer down-
force, de lichtgewicht kuipstoelen en de lichtge-
wicht velgen dragen bij aan een hogere rijdynamiek 
en snellere rondetijden op het circuit.
i Bekijk de Nürburgring video: youtu.be/1LlXeAR3ntw 

Model
Mercedes-AMG GT R PRO
Cilinderinhoud

  3.982 cm3

Max. vermogen
   430 kW (585 pk) 
bij 6.250 t/min

Max. koppel
   700 Nm 
bij 2.100-5.500 t/min

Brandstofverbruik gecombineerd
  12,4 l/100 km of 8,1 km/l

CO2-uitstoot gecombineerd
  284 g/km

Acceleratie 0-100 km/h
  3,6 sec.

Topsnelheid
  318 km/h

Deze combinatie is simpelweg onweer-
staanbaar en gelimiteerd tot 750 stuks: 
Mercedes-AMG combineert zijn top-
model vol autosporttechnologie met de 
vrijheid van open rijden, als kroon op 
het portfolio van open sportwagens. De 
nieuwe AMG GT R Roadster voelt zich 
net zo thuis op bochtige circuits als op 
prestigieuze boulevards of prachtige 
kustwegen. Met zijn krachtige aandrijf-
lijn en expressieve design appelleert hij 
aan een nieuwe, lifestylegeoriënteerde 

doelgroep die het maximale uit het 
leven wil halen. De 430 kW/585 pk 
sterke V8-biturbo, het verstelbare 
onderstel met actieve achterasbestu-
ring, de actieve aerodynamica en de 
intelligente lichtgewichtconstructie vor-
men de basis voor een zeer dynamisch 
rijgedrag. En net als de andere Road-
ster-modellen heeft ook de AMG GT R 
Roadster een drielaagse stoff en kap met 
een lichtgewichtstructuur van alumi-
nium, magnesium en staal.

Mercedes-AMG S 65 Final Edition: 
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René van der Bles (54)

Beroep
Eigenaar taxibedrijf

Woonplaats
Makkum

Auto
B 180 NGD (automaat)

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
Zo’n 10.000 km (privégebruik).

Maar u rijdt ook zakelijk Mercedes-Benz, 
 en wel zo’n 50.000 km per jaar …
Inderdaad. Ik rij een S 350 voor mijn taxibedrijf.  
We hebben zo’n dertig auto’s rondrijden en daarvan  
is bijna driekwart Mercedes-Benz – E-Klasse, S-Klasse, 
Sprinter en Citan. Mijn vader begon het bedrijf in  
1981 met een 240 D en sindsdien zijn we het merk 
altijd trouw gebleven.

Geldt die trouw ook voor uw privégebruik?
Absoluut, mijn eerste privéauto was een E 200. 
Sindsdien heb ik nog een tiental E-Klasse modellen 
gereden. Vijf jaar geleden ben ik op deze B-Klasse 
overgestapt. Voornamelijk omdat hij op ‘groen gas’ rijdt 
[NGD = natural gas drive, red.]. Bovendien zit hij hoger 
dan de E- en de S-Klasse, waardoor je meer overzicht 
hebt. Het is de ideale auto voor ons gezin met twee 
kinderen. En nog een pluspunt is dat hij achterin heel 
ruim is, en dit ondanks – of misschien wel dankzij –  
het feit dat de tank onderin zit.

Waarom bent u zo’n Mercedes-Benz fan? 
Vooral om de betrouwbaarheid. Je hebt weinig pech 
onderweg. Ik heb in 36 jaar maar één lekke band 
gehad. Maar ook de service is heel betrouwbaar.  
We zijn dus ook al 36 jaar trouw aan dezelfde 
Mercedes-Benz dealer – ze staan altijd voor je klaar. 
Daarnaast is natuurlijk ook het rijgedrag uitstekend: 
een Mercedes-Benz heeft altijd een erg goede 
wegligging. Nog een troef is de degelijke uitstraling.  
Het is een auto die er staat, maar zonder al te veel 
poespas. Een mooie, klassieke lijn, maar redelijk 
neutraal. Voor de zaak hadden we ooit een Chrysler 
300. Daar zat ook een motorblok van Mercedes-Benz 
in, maar de klanten liepen er niet warm voor. Ze vonden 
het zo’n ‘Al Capone-auto’…

My Drive
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René van der Bles met zijn  
B 180 NGD: de Sports Tourer is ideaal 
voor een gezin dat ‘groen’ wil rijden.
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Nico Niessink (53)
Beroep
Directeur Ministry of Beauty  
(professionele haar- en huidverzorging)

Woonplaats
Apeldoorn

Auto 
Mercedes-AMG GT S

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
25 à 30.000 km (zakelijk gebruik).

Dit is niet uw eerste Mercedes-Benz. Waarom 
bent u zo trouw aan het merk met de ster?
Dit is geloof ik mijn tiende exemplaar. Ik ben inderdaad 
een echte Mercedes-Benz man. Hoe dat komt? Ik ben 
opgegroeid in een familie waar iedereen Mercedes-Benz 
reed. In mijn jeugd had het merk nog een oubollig imago. 
Dat is intussen behoorlijk veranderd. Tegenwoordig is 
Mercedes-Benz hét sportieve automerk.

Alle buitendienstmedewerkers van uw bedrijf 
rijden ook Mercedes-Benz.
Ja, ze kunnen kiezen tussen Mercedes-Benz en 
Mercedes-Benz. Het is zo’n betrouwbaar en waardevast 
merk! Als jong bedrijf zijn we begonnen met de  
VW Golf, maar sommige van onze vertegenwoordigers 
rijden wel 100.000 km per jaar. Dan moet je kiezen 
voor een veilige auto, waarmee ze uitgerust op hun 
bestemming komen. En we zijn met onze 
Mercedes-Benz vloot niet duurder uit, want die vele 
kilometers hebben nauwelijks invloed op de restwaarde. 
En ook de onderhoudskosten vallen erg mee.

En u rijdt nu al drie jaar in een  
Mercedes-AMG GT S. Waarom die keuze?
Ach, het is een stukje emotie. Een gekkigheid van de 
‘jongen’ in mij. Mijn zoon, ook een Mercedes-Benz fan 
natuurlijk, heeft me er overigens toe overgehaald. De 
Mercedes-AMG GT S is de eerste Mercedes-Benz 
sportwagen die ook geschikt is voor dagelijks gebruik. 
Ik mag er natuurlijk niet hard mee rijden, maar hij is 
prachtig zonder pocherig over te komen. En het 
typische ‘geblaf’ van de AMG-motor, dat bezorgt je zo’n 
bijzondere rijervaring! Last but not least – en dat had ik 
niet verwacht – krijg ik in het verkeer heel vaak een 
duimpje omhoog…
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Nico Niessink met zijn magnetietzwarte 
Mercedes-AMG GT S, die in het  
verkeer menig duimpje omhoog krijgt.
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Natascha Honing (48)
Beroep
Kleine zelfstandige in de thuiszorg  
en het sportonderwijs

Woonplaats
Almere

Auto 
C 200 Coupé (2003)

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
20 à 30.000 km (zakelijk en privégebruik).

U kwam best wel op een bijzondere manier aan 
uw heliodoorgroene C-Klasse Coupé, toch?
Zeker weten. Vijftien jaar geleden tipte mijn broer me 
over een Mercedes-Benz die hij bij me vond passen.  
Op een maandagochtend loop ik bij de Mercedes-Benz 
dealer in Almere binnen om een folder te vragen. De 
verkoper slaat meteen aan het configureren op z’n pc. 
Hij vraagt wat ik ervoor wil geven. Ik had een budget 
voor een gebruikte auto in mijn hoofd. Hij loopt even 
naar achteren en komt terug met zijn baas. Vraagt die 
man: “Wat rijdt u nu, mevrouw?” Ik: “Een knalgele Opel 
Calibra.” Hij: “Wat kunnen we doen om van u een 
Mercedes-Benz rijder te maken?” En voor ik het wist, 
had ik een nieuwe Mercedes-Benz voor de prijs van een 
tweedehands gekocht. Ik had niet eens een proefrit 
gemaakt! Het is mijn allerbeste koop ooit. Zelfs nu nog 
komt er een glimlach op mijn gezicht als ik m’n ‘groene 
kikker’ in de straat geparkeerd zie. 

Wat maakt uw C-Klasse Coupé zo bijzonder?
Het is een heel betrouwbare, supermooie auto. Zeker 
met die kleur! Iedereen herkent me meteen als ik aan 
kom rijden. Na vijftien jaar ziet hij er nog als nieuw uit! 
Ik ben er natuurlijk heel zuinig op en hij krijgt elk jaar 
keurig een onderhoudsbeurt, maar al met al heb ik er 
weinig kosten aan. 

Vijftien jaar is een respectabele leeftijd.  
Denkt u al aan een opvolger?
Ik ben bij de Mercedes-Benz dealer al gaan kijken naar 
een GLC Coupé, maar het kleurenpalet valt me tegen: je 
kunt kiezen uit wit, diverse tinten grijs en zwart. Er zijn 
wel een paar felle kleuren, maar ik vind ze niet opvallend 
genoeg. Twee jaar geleden heb ik uit behoefte aan iets 
nieuws dan maar een Range Rover Evoque gekocht, maar 
die viel me al tegen op de weg naar huis. Mijn ‘groene 
kikker’ was gelukkig nog niet verkocht, dus heb ik de 
Evoque snel weer de deur uitgedaan.
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Natascha Honing met haar ‘groene 
kikker’: liefde op het eerste gezicht.
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Klaar voor de start: 
Delphine Preterre (rechts, 
met schrijver Iris Mydlach) 
voor het Quartier Darwin
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SMART EQ FORTWO

Frisse  
energie

In Bordeaux willen jonge 
onderzoekers het beroemde 
wijnbouwgebied omtoveren tot 
het Silicon Valley van Frankrijk. 
Met drones, sensoren én de 
wetten van de natuurkunde.  
We maken een rit door deze 
stad in beweging in de smart 
EQ fortwo tailor made

TEKST: IRIS MYDLACH   
FOTO’S: RODERICK AICHINGER
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D e kleine kabel kan een stroomkabel 
zijn, een adapter voor een spelcompu-
ter. Maar daar wordt hij niet voor 
gebruikt. Delphine Preterre pakt het 

klittenband aan het uiteinde van de kabel en wik-
kelt het om haar wijs- en middelvinger. “Stel, dit 
is de stam van een wijnstok”, legt ze uit, “dan 
brengen we de sensor hier aan. En zodra we ver-
binding hebben, kunnen we op ieder moment de 
vochtigheidsgraad controleren. Stijgt die, daalt 
die? We kunnen het zelfs voorspellen.”

De 26-jarige Preterre is geen wijnmaker, maar 
ingenieur voor de wijnbouw – een wereld waar 
ze totaal niets over wist, in ieder geval niet voor-
dat ze aan haar studie begon. Haar ouders zijn 
arts en ze is opgegroeid in Normandië, in het 
noorden van Frankrijk. Nu behoort ze in Bor-
deaux tot een jonge generatie onderzoekers die 
erop uit is om het traditionele wijngebied om te 
toveren tot het Silicon Valley van Frankrijk.

Haar ideeën zijn gericht op duurzaamheid en 
een nieuwe interpretatie van traditionele kennis. 
Bordeaux is volop in beweging: de stad is inmid-

dels even populair als Parijs, de deeleconomie is 
booming en elektrische auto’s zoals de smart EQ 
fortwo tailor made bepalen het straatbeeld. De 
energie van het jonge Bordeaux geeft de stad een 
positieve vibe.

We glijden geruisloos door de stad naar een 
co-workingspace in het Quartier Darwin, een 
voormalige kazerne langs de rivier de Garonne. 
Ruïnes met een rijke geschiedenis, de perfecte 
setting voor de grootste urban art-galerie van de 
stad. Aan de tafels van de bistro zitten skaters 
die ontspannen een biologische limonade drin-
ken naast mensen die met een kop thee naar het 
scherm van hun laptop staren. Ook het bedrijf 
van Preterre – Fruition Sciences – is hier geves-
tigd. Het werd in 2007 in Californië opgericht 
door twee Franse ingenieurs die elkaar toevallig 
tegenkwamen in Napa Valley. 

De nieuwe mentaliteit in Bordeaux is nergens 
duidelijker voelbaar dan in de van oudsher eerder 
stugge en conservatieve wijnindustrie. Preterre 
glimlacht. “Hightech in de wijnbouw, dat was voor 
veel wijnboeren toch wel even slikken”, geeft 

SMART EQ FORTWO

 
Schitterende hoekjes 
ontdekken: met de 
smart EQ fortwo op de 
Place Fernand Lafargue.

 
Delphine Preterre komt 
uit Normandië en wil  
dat wijn duurzamer 
geproduceerd wordt.
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ze toe. Per slot van rekening konden ze zonder 
hightech prima uit de voeten; hun eeuwenoude 
methodes hebben zelfs wereldberoemde wijnen 
voortgebracht. “Maar wij werken zonder geheim-
doenerij”, zegt ze. “Wij verzamelen gegevens die 
altijd al beschikbaar waren en we helpen mensen 
die deze gegevens nodig hebben, zodat ze het wijn-
maken beter begrijpen. Tot in de kleinste details.” 

Deze gegevens komen uit de bodem, uit de 
planten zelf en uit de lucht. Hiervoor werkt Frui-
tion Sciences samen met start-ups die de wijngaar-
den in de regio met drones in kaart brengen —  
en met laboratoriums die het mineraalgehalte 
van de wijnstok precies kunnen bepalen. Het doel 
is om zo snel mogelijk te kunnen reageren als er 
iets niet klopt. De laptop van Preterre is zojuist 
begonnen met het inlezen van grote hoeveelhe-
den data. Kleurige, grillige lijnen kruisen de 
assen van een historisch diagram – de gegevens 
van het vorige wijnseizoen. Iedere omslag is 
belangrijk, alleen al om alles zorgvuldig te docu-
menteren. Want mensen willen en verwachten 
steeds meer. “Dat is nu eenmaal het kenmerk van 

deze tijd”, legt Preterre uit. “Consumenten stel-
len vragen. Ze eisen transparantie en willen dat 
bedrijven op een verantwoorde manier omgaan 
met onze natuurlijke bronnen.” 

De gegevens helpen de wijnboeren vooral om 
doelgerichte beslissingen te kunnen nemen. 
Soms is het in een bepaald deel van de wijngaard 
te droog, maar een stukje verderop ziet het er 
alweer heel anders uit. “Het gaat erom”, vertelt 
Preterre, “om risico’s zo vroeg mogelijk te her-
kennen en bestrijdingsmiddelen, indien nodig, 
alleen lokaal in te zetten.”

Ook Romain Guillaument zet Bordeaux 
momenteel behoorlijk op z’n kop. Deze natuurkun-
dige werkte een paar jaar geleden nog als onder-
zoeker aan de universiteit van Bordeaux met als 
vakgebied numerieke vloeistofmechanica in de 
militaire en luchtvaarttechnologie. Toen leerde hij 
tijdens een rondleiding in een Frans château zijn 
toekomstige vrouw kennen en begon zich steeds 
meer te interesseren in de wijnbouw. 

“Ik stond versteld”, zegt hij, “hoe weinig inte-
resse wijnboeren voor natuurkunde hebben.” 

SMART EQ FORTWO
  

Een must-see: de Cité  
du Vin is een spectaculaire 
hommage aan de kunst  
van de wijnbouw.

Model
smart EQ fortwo tailor made

Lak:  
  Icestream blue 

CO2-emissie gecombineerd:
  0 g/km

Stroomverbruik gecombineerd*: 
   15,7-13,9 (met 4,6 kW-boordlader)
   14,5-12,9 (met 22 kW-boordlader 
voor wallbox/openbaar laadstation; 
mode 3)

   20,1-18,0 (met 22 kW-boordlader 
met laad kabel voor gewoon  
stopcontact; mode 2)

Actieradius*: 
   145-160 km

Max. vermogen:
  60/82 kW/pk bij 1.450 t/min

Topsnelheid:
   130 km/h

Acceleratie 0-100 km/h: 
  11,5 sec.

* De waarden variëren al naargelang de 
velg/band-combinatie
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Meer informatie en reserveren:
Bel + 31 (0)85 489 90 19 (ma - vr 9 tot 17.30 u | za 10 tot 16 u) 

Bezoek www.goedverblijf.nl/me0119 
Reisnummer me0119

boeksnel!

Door
gasten

voor 
gasten

Op Goedverblijf.nl vindt u zorgvuldig geselecteerde hotels met 
aantrekkelijke arrangementen, beoordeeld door ervarings-
deskundigen als inspiratiebron voor een onvergetelijk verblijf.

Arrangementen zijn geldig t/m 30-09-2019. Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen per kamer, excl. wisselende citytax en reserveringskosten à € 9,50 per boeking.

Dit karkakteristieke hotel staat trots 
en fier boven op de Kuiperberg, aan 
de rand van kunststadje Ootmarsum.

3-daags Ootmarsum arrangement
-  Welkomstkoffie- of thee
-  2x overnachting incl. ontbijt
- 1x heerlijk 3-gangen diner (dag 1)
- Gratis wandel- & fietsroutes
- Gratis WiFi & parkeren

vanaf:

109,00

69,00
p.p.

Hotel Wyllandrie 

Gastenwaardering: 7,5 

van:

Aankomst vr & za: € 74 p.p. 
 

Door de vele kastelen & burchten in 
Bad Bentheim, zijn er uiteenlopen-
de mogelijkheden voor excursies!

Historisch Bad Bentheim
-  2x overnachting incl. ontbijt
- 2x dagmenu
- Stadsplattegrond
- Begeleide avondwandeling
- Gratis WiFi

vanaf:

171,00

104,00
p.p.

Hotel Bentheimer 
Hof 

Gastenwaardering: 8,0 

van:

 
Aankomst do t/m za: toeslag € 10 p.p.

Geniet in dit charmante hotel van de 
Finse sauna of kom heerlijk uitwaaien 
op de brede stranden van Renesse.

3-daags fietsarrangement
-  2x overnachting in een comfort  
 kamer met balkon of terras
- 2x uitgebreid ontbijtbuffet
- 1x heerlijk 4-gangen diner
- 1 dag fietshuur
- Gratis WiFi & parkeren

vanaf:

189,50

149,50
p.p.

Badhotel Renesse 

Gastenwaardering: 8,0 

van:

  
Overige prijzen online of telefonisch beschikbaar.

Dit hotel in Lochem is gelegen aan 
de voet van de Lochemse Berg te 
midden van eeuwenoude bossen.

3-daagse dinerspecial
-  2x overnachting incl. ontbijt
- 1x heerlijk 3-gangen diner
- 1x heerlijk 4-gangen diner 
- Gratis gebruik van zwembad,  
 sauna, WiFi & parkeren

vanaf:

175,00

109,00
p.p.

Boetiek Hotel 
BonAparte 

Gastenwaardering: 8,3 

 

Aankomst vr & za: toeslag € 10 p.p.

van:

Geniet van een ontspannen verblijf
nabij Tilburg en bezoek de prachti-
ge Loonse en Drunense Duinen.

La Trappe arrangement
-  2x overnachting incl. ontbijt
- 1x 3-gangen keuzediner
- 1x aperitief & bitterballen 
- 1x bezoek La Trappe klooster
- Gratis WiFi & parkeren

voor:

149,50

112,50
p.p.

Hotel de 
Druiventros 

Gastenwaardering: 7,9 

van:

Dit hotel ligt in de bosrijke omgeving 
van de Antwerpse Kempen en is een 
goede uitvalsbasis voor fietstochten.

3-daags Keravic arrangement
-  2x overnachting incl. ontbijt
- 1x heerlijk 3-gangen diner
- 1x lunchpakket
- Gratis wandel- & fietsroutes
- Gratis WiFi & parkeren

voor:

154,00

99,00
p.p.

Hotel Keravic 

Gastenwaardering: 7,8 

van:

  

www.goedverblijf.nl/me0119a www.goedverblijf.nl/me0119e

www.goedverblijf.nl/me0119b www.goedverblijf.nl/me0119f

www.goedverblijf.nl/me0119c

www.goedverblijf.nl/me0119d
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SMART EQ FORTWO

Een gat in de markt. In 2016 begon Guillaument 
zijn eerste start-up. En tot nog toe is Celsius het 
enige bedrijf ter wereld dat de wetten van de 
natuurkunde toepast op de productie van wijn. 
Simulaties uit de ruimtevaart of de Formule 1 
past Guillaument toe op het rijpingsproces van 
druiven. “De meeste wijnboeren vinden vast dat 
ik ongelooflijk domme vragen stel”, zegt hij. 
“Waarom zien al jullie vaten er hetzelfde uit, 
waarom zijn ze niet eivormig, of vierkant, van 
beton of staal?” Het antwoord: “Omdat dat altijd 
al zo is geweest.” 

In een van zijn onderzoeken analyseerde  
Guillaument de dynamiek van de vloeistoffen in 
vaten met verschillende vormen en van verschil-
lende materialen. Met verbluffende resultaten. 
Inmiddels werkt zijn start-up samen met de 
belangrijkste châteaus in de regio. Zijn doel: de 
eerste energieneutrale wijnkelder ter wereld  
bouwen. “Er komt een dag”, zegt de natuurkun-
dige, “dat een algoritme kan beslissen wat de 
beste wijn van een bepaald jaar is – en waarom 
ook eigenlijk niet?”

Tips

1  Miroir d’eau
Een enorm spiegelend 
wateroppervlak.  
Dat levert geniale  
foto-effecten op!
i  bordeaux.fr/

l10812/miroir-d-eau
 w3w.co/soon. 

protest.hiking

2  Cité du Vin
Ontdek de wereld  
van de wijn met al  
uw zintuigen op acht  
verdiepingen. Speels 
en interactief.
i  laciteduvin.com
 w3w.co/occurs. 

subjects.nasal

3  L’Intendant
De origineelste wijn-
winkel van Bordeaux.
Op de vierde  
verdieping liggen 
echte schatten.
i  intendant.com
 w3w.co/survive.

ruins.directly

4  Fufu
Trendy Japanse  
noedelbar, goede  
prijs-kwaliteitverhou-
ding – en heel  
centraal gelegen.
i  restaurantfufu.com
 w3w.co/status. 

cycled.survive

1 3 3 4

  
Big data in de natuur:  
met sensoren houden 
onderzoekers onder andere 
het vochtgehalte van de 
wijnstokken in de gaten.

  
Romain Guillaument, 
natuurkundige, analyseert 
het rijpingsproces van 
druiven.

  
Tijd om bij te laden? De 
liefdevol vormgegeven 
energiemeters in de  
smart EQ fortwo zijn een  
lust voor het oog.

  
En snel weer weg! Een 
optionele snellader verkort 
de wachttijd aanzienlijk.

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

GROHE RED

GROHE WATERSYSTEMEN 
Voor meer informatie 

www.mercedes.grohe.nl

Met een GROHE Blue Professional kraan is het op elk moment van de dag genieten op 
kantoor van gekoeld, gefilterd en bruisend leidingwater. Naast het gebruiksgemak draagt 
de GROHE Blue ook bij aan de CO2-reductie van je bedrijf, geen gebruik meer van plastic 
flessen, minder productieafval én een lagere CO2-uitstoot dan bij gebotteld water. Toch 
liever kokend water? Dat kan ook, kies dan voor een GROHE RED, 100 °C rechtstreeks 
uit de kraan veilig en direct. Bespaar tijd, energie én ruimte in je kantoorkeuken.

GROHE BLUE & GROHE RED
WATERSYSTEMEN 
DE IDEALE KEUKENKRANEN VOOR 
OP KANTOOR EN VOOR THUIS.
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de GROHE Blue ook bij aan de CO2-reductie van je bedrijf, geen gebruik meer van plastic 
flessen, minder productieafval én een lagere CO2-uitstoot dan bij gebotteld water. Toch 
liever kokend water? Dat kan ook, kies dan voor een GROHE RED, 100 °C rechtstreeks 
uit de kraan veilig en direct. Bespaar tijd, energie én ruimte in je kantoorkeuken.
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OP KANTOOR EN VOOR THUIS.
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Op jambo.nl en in onze brochure vindt u ruim 100 uitgekiende reizen of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat. 

De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Al sinds 1979 dé Afrika specialist

SAFARI IN AFRIKA?SAFARI IN AFRIKA?
Tanzania  

Kenia  
Madagaskar  

Oeganda  
Rwanda  

Zimbabwe  
Namibië

Botswana  
Zambia  

Mozambique 
Seychellen  

Mauritius  
Zuid-Afrika
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“Absoluut, dat weet ik 
heel zeker. Juist in het 
tijdperk van het auto
noom rijden blijft het rij
bewijs zinvol. Wel zullen 
jongeren bij de rijlessen van de toekomst 
heel andere zaken leren dan nu het geval is.

Als het autonoom rijden namelijk inge
burgerd is, hebben we te maken met grote 
mobiele robots, met intelligente machines. 
Daarbij willen wij mensen uiteraard de con
trole behouden – en zo moet het ook zijn. Ook 
over twintig jaar zal het autonoom rijden 
namelijk niet op elke weg, in elke verkeers
situatie en bij elk weertype 100 procent func
tioneren. We moeten dus altijd in staat zijn 
om de besturing weer in de hand te nemen. 
Bij de opleidingen moet er rekening mee wor
den gehouden dat de bestuurders van morgen 
minder rijervaring hebben dan die van nu.

De intelligente rijdende machine onder
steunt ons bij veel dingen, hij kan extreem 
snel extreem veel data verwerken en op 
basis daarvan gefundeerde beslissingen 
nemen. Een belangrijke vraag zal daarbij zijn 
hoe machines zo kunnen worden aange
stuurd dat ze onze wensen uitvoeren. Dan 
moet ik eerst weten waar de machine toe in 
staat is en welke mogelijkheden hij heeft. Ik 
kan bijvoorbeeld zeggen dat ik wil dat er 

maandagochtend lang
zamer naar het werk 
wordt gereden, omdat ik 
nog niet helemaal wak
ker ben.

We moeten dus leren om met de machine 
te communiceren. Als mijn driejarig neefje 
aan Alexa, de virtuele assistent van Amazon, 
vraagt of ze alsjeblieft het licht aan wil doen, 
dan reageert Alexa niet omdat de kunstma
tige intelligentie het woord ‘alsjeblieft’ niet 
kent. Die logica moet je eerst begrijpen. 

De auto van de toekomst zal bovendien 
dingen kunnen die we ons nu nog niet eens 
kunnen voorstellen. Denk er alleen maar 
eens aan hoe smartphones ons dagelijks 
leven hebben veranderd. Ik kan ze configu
reren, de functies uitbreiden met apps en zo 
mijn leven op een nieuwe manier verrijken. 
Voor autofabrikanten kan dat betekenen dat 
we niet meer af fabriek alles voorschrijven, 
maar dat we de mensen keuzevrijheid geven. 
Wie weet immers wie de beste ideeën heeft? 
Onze klanten zullen de hardware die we 
gebouwd hebben maximaal benutten. Dat 
vind ik een fijn idee.

En één ding zal altijd blijven bestaan: het 
plezier dat mensen aan het rijden beleven. 
Ook de volwassenen van morgen zullen af 
en toe zelf gas willen geven.”

Prof. dr. Marianne Reeb is 
toekomstonderzoeker bij 
Daimler AG. In deze rubriek 
beantwoordt ze vragen die 
ontstaan naar aanleiding van 
de vele veranderingen op 
mobiliteitsgebied. 

Vraag aan de toekomst

Denkt u dat kinderen die op 
dit moment worden geboren 
nog een rijbewijs gaan halen, 
mevrouw Reeb?

Nieuwsgierig naar morgen? 
Lees ook Next, het innovatie-
magazine van Daimler AG: 
(uitsluitend in Duits en Engels 
beschikbaar).
mbmag.me/next FO
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