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In elk nieuw Mercedes-Benz model bundelen wij de meest geavanceerde 
technologieën. Ons ultieme doel: uw veiligheid en uiteraard ook uw 
welzijn bewaken. Maar de eenheid van mens en machine biedt nog meer 
mogelijkheden. Met behulp van technologie willen we deze verbinding 
nog sterker, persoonlijker, menselijker – kortom, emotioneler – maken.

Onze concept car EQXX geeft hier inzicht in. Hiermee hebben we de 
actieradius van 1000 km op slechts één acculading weten te behalen – 
een record! Maar dat is niet alles: met behulp van neurale netwerken 
begrijpt de auto zijn bestuurder nog sneller en beter, om hem of haar zo 
goed mogelijk te ondersteunen.

Over de emotionele impact van technologie gaat het ook in ons verhaal 
over het 55-jarig bestaan van ons performance-merk Mercedes-AMG. 
We hebben vijf actuele modellen geselecteerd die de voorbode vormen 
van een spannende toekomst. Want AMG is na 55 jaar dynamischer dan ooit! 
Net als BMX-prof Nigel Sylvester trouwens, een fervent G-Klasse rijder, 
die we voor deze uitgave interviewden. Hij heeft besloten zich alleen 
nog maar bezig te houden met wat hij het beste kan en het liefste doet. 
Net als wij.

Veel leesplezier!

Britta Seeger

Lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG,
verantwoordelijk voor Mercedes-Benz Cars Sales Fo
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Beeldt u zich in: een speciale plek in uw tuin waar u alle ruimte heeft 
om te loungen, dineren, werken of sporten – ieder seizoen van het jaar. 
Bronkhorst ontwerpt en bouwt exclusieve buitenverbl� ven op maat. 
Wat z� n uw plannen? Scan de QR en vraag onze brochure aan of 
maak direct een afspraak op bronkhorstbuitenleven.nl.

Uw nieuwe 
favoriete plek
in de tuin.

Beste lezers,
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SIDNEY H. GOMES
Een thuiswedstrijd voor de 
New Yorkse fotograaf Sidney 
H. Gomes: hij vergezelde 
BMX-prof Nigel Sylvester en 
zijn rode G-Klasse door 
Brooklyn en Queens.

EKATERINA KACHAVINA
De art director geeft het 
magazine een bijzonder tintje 
met innovatieve creatieve 
concepten: voor het artikel 
‘5 x toekomst’ hebben zij en 
haar team vijf AMG-modellen 
spectaculair in scène gezet 
met behulp van CGI (digi tale 
animatie).

MAX THRELFALL
“Documentaire over een 
avontuurlijke levensstijl” – 
zo omschrijft de Berlijnse 
fotograaf zijn werk. Tijdens 
een roadtrip in de EQE legde 
hij het magische Noorse 
landschap vast. Lees er meer 
over op pagina 58.

SARAH FRANKE
Streng maar liefdevol – zo 
houdt onze projectmanager 
achter de schermen alle  
ballen die bij een tijdschrift-
productie horen in de lucht. 
Haar kracht? Zelfs in de 
meest stressvolle fasen 
houdt ze het hoofd koel –  
en een glimlach op haar 
gezicht.

TEREZA MUNDILOVÁ
“Ik hou van snelle auto’s en heb een zwak 
voor licht” – deze passies worden ook weer-
spiegeld in de futuristische ‘Drive & Style’  
die Tereza Mundilová voor ons fotografeerde.

DENNIS BRAATZ
Als stijlexpert bij de ‘Süddeutsche Zeitung’  
en Fashion Features Director bij ‘Vogue’ 
beantwoordt Dennis Braatz vragen als 
waarom er bepaalde trends zijn in de mode- 
en luxe-industrie. Dit bracht hem ertoe een 
artikel te schrijven over de toekomst van  
luxe op maat, inclusief een bezoek aan de 
Mercedes-Benz MANUFAKTUR in Sindelfingen.  
Lees het hele verhaal vanaf pagina 132.

MEDEWERKERS
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ALKMAAR Van Til Interieur  ALMERE Beds & Bedding  AMERSFOORT Truste Slaapcomfort  AMSTELVEEN Beds & Bedding  
AMSTERDAM Bröring  AMSTERDAM Oost Slaapcomfort sinds 1935  BEUNINGEN Nachtrust  EDERVEEN Jacques Clement Sleeping Concepts  

EINDHOVEN Droomland  HAREN Homan Slapen  HEERLEN Ruwette  POORTVLIET Woonboulevard Poortvliet  
WASSENAAR Droomvisie Beddenspecialisten WOERDEN Fidder Slapen  ZAANDAM Beds & Bedding

HANDCRAFTED FOR A LIFETIME OF THE FINEST SLEEP

VISPRING.COM
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Luxury Merino Knits for Men

AMSTERDAM
Kerkstraat 167-171

LEIDSCHENDAM
Mall of the Netherlands

ANTWERPEN
Kloosterstraat 28

DÜSSELDORF
Kasernenstrasse 14

TOTAL EASY CARE
No restrictions on washing

NO SWEAT, NO STINK
Merino wool, anti-bacterial by nature

EXTRA STRONG
21% 40D Polyamide, 2% Polyester

Famous for use in polar tents

EXTRA SOFT
76% Extra Fine Merino Wool to pamper your 
feet all day, every day of the year

LONGER MID-CALF
The mid-calf length will hide your hairy leg

SIGNATURE ORANGE DETAIL
Easy to recognize, easy to pair

DARK NAVY DENIM BLUE INTERESTING WINDSOR BEIGE HARVARD GREY ANTRA GREY DEEP BLACK

SC AN EN
 BES TEL HIER

JOE SOCK

Goede sokken zijn belangrijk. De meeste mannen denken er waarschijnlijk niet vaak over na. 
Met de sokken van Joe Merino hoeft dat ook niet. Joe Sock is de perfecte sok, gemaakt 
van extra fi ne merinowol. Net iets langer, veel comfortabeler dan katoen en gewoon 
machinewasbaar. Daar kun je mee voor de dag komen. Door het oranje detail zijn ze altijd 
herkenbaar in de was. Als je eenmaal de merinowollen sokken van Joe hebt geprobeerd, 
wil je nooit meer andere. Verkrijgbaar in Rib en Fine in 7 kleuren. 3-pack voor € 29,00.

Bestel online of bezoek een van onze winkels. Verzending en retourneren is gratis.
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1 Het energieverbruik en de 
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en maximum familiewaarden  
uit de typegoedkeuring aan. 

2 De getoonde waarden werden 
volgens de voorgeschreven 
meetmethodes vastgesteld.  
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geven de minimum en maxi-
mum familiewaarden uit de 
typegoedkeuring aan.
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SERVICES

KLEINE SCHADE  
AAN UW MERCEDES?  
MELD HET ONLINE!

Een kras, een deuk of steenslag ... het is 
snel gebeurd. U weet wel, al die geval-
len van schade waarvan de reparatie 
nog wel even kan wachten ...

Stel de schademelding niet uit en 
maak online een serviceafspraak bij uw 
Mercedes-Benz dealer. Zo houdt u uw 
Mercedes altijd mooi!

Door te kiezen voor de experts van 
Mercedes-Benz kiest u voor de beste 
service en expertise. Welk Mercedes-
model u ook hebt, zij ontfermen zich 
over elk detail, hoe klein ook. U profi-
teert van hun specifieke kennis en 
knowhow, uitgebreide ervaring met het 
merk. Onze specialisten garanderen u 
een feilloze werking van alle elektroni-
sche systemen na een reparatie van uw 
auto. Zo kunt u met een gerust hart 
weer de weg op!

HOE MELDT U UW KLEINE SCHADE ONLINE?
Voor een efficiënte verwerking van uw schade-
melding is het belangrijk om zoveel mogelijk 
informatie te geven. U meldt uw schade online in 
slechts enkele stappen:
1. Ga naar mercedes-benz.nl/service-afspraak.
2. Vul uw gegevens in.
3. Kies de gewenste Mercedes-Benz dealer.
4. Kies een datum en tijdslot naar uw voorkeur.

Op verzoek kunnen wij ook voor vervangend 
vervoer zorgen.1

1 Aan vervangend vervoer kunnen kosten verbonden zijn. Fo
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Actie loopt van 
1 oktober t/m 
31 december 

2022

*Kijk voor deelnemende artikelen en de 
  actievoorwaarden op acties.grohe.nl

MET GROHE 
SMARTCONTROL 
DOUCHESYSTEMEN

VERGROOT 
JE DOUCHE-
PLEZIER

Grohe Mercedes02'22.indd   1Grohe Mercedes02'22.indd   1 18-10-2022   10:1818-10-2022   10:18
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OPNIEUW BEGINNEN
Tekst van Benjamin Can en Josefine Klatt

De weg naar een duurzame beautyindustrie, 
modern bankieren voor kinderen en innovatieve 
alternatieven voor het klassieke aperitief: Jenni 
Baum-Minkus, Christof Tremp en Morgan Wirtz 
nemen de proef op de som en ervaren hoe een 
koerswijziging nieuwe perspectieven opent Fo
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Wat zou je doen als je geen angst kent? Als deze vraag een paar jaar gele-
den aan Jenni Baum-Minkus wordt gesteld, komt er maar één ding in haar 
op: glitternagellak. Op dat moment heeft ze niet de moed om dat hardop 
te zeggen. Maar het idee laat haar niet los. Ze brengt nachten door met 
onderzoek naar nagellak en ontdekt welke schadelijke ingrediënten er in 
conventionele producten kunnen zitten. Ze ziet een mogelijkheid om een 
revolutie op de markt teweeg te brengen. “Ik wilde een product ontwik-
kelen waarbij onze klanten niet hoeven na te denken of ze zichzelf of de 
planeet schade berokkenen”, zegt de Berlijnse, terugkijkend.

Dus luistert ze naar haar onderbuikgevoel en geeft ze haar fulltime 
job bij een groot bedrijf op. Ze scherpt haar visie aan tijdens het Grace 
Accelerator Summer Camp, gesponsord door She’s Mercedes. Daar vindt 
ze steun en een netwerk van ervaren mentoren en oprichters. De deel-
name loont: in hetzelfde jaar richt Baum-Minkus officieel haar bedrijf gitti 
Conscious Beauty op. Ze stelt een team van deskundigen samen met wie 
ze werkt aan oplossingen voor een mindful beautyindustrie.

Haar eerste product vormt nog steeds de kern van haar merk: een 
nagellak op waterbasis. Later komt daar een plantaardige variant bij. Met 
beide producten vindt ze een enthousiaste klantenkring die bewuste en 
duurzame oplossingen naar waarde weet te schatten. Het gaat niet alleen 
om de ingrediënten, maar ook om de verpakkingen, productie en logis-
tiek. “Toen we de eerste collectie lanceerden vanaf mijn huiskamertafel 
en deze binnen twee uur uitverkocht was, wist ik: we zijn op de goede 
weg. De voorraad was eigenlijk voor het hele jaar bestemd.”

Sindsdien is er veel gebeurd. Het bedrijf groeit snel, vormt een leven-
dige community en omvat naast nagellak nu ook make-up, gezichts- en 
lichaamsverzorging. Baum-Minkus heeft nog niets van haar moed en ambi-
tie verloren: “We willen het grootste conscious beautymerk worden. Een 
merk dat beter is voor mens en planeet.” Het is een nieuwe start waarbij 
het vertrouwen op het eigen gevoel zijn vruchten heeft afgeworpen.

JENNI BAUM-MINKUS 
(pagina 15) creëert met 
GITTI CONSCIOUS BEAUTY 
nieuwe normen voor  
duurzame en mindful 
schoonheids producten. 

Meer informatie op  
gitticonsciousbeauty.com

DE NAGELLAK-REVOLUTIONAIR:
JENNI BAUM-MINKUS
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“De laatste gin-tonic is altijd degene waar je de volgende ochtend spijt 
van hebt”, zegt Christof Tremp. Na lange tijd in het bedrijfsleven te hebben 
gewerkt, onder meer in de levensmiddelensector, realiseert de Zwitserse 
Tremp zich dat hij eigen baas wil zijn. In plaats van te wachten op een 
briljant idee, doet hij actief onderzoek naar ontwikkelingen in de food & 
beverage-sector. Zo stuit hij op de megatrend van alcoholvrije aperitief-
alternatieven. “Het bestond al in Groot-Brittannië en begon net op te 
komen in Duitsland. Ik besefte dat het nu of nooit was. Je hoeft geen  
first mover te zijn, maar je moet wel een early mover zijn.”

Tremp hoort voor het eerst over alcoholvrije alcohol tijdens zijn  
sabbatical op de Camino de Santiago. Aanvankelijk vindt hij het maar een 
raar idee. Maar hoe meer hij erover nadenkt, hoe logischer de trend hem 
lijkt. Volgens marktonderzoeksbureau Nielsen is de verkoop van alcohol-
vrije producten sinds 2015 met meer dan 500 procent gestegen. Een 
nieuw gezondheidsbewustzijn, vooral bij Generatie Z, en het gebrek aan 
alternatieven voor lekkere alcoholvrije drankjes vormen de ideale 
omstandig heden voor de oprichting van Tremps startup REBELS 0.0%. 
Samen met medeoprichter Janick Planzer ontwikkelt hij een tegenhanger 
voor Amaretto, gin, rum, Spritz en vermouth.

Het bedrijf werd opgericht aan het begin van de coronapandemie, 
dus had het oprichtersduo uithoudingsvermogen nodig, bijvoorbeeld 
wanneer de productie vertraging opliep door stagnerende toeleverings-
ketens. Echter, een geluk bij een ongeluk: doordat clubs en bars gesloten 
bleven, was de thuisconsumptie booming. REBELS 0.0%-producten zijn 
inmiddels bekroond met diverse brancheprijzen. 

Wat de drankjes bijzonder maakt, is een dubbel distillatieproces op 
waterbasis, wat zorgt voor een intense smaak. “We wilden zo dicht moge-
lijk bij de klassiekers komen en probeerden verschillende methodes uit.  
De alcohol wegdestilleren was voor ons geen optie, omdat we ons ten doel 
hadden gesteld dat het alcoholpercentage nul moest zijn”, zegt Tremp.  
Ze zijn niet tegen alcohol, maar wel voor een nieuwe sociale drinkcultuur 
waarin iedereen vrij is om te kiezen. Geen moraliserend vingertje, maar het 
plezier bieden dat je kan hebben met gezonde en lekkere drankjes. Waarmee 
proost de oprichter zelf het liefst? “Met de Nogroni.”

Met de alcoholvrije sterke 
drank REBELS 0.0% staan 
CHRISTOF TREMP (links) en 
zijn medeoprichter JANICK 
PLANZER voor bewust 
drinkgenot. 

Meer informatie en recept-
ideeën zijn te vinden op 
rebels00.com

DE BEWUSTE LEVENSGENIETER: 
CHRISTOF TREMP
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De Belgische media noemen Morgan Wirtz de volgende Steve Jobs. Hoewel 
de jonge ondernemer gevleid is door deze vergelijking, zegt hij zelf nog aan 
het begin van de weg te staan. En toch zijn er bepaalde parallellen. 

Net als de Apple-oprichter breekt Wirtz zijn studie af – het is te theo-
retisch. Hij heeft al een idee om zijn droom – een eigen bedrijf – te verwe-
zenlijken. Hij huurt een co-working space, ontmoet daar zijn latere 
mede oprichters en samen ontwikkelen ze RISE, een bankrekening speciaal 
voor kinderen vanaf 10 jaar. Het principe is heel eenvoudig: ouders openen 
een depositorekening, nodigen hun kinderen daarvoor online uit en  
kunnen via de app zien hoe het zakgeld wordt besteed. Tegelijkertijd kun-
nen de jonge rekeninghouders geheel zelfstandig dingen uitproberen, 
spaardoelen stellen of hun budget overzien. En dat allemaal op een 
beschermde plek die modern van opzet en eenvoudig in gebruik is. Ook 
voor ouders zijn er bepaalde functies zoals bijvoorbeeld het instellen van 
een bestedingslimiet.

“Tieners praten tegenwoordig tijdens schoolpauzes over Bitcoins en 
investeringen. Geld wordt steeds digitaler, kinderen krijgen hun zakgeld 
overgemaakt. Maar omgaan met geld leer je niet op school, dat leer je 
door het uit te proberen”, zegt de 23-jarige Wirtz. Leren door te doen is 
een van de leidende principes van RISE, waar de CEO volledig achter 
staat. “Als de kinderen een fout maken, geen probleem, want zo leren ze 
ervan en kunnen ze als volwassenen beter met geld omgaan.”

Wirtz komt zelf niet uit een bankiersfamilie. Maar de ambitie om een 
perfect product te ontwikkelen om maatschappelijke problemen op te 
lossen, is zijn drijfveer. Ook als tiener streeft hij naar topprestaties als hij 
traint in de professionele zeilsport. “De criteria voor succes zijn hetzelfde 
voor zeilen als voor het oprichten van een bedrijf: ambitie, creativiteit, 
teamwork. Terugkijkend kan ik concluderen dat de zeilsport mijn eerste 
ontdekkingstocht als ondernemer was.” 

Na een succesvolle start op de Belgische markt, gaat RISE komend jaar 
ook naar andere Europese landen. De missie: kinderen moed en vertrouwen 
in hun eigen kunnen geven. Morgan Wirtz geeft het goede voorbeeld.

Met RISE wil MORGAN 
WIRTZ het omgaan met 
geld aantrekkelijk maken 
voor een jonge doelgroep – 
zonder enig risico. 

Meer informatie op  
risecard.eu

DE OPLOSSINGSZOEKER: 
MORGAN WIRTZ
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Urban bikers hebben een helm nodig die hen altijd en overal beschermt tegen de elementen en tegen schokken. 
Dankzij zijn verstelbare vizier helpt de MET Intercity Mips deze nieuwe generatie fi etsers ongehinderd te rijden.

ADV-intercity-mips-mercedes-430x270_VLAAMS.indd   1ADV-intercity-mips-mercedes-430x270_VLAAMS.indd   1 09/11/2022   12:3309/11/2022   12:33
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ON BEAUTY

Tekst van Nicolo Fischer

HAUTE VOITURE

Details die Mercedes-Benz 
modellen begerenswaardig 
maken: Belinda Günther, Hoofd 
Color & Trim, over de combinatie 
van high fashion en autodesign 
in de Concept Mercedes-
Maybach Haute Voiture
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ROSÉ MEETS NAUTICBLAUW
De voor Maybach typerende 
tweekleurige lak is opnieuw 
geïnterpreteerd.



HAUTE COUTURE-MATERIALEN
Hoogwaardige boucléstof, fijn 
nappa leder en met de hand aan-
gebrachte decoratieve klink-
nagels sieren het interieur van  
de Haute Voiture.

28



30

VAN DE MAYBACH NAAR DE CATWALK 
Deze handgemaakte collectie werd 
geïnspireerd op de Concept Mercedes- 
Maybach Haute Voiture en omvat barrel 
bags plus twee verschillende outfits.



“Hoe zou de combinatie van haute 
couture met onze producten eruit kun-
nen zien?” Met deze vraag van Hoofd 
Design Gorden Wagener begint in 2019 
de ontwikkeling van de Concept 
Mercedes-Maybach Haute Voiture.  
Belinda Günther heeft de leiding over 
de ontwikkeling. Ze is Hoofd Color & 
Trim en werkt met haar team aan alle 
oppervlakken, materialen en vormen in 
het interieur en exterieur. “De Haute 
Voiture is het project van mijn leven 
omdat ik oorspronkelijk modedesign 
gestudeerd heb. De taak om mode en 
auto te laten samensmelten, was me 
op het lijf geschreven.” 

De Mercedes-Maybach S-Klasse 
diende als uitgangspunt voor het con-
cept. Bij de ontwikkeling kreeg het team 
carte blanche. “We zijn heel vaak in de 
auto gaan zitten om te bedenken wat er 
moest veranderen. Het was een onge-
kend veelzijdig experiment.” Dat blijkt al 
uit de tweekleurige lak die typerend is 
voor Maybach: de combinatie van don-
ker nauticblauw en licht rosé is klassiek, 
maar ook trendy, zoals Günther uitlegt. 

De designer past met name twee 
aspecten van de haute couture toe  
bij de ontwikkeling van deze auto: 
exclusiviteit en hoogstaand vakman-
schap. “Het is dit raffinement dat  
laat zien hoeveel tijd er in het ont-
werp en de uitvoering is gestoken.”  
In de auto vallen bijvoorbeeld de 
handmatig aangebrachte decoratieve 
klinknagels meteen op en ook het met 
Mercedes-Benz sterren bedrukte 
nappaleder. 

Net als in de mode speelt textiel 
een belangrijke rol in het dagelijks 
werk van Günther. Het is dan ook geen 
verrassing dat de ontwerper lovend is 
over de contrastrijke bouclé stof van 
blauwe, beige, roze en goudkleurige 
garens: “Het straalt kwaliteit en luxe 
uit. Net als bij het impressionisme heb 
je hier ook een ongelooflijk mooie 
totaalindruk van kleuren en effecten 
die samenwerken.” 

De gebruikte materialen – waar-
onder de boucléstof – zien we ook 

terug in een bijbehorende collectie 
van handtassen, kostuums en jurken. 
De Haute Voiture komt begin 2023  
in een strikt gelimiteerde oplage op 
de markt. Gevraagd naar de eerste 
interne onthulling van het voertuig, 
krijgt Günther opnieuw kippenvel 
terwijl ze vertelt: “Ik was eerst spra-
keloos. En toen kwamen de tranen 
van blijdschap.”

BELINDA GÜNTHER
Direct na haar studie mode-
design kwam Belinda Günther 
terecht in de auto-industrie. 
Sinds 2019 leidt ze de  
afdeling Color & Trim  
bij Mercedes-Benz.
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U bent kritisch en hebt eisen, een zitmeubel voor uzelf (of uw familie) moet precies zo zitten als u dat wenst.

U denkt ook na over duurzaamheid en prefereert tijdloos design met kwaliteitsmaterialen boven trendy.

U weet dat Perida al meer dan een eeuw precies maakt wat u wenst. U bent altijd welkom. www.perida.nl

Zoals u wenst

R U N  B Y  F A M I L Y

D R I V E N  B Y  P A S S I O N

Perida Mercedes02'22.indd   1Perida Mercedes02'22.indd   1 17-11-2022   10:1717-11-2022   10:17
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MOMENTS THAT MATTER

Tekst van Josefine Klatt

OLA KÄLLENIUS

Met Mercedes-Benz stuurt hij de transformatie van de 
auto-industrie aan: Ola Källenius, voorzitter van de raad 
van bestuur van Mercedes-Benz AG, legt uit hoe 
sciencefiction werkelijkheid werd en hoe duurzaam en 
veilig we in de toekomst zullen rijden

U trad in 1993 in dienst bij het toenmalige  
Daimler-Benz AG als onderdeel van de inter-
nationale junior-stafgroep. Sindsdien is er veel 
veranderd, de industrie ondergaat momenteel 
een belangrijke transformatie. Op welke ontwik-
kelingen van de afgelopen jaren bent u trots?
We zijn erin geslaagd om onze onderneming 

structureel en strategisch te heroriënteren – als een 
pure-play onderneming die zich volledig focust op 
decarbonisatie en digitalisering. We zijn erin geslaagd 
dit te doen bovenop de uitdagingen van de afgelopen 
twee jaar: van de COVID-19-pandemie tot de gevol-
gen van de schrijnende oorlog in Oekraïne. Elke keer 
heeft het team van Mercedes-Benz flexibel, coherent 
en creatief gereageerd. Daar ben ik trots op.

Naast mijn collega’s wil ik ook onze klanten 
bedanken voor hun geduld en loyaliteit. Ik wil hen 
vooral bedanken voor hun begrip als de levering van 
hun nieuwe auto vertraging oploopt door de moei-
lijke situatie.

Met welke thema’s gaat u zich de komende vijf 
jaar in het bijzonder bezighouden?
Toen ik bij Mercedes-Benz aan de slag ging, 

waren autonoom rijden en volledig elektrische en 
connected auto’s pure sciencefiction. Vandaag de dag 
is dit allemaal werkelijkheid en werken we aan de 
doorontwikkeling van deze technologie. We willen 
elektrische aandrijflijnen verder uitrollen over het Fo
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gehele modellengamma, de ontwikkeling van soft-
ware versnellen en de positie van Mercedes-Benz als 
toonaangevend fabrikant van luxe personenwagens 
en premium bestelwagens verder versterken. Kortom:  
we willen de meest gewilde auto’s ter wereld bouwen – 
ongeacht de vorm van de aandrijving.

De verschuiving naar een volledig elektrische 
toekomst brengt uitdagingen met zich mee, 
zoals de veranderende vraag naar grondstof-
fen. Hoe gaat u om met zulke situaties?
In de loop van het wereldwijde tekort aan half-

geleiders hebben we onze gehele waardeketen gron-
dig onderzocht en geoptimaliseerd. Met de transitie 
naar elektromobiliteit zal de vraag naar grondstoffen 
enorm veranderen. Een gevolg is dat we onze toe-
leveringsketens nog meer gaan diversifiëren om ons 
risico verder in te perken. Daarom hebben we 
onlangs bijvoorbeeld een memorandum van over-
eenstemming ondertekend met de Canadese rege-
ring om de samenwerking in de gehele automotive 
waardeketen te intensiveren.

Synthetische brandstoffen – sommigen zien ze 
als een kans, anderen kijken er kritisch naar. 
Welke aandrijvingsalternatieven voor de 
elektro motor zijn voor Mercedes-Benz met 
name aantrekkelijk?
Momenteel is de elektrische auto met een accu 

superieur aan de auto met brandstofcel wat betreft 
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de productie in grote aantallen. Door de hogere 
energie dichtheid van de accutechnologie is het 
voordeel van de brandstofcel met betrekking tot de 
actieradius in personenwagens afgenomen. En ook 
de efficiëntie is enorm verbeterd: we bereiken bij-
voorbeeld een efficiëntie van ongeveer 90 procent 
met de EQS. Dit betekent dat maximaal 90 procent 
van de energie die in de accu is opgeslagen de wie-
len bereikt. Ter vergelijking: in een auto met een 
efficiënte verbrandingsmotor is dat ongeveer 
30 procent. Wat het gebruik van brandstofcellen 
betreft, blijven we de marktontwikkelingen in de 
gaten houden en houden we de optie open om de 
technologie op termijn ook aan te bieden.

Over duurzaamheid gesproken: Mercedes-Benz 
Group AG steunt het EU-klimaatinitiatief ‘Fit 
for 55’ – hoe ziet de mobiliteit er in 2055 uit?
Vanuit het perspectief van vandaag is het 

natuurlijk niet mogelijk om met zekerheid te zeggen 
wat de stand van de techniek zal zijn. In de komende 
tien jaar zal de auto nog meer en nog sneller verande-
ren dan in de afgelopen decennia.

Zo’n zeventig jaar geleden droomde men van 
auto’s met een kernreactor als energiebron en een 
actieradius van 8.000 kilometer. Hieruit blijkt dat de 
vraag naar de toekomst van de mobiliteit al heel 
lang populair is, maar dat dergelijke voorspellingen 
zelden accuraat zijn. Ik hoop dat de mensheid in Fo
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“Toen ik bij Mercedes-Benz 
aan de slag ging, waren 
autonoom rijden en volledig 
elektrische en connected 
auto’s pure sciencefiction. 
Vandaag de dag is dit 
allemaal werkelijkheid en 
werken we aan de 
doorontwikkeling van  
deze technologie”

De Komoder groep
Bij Komoder hebben we expertise in ontspanningsproducten en zijn we gespecialiseerd in therapeutische Massagestoelen. Door 
technologie en innovatie, investeren we in de kwaliteit van onze producten en verbeteren we de levenskwaliteit van onze klanten.

Een massagestoel is een investering in onze gezondheid en levenskwaliteit, daarom is ons beleid erop gericht de beste te zijn en 
onze klanten een onvergetelijke ervaring te bieden, niet alleen een product.

De revolutie in thuismassage therapie! 
Gemaakt in Japan door NIN
D.CORE vertegenwoordigt de nieuwe golf van technologische 
evolutie in de wereld van de Massagestoelen. 

Het frame van de massagestoel, het massagemechanisme en 
de revolutionaire Deep Core-gewrichten bootsen de natuurlijke 
handbewegingen van een professionele masseur na en zorgen 
zo voor een echt therapeutische massage met een langdurig 
effect.

Het zal een genot zijn om een D.CORE massagestoel in huis te 
hebben. Schoonheid door de combinatie van Japanse innovatie 
met een organisch design, uitgedrukt in het gebruik van edele 
materialen.

3D+ TrueShiatsu Action 
massage techniek
D.CORE is gebouwd met een revolutionaire interne architectuur 
die in staat is loodrechte druk uit te oefenen op de spieren 
en in te werken op diepe spiergroepen, waardoor gevoelens 
van spanning en stijfheid uit het lichaam verdwijnen: dit is de 
gepatenteerde 3D+ TrueShiatsu Action-techniek die alleen 
beschikbaar is in deze serie Massagestoelen.

Organisch, op de natuur 
geïnspireerd ontwerp
Elegant in zijn eenvoud, met uitzonderlijke kwaliteit in elke lijn.

D.CORE combineert de sensaties van luxe en verwennerij met 
een gevoel van omhullende warmte geïnspireerd door een diepe 
verbondenheid met de natuur. Hoogwaardige Japanse techniek 
verpakt in een organisch design, verfraaid door walnotenhout 
geïmporteerd uit Florida, VS.

Ontworpen en vervaardigd in Japan, 
overal in Europa geleverd.
KOMODER is de enige importeur van D.CORE in de Europese 
Unie, zodat een voortreffelijk product altijd vergezeld gaat 
van de uitzonderlijke service die ons kenmerkt: gratis levering 
en installatie, 3 jaar garantie en nog eens 5 jaar service 
na de garantie. 

U kunt dus zonder zorgen genieten van de D.CORE ervaring, 
wetende dat deze stoel over jaren en jaren zijn waarde en 
kwaliteit niet zal verliezen.

www.komoder.nl
contact@komoder.nl

Komoder Mercedes02'22.indd   1Komoder Mercedes02'22.indd   1 01-11-2022   13:5901-11-2022   13:59
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2055 in zoveel mogelijk regio’s van de wereld 
100 procent duurzaam reist. Bij Mercedes-Benz willen 
we vanaf 2039 het doel van CO2-neutraliteit in de 
gehele waardeketen van ons modellengamma berei-
ken en al in 2030 uitsluitend volledig elektrische 
auto’s aanbieden, daar waar de lokale markt- 
omstandigheden dat toelaten.

In hoeverre geeft de VISION EQXX wat dat 
betreft een kijkje in de toekomst?
Het is vooral opmerkelijk dat we in slechts 18 

maanden, met een wereldwijd divisie-overschrijdend 
team, de meest efficiënte Mercedes ooit op de wielen 
hebben gezet. From scratch! We wilden meer dan 
1.000 kilometer ver kunnen rijden in realistische 
omstandigheden op één acculading – met behulp van 
een accu die in een compacte auto past. Tijdens de rit 
van Stuttgart naar Silverstone in Groot-Brittannië 
kwam de VISION EQXX zelfs 1.202 kilometer ver. Dit 
was natuurlijk een groot succes voor alle betrokke-
nen. Onze klanten kunnen zich nu al verheugen op 
veel innovaties die we zullen toepassen op modellen 
uit de serieproductie.

Deze rubriek heet ‘Moments That Matter’. 
Welke momenten zijn dat voor u?
Beroepsmatig zijn het voor mij vooral de momen-

ten waarop we een nieuw model presenteren. Want 
tot het zover is, werken talloze collega’s keihard, 

soms jarenlang, om de auto met de gebruikelijke  
kwaliteit en perfectie van Mercedes-Benz op de weg 
te krijgen. Daarom is zo’n wereldpremière de wel-
verdiende beloning voor alle betrokkenen en zeker 
een ‘Moment That Matters’.

In uw positie als voorzitter van de raad van 
bestuur hebt u een enorme verantwoordelijk-
heid – hoe ontspant u na een drukke werkdag? 
Wat mij het meest rust geeft en helpt om mezelf 

even uit te schakelen, is mijn gezin. De kinderen zijn 
inmiddels het huis uit. Ik geniet er des te meer van als 
mijn vrouw en ik tijd met hen doorbrengen. Ik speel 
ook graag tennis. En ook al zal ik in dit leven waar-
schijnlijk nooit een Roger Federer worden, sport is 
voor mij balans vinden. Hetzelfde geldt voor een goed 
boek of een spannende film.

Een laatste vraag: hoe stelde u zich als kind 
auto’s van de toekomst voor?
Met een ster op de motorkap [lacht]. Nee, seri-

eus: helaas kwam ik noch als kind, noch nu als vol-
wassene ook maar in de buurt van het designtalent 
dat onze hoofddesigner Gorden Wagener en zijn 
team hebben. Voor mij had een auto toen vier wie-
len, een stuur en een uitlaat. De nieuwe generatie 
tekent nu hun auto’s waarschijnlijk zonder uitlaat. 
Daar zijn we al heel concreet mee bezig, dat is niet 
slechts kinderfantasie.

Innovatie in combinatie met efficiëntie: de 
VISION EQXX kan meer dan 1.000 kilometer 
rijden op één acculading en biedt daarmee 
een kijkje in de toekomst van e-mobiliteit.
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Hotel Cristal ****S
Familie Thaler
Obereggen 31
39050 Deutschnofen
Zuid-Tirol, ITALIË
T +39 0471 615511
info@hotelcristal.com
www.hotelcristal.com

EEN TIME-OUT, OMGEVEN DOOR 
DE SCHOONHEID VAN DE BERGEN

Net op tijd voor het begin van de winter 
presenteert het hotel, van waaruit u direct 
toegang heeft tot het meermaals bekroon-
de skigebied Obereggen, zich in haar nieu-
we pracht. Veel ruimte voor gezelligheid 
wacht u in de heringerichte ontvangstruim-
te, de verruimde eetzaal met zonneterras of 
het sfeervolle wijnproeflokaal. In de nieuwe 
kamers zorgen inheemse houtsoorten zo-
als de Zwitserse Alpenden of de lariks, ge-
combineerd met moderne elementen, voor 
een elegante, alpine toets. 

De nabijheid met de natuur is ook alom-
tegenwoordig in de 1.600 m2 grote spa. 
Hotel Cristal is ook de juiste plaats voor 
een actieve natuurbeleving. Hier, aan de 
voet van het Latemar-massief midden in 
het wereldnatuurerfgoed Dolomieten, stapt 
u direct vanaf de hoteldeur het skigebied 
Obereggen in (60 kilometer pistes). 

TIP: Gasten uit België kunnen ons gemak-
kelijk bereiken met een directe Skyalps-ver-
binding vanuit Antwerpen, Düsseldorf... 
rechtstreeks naar Bolzano.

UNIEKE 

Momenten 
beleven ...
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DRIVE & STYLE

Tekst van Josefine Klatt
Visueel concept van Ekaterina Kachavina en Sofia Apunnikova

Foto’s van Tereza Mundilová

FUTURISTISCHE 
PICKNICK

Hij: trui van PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ, automatische 
chronograaf 41 Edition Mercedes-
AMG Petronas Formula One Team 
van IWC via iwc.com. 
Zij: coltrui van SPORTMAX, zonne-
bril van CELINE, ring van BLACK 
PALMS X SASKIA DIEZ.

Wanneer futurisme zich vermengt met een vleugje 
romantiek: ga met ons mee op reis in de EQC en geniet 
van toekomstige technologieën en fraaie materialen. 
Geïnspireerd door de digitale look van de metaverse 

ligt de focus op de luxe Capsule Collection van 
Proenza Schouler x Mercedes-Benz, aangevuld met 

producten die elke roadtrip compleet maken
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Kasjmier deken en lederen draag-
riem van PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ, jurk en arm-
band van SPORTMAX, sierraden 
van SASKIA DIEZ.

Hij: colbert van JIL SANDER via 
Apropos Store, T-shirt van GCDS, 
broek van LORO PIANA, zonnebril 
van ANDY WOLF. 
Zij: jurk van TIGER OF SWEDEN, 
laarzen van BY FAR, ring van 
BLACK PALMS X SASKIA DIEZ.
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Hij: trui van TIGER OF SWEDEN, 
T-shirt van SCHIESSER, broek 
van LORO PIANA, oorring van 
SASKIA DIEZ. 
Zij: T-shirt en kasjmier dekens 
van PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ, broek van 
MOTHER, sierraden van  
SASKIA DIEZ.



Kasjmier deken van PROENZA 
SCHOULER X MERCEDES-BENZ, 
coltrui van SPORTMAX,  
zonnebril van CELINE.

46



Kasjmier deken en lederen draag-
riem van PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ. 
Zij: coltrui en tricot rok van TIGER 
OF SWEDEN, laarzen van BY FAR. 
Hij: trui van PAUL SMITH, broek en 
laarzen van LORO PIANA.

48
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Zij: kasjmier deken en kasjmier trui van 
PROENZA SCHOULER X MERCEDES-BENZ, 
broek van SPORTMAX. 
Hij: colbert van JIL SANDER, T-shirt van 
GCDS, zonnebril van ANDY WOLF, automa-
tische chronograaf 41 Edition Mercedes-
AMG Petronas Formula One Team van IWC 
via iwc.com.

MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC | WLTP:
Energieverbruik gecombineerd1: 
21,8-25,0 kWh/100 km 
CO2-emissie gecombineerd2:  
0 g/km
1 2 Zie voetnoten 1 en 2 op pagina 8. 
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Weekendtas van  
PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ.

T-shirt van PROENZA SCHOULER  
X MERCEDES-BENZ, broek van  
BALDESSARINI, oorbellen  
van SASKIA DIEZ.



Reizen en traditioneel vakmanschap vormden de 
inspiratie voor de limited Capsule Collection van het 
New Yorkse modelabel Proenza Schouler in samen-
werking met Mercedes-Benz. Onder het motto ‘The 
Power of Two’ komen de gemeenschappelijke passies 
van de twee merken samen: eigentijds luxe design en 
verantwoorde productieprocessen. Zo zijn de gender-
neutrale kledingstukken voornamelijk gemaakt van 
duurzame, gerecyclede materialen zoals kasjmier, 
leder en biologisch katoen. 

De collectie is exclusief verkrijgbaar via 
mb4.me/proenzaschouler

FOTOGRAFIE
Tereza Mundilová c/o Shotview

BELICHTING  
Felix Gundlach
Max Judith

DIGITALE BEWERKING 
Hannes Hartwig

HAAR
Ruby Howes c/o Shotview

MAKE-UP 
Leana Ardeleanu

STYLING 
Carmen Färber

ASSISTENT STYLING 
Anastasia Vraka

CASTING
Veronica Ruai c/o CORE
Julius Gehrhardt c/o KULT

Oorring van SASKIA DIEZ.
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Stedendwinger 35 • 6216 GD Maastricht
043 203 00 80 • maastricht@spasereen.nl

Westbroekse Binnenweg 2a • 3612 AH Tienhoven (Maarssen)
0346 217 222 • maarssen@spasereen.nl

Een bezoek aan SpaSereen Maarssen of Maastricht is meer dan een 
dagje sauna. Het is een mini vakantie in eigen land. Alles is erop gericht 

om van uw verblijf een onvergetelijke gebeurtenis te maken. 

Bekijk onze behandelingen, arrangementen en reserveer direct op spasereen.nl

Toe aan ontspanning?
Boek dan een luxe 

saunadag bij SpaSereen

215x270 Adv SpaSereen - Mercedes Me Magazine.indd   1215x270 Adv SpaSereen - Mercedes Me Magazine.indd   1 23-09-2022   13:1523-09-2022   13:15
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UIT HET ARCHIEF

Tekst van Renate Wiehager

GUAN XIAO
De MERCEDES-BENZ ART COLLECTION is een van de 

belangrijkste, internationaal bekende corporate 
kunstverzamelingen. Directeur Renate Wiehager presenteert 
regelmatig de mooiste werken uit het archief. Dit keer van de 

Chinese kunstenaar Guan Xiao, wiens multimediawerken 
diepe waarheden aan onze gedigitaliseerde wereld ontlokken

Aan de muur hangt een gesimu-
leerde zonsondergang in een licht-
bak en op de voorgrond zien we 
twee autovelgen versierd met 
kunststof bloemen. De installatie 
‘The Sunset’ van Guan Xiao is erg 
verrassend en vraagt de nodige tijd 
om de diepere lagen te doorgronden.

Voor het lichtvlak staan twee 
sculpturen gemaakt van met poly-
urethaan bekleed hout; de randen zijn versierd met 
Google-letters en artistieke bloemdecoraties. Guan 
Xiao ensceneert het oppervlak van de lichtbak als een 
interface waar het materiële en immateriële, online  
en offline, West en Oost elkaar ontmoeten. De andere 
objecten in de installatie zijn hybride wezens die tot 
geen enkele van de ons bekende werelden behoren. 
Fossielen die niet meer getuigen van vroeger leven. 
Wielen die niets meer aandrijven. Een artificiële 
natuur die geen seizoenen kent. Het is als het ware 
apocalyptische romantiek die aantrekt. In haar ruim-
telijke opstellingen combineert de Chinese kunste-
naar persoonlijke geschiedenis, culturele achtergrond, 
media-animaties en gevonden voorwerpen uit de con-
sumptiemaatschappij. Haar multimediawerken staan 

symbool voor de directheid van 
onze tijd: “Je kunt haast alles wat je 
interesseert online vinden. Binnen 
een seconde krijg je alles op je 
scherm. Dingen ontmoeten elkaar 
en dingen ontmoeten jou”, zegt 
Guan Xiao over het uitgangspunt 
van haar sculpturen en video’s. Haar 
werk werd in 2014 al bekroond op 
de abc kunstbeurs in Berlijn. Sinds-

dien was Guan Xiao te zien op talrijke internationale 
exposities in Antwerpen, New York en Wenen.

Al tien jaar doet de Mercedes-Benz Art Collection 
onderzoek naar de recente geschiedenis van de  
Chinese kunst. Hiervoor werd het snel groeiende aan-
tal ateliers van kunstenaars, kunstacademies, musea, 
galeries en privécollecties in China bezocht. Ongeveer 
vijftig, vaak meerdelige werken van ongeveer twintig 
Chinese kunstenaars, waaronder Guan Xiao, breiden 
nu het internationale karakter van de collectie uit.

Meer informatie over de MERCEDES-BENZ 
ART COLLECTION en de huidige tentoonstellingen 
vindt u op mercedes-benz.art Fo
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Guan Xiao, ‘The Sunset’, 2012. Led-lichtbak, artistieke bloemen, gekleurd metaal, autovelgen, was.  
Met dank aan Guan Xiao; Antenna Space, Shanghai; Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlijn.
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DESTINATIONS

Tekst van Josefine Klatt
Foto’s van Max Threlfall

EQE –
EEN PLEK 

VOOR ALLE 
ZINTUIGEN
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Architect Line Solgaard ontwerpt huizen die naadloos 
opgaan in de natuur. We maken een reis met de EQE naar 
het zuiden van Noorwegen, naar een weekendhuis dat 
uitnodigt tot onthaasten

DE ARCHITECT
Line Solgaard richtte in 2012 haar gelijk-
namige architectenbureau op met vesti-
gingen in Oslo en Fredrikstad, waar ze 
momenteel acht mensen in dienst heeft. 
Haar specialiteit is duurzame gezins-
woningen bouwen, rekening houdend  
met de natuur en de omgeving.

Als je op het vliegveld van Oslo landt, krijg je onwillekeurig 
het gevoel dat je bent aangekomen op een plek waar duur-
zaamheid hoog in het vaandel staat. Naast gewapend 
beton vind je hier op de muren veel organische materialen 
zoals natuursteen, hout en groen. Niet verwonderlijk dus 
dat het gebouw een duurzaamheidscertificaat kreeg als 
groenste luchthaven ter wereld. Een voorproefje van wat 
ons tijdens deze reis te wachten staat.

We starten onze roadtrip in de Noorse provincie 
Viken, die zich uitstrekt rond de hoofdstad en in het zuid-
oosten grenst aan Zweden. Vanaf Oslo gaan we op pad  
met de EQE, de elektrisch aangedreven businesslimousine 
uit de EQ-familie. De actieradius van de accu bedraagt  
volgens het display meer dan 600 kilometer, zodat we 
gemakkelijk anderhalf uur kunnen rijden zonder te stop-
pen. En als het toch nodig is om te laden, dan biedt de EQE 
een intelligente functie: selecteer het laadstation in het 
navigatiesysteem (onderdeel van optionele uitrusting) en 
de auto bereidt de accu voor op het laden. Lange wacht-
tijden behoren daarmee tot het verleden. In slechts 
30 minuten kan de accu tot 80 procent worden geladen.

Op de snelweg zetten we koers richting het zuiden. 
Het voorbijtrekkende landschap kenmerkt zich door graan- 
en bloemenvelden en de karakteristieke rode en witte 
houten huizen. Hoe verder we de Oslofjord afrijden, hoe 
meer de natuur voldoet aan het beeld dat we hebben van 
Noorse flora: weelderige gemengde bossen, laag struikge-
was en met mos bedekte rotsen. De zee doemt al op aan 
de horizon. In de EQE glijden we door het landschap, dat 
dankzij het royale front en het panoramaschuifdak een 
compleet nieuwe beleving krijgt. De rit voelt bijna alsof we 
zo het adembenemende landschap inrijden. We bereiken 
het stadje Fredrikstad, waar we een afspraak hebben met 
architect Line Solgaard. We zijn uitgenodigd in haar week-
endhuis, dat er niet bepaald uitziet als het gemiddelde 
zomerhuis van de Scandinavische stadsmens.
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MERCEDES-BENZ EQE 350 | WLTP:
Energieverbruik gecombineerd1: 
16,3-18,8 kWh/100 km 
CO2-emissie gecombineerd2:  
0 g/km
1 2 Zie voetnoten 1 en 2 op pagina 8. 
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TERUG NAAR DE ROOTS
Dit project is voor Solgaard een soort thuiskomen. Ze 
groeide op in de streek rond Fredrikstad en studeerde in 
Oslo, Italië en Japan. Na tien jaar bij grote architecten-
bureaus te hebben gewerkt, is ze voor zichzelf begonnen. 
Ze woont grotendeels in Oslo, maar dankzij de vele pro-
jecten in die omgeving wordt de band met thuis nooit 

verbroken. Ze opende een 
tweede, groter kantoor in 
Fredrikstad, dat eruitziet als 
een moderne showroom 
midden in de historische 
vestingstad. De specialitei-
ten van Solgaard zijn gezins-
woningen en slimme 
appartementencomplexen. 
Je zou kunnen zeggen dat ze 
een passie heeft voor het 
creëren van oplossingen 
voor de individuele behoef-
ten van een gezin. Ze hecht 
bijzonder belang aan de 
integratie van het gehele 
terrein. “Bij grootschalige 
projecten wordt vaak te wei-
nig aandacht besteed aan de 
omgeving. Mooie en goed 
doordachte ruimtes tussen 
gebouwen maken een groot 
verschil”, vertelt ze. ‘Buiten’ 

in de architectuur meenemen, van de natuur een verleng-
stuk van de leefruimte maken – dat is haar specialiteit. 
Dit is het meest indrukwekkend te zien in haar zomer-
huis, haar ‘hytte’, waar we haar bezoeken.

We sturen de EQE naar een landelijke woonwijk op 
een paar minuten van het centrum van Fredrikstad. Het is 
leuk om de navigatieroute te volgen. Dankzij het head-up 
display hebben we alle belangrijke verkeersinformatie in 
beeld zonder iets van de omgeving te missen. We genie-
ten van de route langs kleine buitenwijken, zitten com-
fortabel en voelen ons in alle opzichten veilig. Wanneer 
een auto voor ons remt of afslaat, bieden innovatieve 
assistentiesystemen zoals de actieve afstandsassistent 
DISTRONIC1 ondersteuning. Hoogwaardige materialen, 
avant-gardistische verlichting en het intuïtief te bedienen 
touchscreen met state-of-the-art MBUX technologie 
geven de indruk dat de automotive toekomst al een feit 
is. Tijdens het rijden hebben we een gevoel van gewicht-
loosheid. Dit is waarschijnlijk niet in de laatste plaats  
te danken aan het aerodynamische exterieurdesign van 
de EQE, dat een vleugje sportiviteit toevoegt aan zijn 
businessclasskarakter.

UIT HETZELFDE HOUT GESNEDEN 
Op een paar uitzonderingen na zijn alle 
meubels in het weekendhuis van Line  
Solgaard uniek. Door de grote glazen pui 
wordt de tuin als het ware een verleng-
stuk van het woongedeelte.

1  Onze rijassistentie- en veiligheidssystemen 
zijn hulpmiddelen en ontslaan u niet van uw 
verantwoordelijkheid als bestuurder. Neem de 
instructies in de gebruiksaanwijzing en de 
daar beschreven systeemgrenzen in acht.
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Het naderen van het zomerhuis van Line Solgaard over 
het smalle bospad verloopt moeiteloos dankzij de intelli-
gente luchtvering AIRMATIC. Zelfs in krappere bochten 
geeft de auto geen krimp, hij gaat er behendig doorheen. 
Naast de bijna geruisloze motor en de stilte van de buiten-
wereld horen we alleen het zachte rollen van de banden 
op het grind.

Het huis is nauwelijks te zien. Het wordt gecamou-
fleerd door de omringende bomen zodat je het pas echt 
opmerkt als je er bijna voor staat. We parkeren de EQE 
voor het huis, dat met zijn strakke lijnen een mooi con-
trast vormt met het elegante one bow-design van de auto. 
De vrouw des huizes verwelkomt ons met koele drankjes – 
gastvrijheid is erg belangrijk in Noorwegen. Links van  
het huis leidt een pad direct naar de tuin. Daar wacht  
ons een indrukwekkend landschap: wilde kruiden, eiken 
en dennen omringen het uitgestrekte landgoed. Rotsen en  
stenen vormen een avontuurlijk parcours door de tuin, 
met als middelpunt een moderne buitenkeuken. Vanaf  
het galerijachtige terras van het huis kun je naar de zee 
kijken. Instinctief is er een gevoel van sereniteit en de 
behoefte om diep in en uit te ademen. Solgaard zocht vijf 
jaar lang naar een stuk grond in dit gebied. Haar geduld 
werd beloond.

Hier zien we oorspronkelijke natuur. De grilligheid van 
de natuur vormt een contrast met het strak vormgegeven 
huis. Gezien vanaf het einde van de tuin verdwijnt het 
bijna in het landschap. De Japanse en oudere Noorse 
architectuur vormden de inspiratiebron voor het ontwerp. 
De fundering is geïntegreerd in de rotsen, die niet zijn  
verwijderd om het terrein groter te maken. Aan de zeezijde 
geeft dit de tweede verdieping een ‘zwevend’ karakter. 
“Het huis moet een bepaalde substantie hebben vanwege 
de omgevingsinvloeden. Toch straalt het lichtheid uit 
doordat het bovenop de rotsen is neergezet. Dat soort  
dingen vind ik altijd fascinerend”, legt Solgaard uit.

AANDACHT VOOR DETAIL
Subtiele kleuraccenten en met zorg  
geselecteerde stoffen vormen de  
finishing touch voor de inrichting.  
Voor Line Solgaard is de haptiek min-
stens zo belangrijk in de architectuur 
als de visuele waarneming.
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Het huis is vierkant van vorm, heeft een trap in het midden 
waaromheen meerdere slaapkamers, de keuken en een 
open woonruimte zijn gerangschikt. Als moeder van twee 
kinderen vindt de architect het belangrijk dat er gemeen-
schappelijke ruimtes zijn, maar ook plekken waar je je 
terug kunt trekken. Ze werkt bijna uitsluitend met duur-
zame, natuurlijke materialen die zoals ze zegt “gracieus 
ouder worden” en zich in de loop van de tijd aanpassen 
aan hun omgeving. Meestal gebruikt ze hout van lokaal 
groeiende bomen, wat in het totaalconcept van het huis 
terugkomt. Ondanks de cleane structuren en weinig deco-
ratie zorgt dat voor gezelligheid en warmte.

 
EEN SPEL VAN LICHT EN SCHADUW
De highlight van de architectuur is de nok van het punt-
vormige dak, die door de volledige beglazing veel daglicht 
in alle kamers binnenlaat. Smalle eiken balken lopen vanaf 
de zijkanten naar de nok toe. Dit speciale ontwerp zorgt 
voor unieke lichtsituaties die veranderen afhankelijk van 
het tijdstip van de dag en het seizoen. Er hangt vrijwel 
geen kunst aan de muren, Solgaard ziet de veranderende 
bewegingen van licht en schaduw als kunst.

Het huis is meer dan een weekendverblijf. Het is een 
familieproject dat gemaakt is om generaties lang mee te 
gaan. De broer van de architect heeft het bijna helemaal in 
zijn eentje gebouwd. Het meubilair werd gemaakt door een 
naburige meubelmaker. De bank, eettafel, bedden, lade-
kasten en ook het plafond zijn op maat gemaakt. Vooral 
voor kleine kamers is dat handig om de ruimte goed te 
benutten.

Deze werkwijze bewijst ook zijn waarde bij het bou-
wen op zeer oneffen grond, zoals bij een van de huidige 
projecten van Solgaard. In de vroege avond gaan we 
samen met haar naar Kjerringholmen, een groep eilanden 
in het Nationaal Park Ytre Hvaler. Haar opdrachtgevers 
hebben hier een klein privé-eiland gekocht waarop een 
vakantiehuis moet komen. 

LICHTSPEL
Dankzij de glazen nok en de open 
ruimtes komt er veel daglicht naar 
binnen. De trapsgewijze plafond-
betimmering zorgt voor een bijzonder 
schaduwspel, afhankelijk van het  
tijdstip van de dag en het seizoen.
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We parkeren de EQE bij de haven en steken over met  
de boot. Het gebouw draagt Solgaards signatuur: veel 
hout, een constructie op stalen pijlers om het land-
schap zoveel mogelijk intact te houden en een slimme 
benutting van het woonoppervlak van slechts 63 vier-
kante meter. Voor Solgaard is het een misvatting dat 
grote huizen meer levenskwaliteit betekenen. Haar klan-
ten zijn vaak verrast als ze een huis krijgen dat uiteinde-
lijk maar half zo groot is, maar toch veel bruikbare 
ruimte heeft – bijvoorbeeld door een mooie buiten-
ruimte. Op de vraag waarom mensen op zulke afgelegen 
plekken bouwen, antwoordt ze: “We verlangen naar 
ongerepte natuur. Het brengt ons tot rust en misschien 
zelfs meer in contact met onszelf.”

“We verlangen naar 
ongerepte natuur.  
Het brengt ons tot  
rust en misschien  
zelfs meer in contact 
met onszelf”
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De insteek van ‘kleiner maar slim bouwen’ maakt indruk 
op ons. Respectvol omgaan met de natuur, de ecologi-
sche voet afdruk zo klein mogelijk houden – het lijkt in 
het DNA van de Noren te zitten. Dat blijkt ook uit de 
elektromobiliteit waarin het land een voortrekkersrol 
speelt. Volgens het statistiekenplatform Statista was 
vorig jaar bijna 65 procent van alle nieuw geregistreerde 
auto’s in Noorwegen elektrisch.

We rijden terug naar Oslo en realiseren ons dat er 
bepaalde parallellen zijn tussen de architectuur van 
Line Solgaard en de EQE. De huizen en de auto spreken 
alle zintuigen aan. Het is de aandacht voor detail die ze 
bijzonder maakt. De filosofie van werken met de natuur 
in plaats van ertegen. Ze nodigen uit om te genieten. 
Van de rit, de natuur, het leven.

OMSTANDIGHEDEN ACCEPTEREN
Om aan het water te bouwen moet je je 
verdiepen in de omgeving. De beloning 
is een individueel natuurspektakel in  
de verschillende seizoenen.
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Mercedes-AMG kijkt terug op  
een unieke historie en geeft vorm 
aan een mobiel tijdperk dat nog 
voor ons ligt. Ter gelegenheid van 
het 55-jarig bestaan analyseren 
we het bijzondere DNA van het 
merk – en vijf modellen die een 
voorbode zijn van de toekomst

TOEKOMST

Tekst van Bastian Fuhrmann
Visueel concept van Nadeen Alattar en Ekaterina Kachavina
CGI-achtergronden van David Goldberg
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Jubilea zijn er niet alleen om roemrijke successen en prestaties uit het 
verleden te vieren, maar ook om eens terug te blikken. Laten we dus 
teruggaan naar de oerknal van AMG, die in feite met een einde begint en 
de fascinatie van dit merk zo duidelijk maakt. 
We reizen terug in de tijd naar het raceseizoen 1965, waarin nieuwe auto-
sportreglementen alleen nog maar fabrieksteams toestaan met race-
wagens die zijn afgeleid van een kleine serie auto’s goedgekeurd voor 
de weg. De toenmalige bestuursleden van Daimler-Benz vinden de 
nieuwe homologatie te duur en besluiten de autosport voorlopig vaarwel 
te zeggen – met uitzondering van de rally- en toerwagenkampioenschap-
pen. Hans-Werner Aufrecht, de A in de latere AMG-benaming, werkt op 
dat moment op de motortestafdeling en is tot zijn verdriet getuige van 
het einde van de autosportactiviteiten van Daimler-Benz. In die periode 
ontmoet hij Erhard Melcher, de M in AMG. Met oneindige passie voor het 
racen gaan beiden zich concentreren op de ontwikkeling van toerwagens. 
De door Aufrecht en Melcher gebouwde Mercedes-Benz 300 SE wint 
vervolgens maar liefst tien keer het Duits Toerwagenkampioenschap – 
een meer dan indrukwekkend voorbeeld van hun samenwerking.

Aangemoedigd door dit succes sleutelen Melcher en Aufrecht 
graag na hun werk door in een garage in Großaspach. Dit is de geboorte-
plaats van Aufrecht die vervolgens de laatste letter van AMG wordt. 
Autoliefhebbers zijn razend enthousiast over de motoren met directe 
inspuiting van het duo dat steeds bekender wordt. In 1967 huren Aufrecht 
en Melcher een kleine werkplaats in het Zwabische Burgstall, richten hun 
eigen bedrijf op onder de naam Aufrecht Melcher Großaspach Ingenieur-
büro, Konstruktion und Entwicklung von Rennmotoren. Met de steun 
van Daimler volgen al snel meer racewagens en de eerste klantauto-
ombouwen van seriemodellen.

Begin jaren zeventig betreedt het kleine bedrijf dan plotseling het 
wereldtoneel als hun eerste racewagen tweede wordt in de 24-uurs race 
in Spa-Francorchamps en zelfs winnaar wordt in zijn klasse. Het race-
succes wordt zelfs vermeld in het journaal van 20.00 uur. Tot op de dag 
van vandaag belichaamt de legendarische felrode AMG 300 SEL 6.8 de 
visie van AMG. Wordt er aanvankelijk nog gelachen om de limousine op 
het circuit, vanaf dat moment wordt hij zeer gerespecteerd. 

Het televisiedebuut en verdere racesuccessen leiden wereldwijd tot 
steeds meer interesse in de Zwabische motorbouwer. Inmiddels heeft 
AMG zelfs klanten uit de VS en Arabische en Aziatische landen. Het 
bedrijfspand wordt snel te klein voor de vraag en er wordt besloten te 
verhuizen naar het nabijgelegen Affalterbach. In de door hen gebouwde 
nieuwe werkplaats gaat de branche een nieuw tijdperk in. In plaats van 
vast te houden aan het principe van alleen de prestaties verbeteren, ont-
wikkelt en voert AMG het concept van individualisering in, waarmee aan 
allerlei klantwensen kan worden voldaan. Daarmee zet het bedrijf een 
nieuwe, internationale trend.

Samen staan we sterker – ook DaimlerChrysler AG ziet dit in en wordt in 
1999 partner: AMG wordt Mercedes-AMG GmbH. De fusie brengt 
Mercedes-Benz weer dichter bij de koningsklasse, want de Mercedes-
AMG Safety Cars in de Formule 1 laten op overtuigende wijze zien hoe 
racen in het DNA van AMG ingebakken zit: de Mercedes-AMG C 63, met 
uitsluitend serie- en straattechnologie, rijdt ongelooflijk snel over de 
Formule 1-circuits. Zelfs de Formule 1-coureurs hebben er respect voor. 

In 2009 presenteert Mercedes-AMG het eerste volledig in eigen huis 
ontwikkelde seriemodel: de SLS met vleugeldeuren (Gullwing). Tegelijker-
tijd worden er achter de schermen andere samenwerkingen gesmeed, 
gericht op samenwerking op het gebied van elektrificatie. 

De wereldwijde fascinatie voor AMG heeft het merk op indrukwek-
kende wijze naar het heden gebracht. Zoals destijds bij de grondleggers 
Aufrecht en Melcher in Großaspach, heerst tegenwoordig in Affalterbach 
opnieuw de zucht naar verandering. Het motto ‘Driving Performance’ 
moet in de toekomst vertaald worden naar volledig elektrische modellen. 
Met het betreden van de wereld van de elektromobiliteit opent het 
bedrijf een nieuw hoofdstuk, zonder zijn roots te vergeten. De oude 
fabriekshallen en zelfs het vroegere woonhuis van de familie Aufrecht 
maken nog steeds deel uit van het fabrieksterrein van het huidige 
Mercedes-AMG GmbH. De door de autosport ontstane band met 
Mercedes-Benz is een band voor het leven geworden en het performance-
merk is een bijzonder dynamisch onderdeel geworden van de 
Mercedes-Benz merkenfamilie. De historie van AMG, die bol staat van de 
mythen, heeft het tot een uniek merk met een bijzondere uitstraling 
gemaakt: AMG staat voor performance, maar ook voor lifestyle. Het merk 
is geliefd bij technologieliefhebbers en individualisten, maar valt ook in 
de smaak bij een jonge, lifestyle-gerichte generatie. Hierdoor is AMG de 
afgelopen jaren snel gegroeid – en daarmee een steeds belangrijker 
onderdeel van Mercedes-Benz AG geworden. Vandaag de dag is AMG 
dynamischer dan ooit: of het nu gaat om de innovatieve samenwerkingen 
op modegebied of om historische projecten zoals de Mercedes-AMG ONE, 
waarbij voor het eerst een Formule 1-motor werd gemonteerd in een 
straatmodel. In de nieuwe Mercedes-AMG SL zijn design en merkgeschie-
denis net zo tastbaar als in de handgemaakte high-performance motoren – 
inclusief persoonlijke handtekening van de monteur.

En misschien verklaart dit wel het geheim van het succes van de 
alliantie tussen Mercedes-Benz en AMG: draait het, net als bij mensen, 
niet vooral om wederzijds respect? Of om het met de woorden van 
Werner Aufrecht te zeggen: “Je kunt een Mercedes-Benz niet verbeteren, 
je kunt hem alleen anders maken.”
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Deze limited edition, de Mercedes-AMG G 63 Edition 55, is een eerbetoon aan een 
unieke legende. Onder meer met de folie op de flanken van de auto straalt deze 
Edition op indrukwekkende wijze zijn power uit. Het interieur is uitgevoerd in 
krachtig rood en bevat specifieke merkdetails, terwijl het exterieur leverbaar is in 
obsidiaanzwart metallic of MANUFAKTUR opaalwit bright. ‘AMG’- en ‘55’-emblemen 
in het interieur verwijzen naar het jubileum, waardoor het model een exclusief  
collector’s item is en een krachtig statement op het gebied van design en  
prestaties. De basis voor de typische AMG Driving Performance is de 4,0 liter 
AMG-V8-biturbomotor met 430 kW (585 pk) en een maximumkoppel van 850 Nm. 
Onmiskenbaar een klassieker – toen, nu en in de toekomst!

Mercedes-AMG G 63 ‘Edition 55’.  

MERCEDES-AMG G 63 ‘Edition 55’1 | WLTP:   
Brandstofverbruik gecombineerd2: 16,0 l/100 km
CO₂-emissie gecombineerd2: 363 g/km

1 Dit model wordt in de Benelux niet aangeboden.
2 Zie voetnoot 2 op pagina 8.  
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Met de C 63 breekt in 2007 een nieuw tijdperk aan. Nog sterker dan bij de vorige 
modellen onderscheidt deze AMG zich van zijn Mercedes-Benz tegenhanger.  
Ook de introductie van de C 63 S E PERFORMANCE in 2022 laat zien dat AMG 
toekomstvisies werkelijkheid maakt. Zoals de technologie die in de nieuwe C 63 
wordt gebruikt, waarin veel knowhow uit de Formule 1 is verwerkt: de elektromotor 
op de achteras en de krachtigste serieviercilindermotor ter wereld zorgen er samen 
voor dat er vrijwel geen turbogat is. In deze uitvoering haalt de hybride auto een 
vermogen van 500 kW (680 pk). “Zelfs 55 jaar na onze oprichting blijven we bij 
AMG de moed en wil tonen om creatief te zijn, om iets speciaals te creëren.  
En met name de nieuwe C 63 is een echte gamechanger”, aldus Philipp Schiemer, 
voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG.

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 

MERCEDES-AMG C 63 S E PERFORMANCE | WLTP: 
Gewogen brandstofverbruik gecombineerd2: 6,9 l/100 km 
Gewogen CO₂-emissie gecombineerd2: 156 g/km 
Gewogen energieverbruik gecombineerd1: 11,7 kWh/100 km

1 2 Zie voetnoten 1 en 2 op pagina 8, waarden onder voorbehoud.  
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De volledig elektrische topklasse limousine van Mercedes-Benz, de EQS, heeft 
een revolutie ontketend in het luxesegment en het elektrische tijdperk ingeluid. 
Het ontbreekt de AMG-variant ook niet aan de bekende power: met het AMG 
DYNAMIC PLUS-pakket accelereert de Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ in de 
RACE START-modus dankzij de boostfunctie in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/h. 
Een ander voordeel zijn de korte laadtijden. Bij snellaadstations met 
gelijkstroom kan al in zo’n 19 minuten energie worden ‘bijgetankt’ voor 
maximaal 300 kilometer (WLTP). De EQS 53 4MATIC+ laat zien dat ook de 
geëlektrificeerde performance-modellen opwindend zijn.

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

MERCEDES-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP:
Energieverbruik gecombineerd1: 21,1–23,4 kWh/100 km 
CO₂-emissie gecombineerd1: 0 g/km

1  Zie voetnoot 1 op pagina 8.
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Net als de Mercedes-Benz SLS AMG is de Mercedes-AMG SL 63 volledig door 
Mercedes-AMG ontwikkeld. Het cabrioconcept en de krachtige aandrijflijn zorgen 
voor een onovertroffen roadster-feeling. Een ultramodern onderstel combineert op 
indrukwekkende wijze sportiviteit en rijcomfort. Daarnaast is voor het eerst een SL 
uitgerust met de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+    

MERCEDES-AMG SL 63 4MATIC+ | WLTP: 
Brandstofverbruik gecombineerd2: 13,2–12,8 l/100 km 
CO₂-emissie gecombineerd2: 300–290 g/km

2 Zie voetnoot 2 op pagina 8. 
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Met de concept car Vision AMG tilt Mercedes-AMG elektromobiliteit naar een hoger 
niveau. Onder de stijlvolle carrosserie van de vierdeurs coupé schuilt het even 
bijzondere als speciale AMG.EA-platform, dat momenteel in Affalterbach wordt 
ontwikkeld voor alle volgende volledig elektrische modellen. Dit zorgt ervoor dat 
AMG ook in het tijdperk van de e-mobiliteit met adembenemende prestaties, een 
emotioneel design en een fascinerend rijgevoel zijn stempel zal blijven drukken op 
de wereld van de performance-modellen – en daarbuiten.

Vision AMG



De weg naar een
toekomstbestendige 
beleggingsportefeuille

Ruim 1,6 miljoen Nederlanders beleggen al in cryptocurrency. 
Beleg gemakkelijk in de financiële technologie van morgen 
met de gediversifieerde Hodl fondsen. 

Waarom kiezen voor Hodl?

Scan de QR-code of ga naar www.hodl.nl

− Eenvoudig instappen
− Deskundig team
− Vertrouwde aanpak
− Zorgeloos beleggen
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SERVICES

OPTIMALISEER 
UW RIJERVARING

Met digitale extra’s van Mercedes me bieden we u pakketten met digitale extra functies 
aan, ingedeeld per thema (excellence-pakket, remote-pakket, URBAN GUARD-pakket en 
navigatiepakket) of pakketten die een unieke extra service bieden (digitale radio/DAB, 
adaptieve grootlichtassistent, smartphone-integratie, modus voor jonge bestuurders, 
en meer). U past uw Mercedes gewoon aan uw behoeften en wensen aan.

HET EXCELLENCE-PAKKET, HET MEEST COMPLETE PAKKET!
Als u kiest voor het excellence-pakket, kiest u voor het meest complete digitale pakket. 
Het omvat drie pakketten in één: remote-pakket, URBAN GUARD-pakket en navigatie-
pakket, zodat u uw voordeel kunt doen met alle digitale functies die voor uw Mercedes
beschikbaar zijn. Zo kunt u :

Fo
to

: M
er

ce
de

s-
Be

nz
 A

G

√ uw Mercedes (portieren en ruiten) op 
afstand ver-/ontgrendelen met een 
smartphone, tablet of computer,

√ de verwarming op afstand programmeren 
voor maximaal comfort wanneer u instapt,

√ via uw smartphone in realtime op de 
hoogte blijven wanneer uw Mercedes
beschadigd, gestolen of weggesleept is,

√ een melding ontvangen wanneer uw 
Mercedes een bepaald gebied verlaat of 
weer inrijdt,

√ uw bestemming bereiken door de navi-
gatie de beste route te laten berekenen,

√ uw voertuig terugvinden, zelfs in het 
donker, door via uw Mercedes me-app 
uw standverlichting te activeren,

√ u laten leiden naar de eerstvolgende 
beschikbare parkeerplaats,

√ de locatiegegevens van uw Mercedes
rechtstreeks naar de politie sturen in 
geval van diefstal, waardoor de kans toe-
neemt dat u hem snel weer terugvindt,

√ ervoor zorgen dat niemand zonder uw 
toestemming in uw Mercedes rijdt en 
alle voertuigsleutels deactiveren met 
de Mercedes me-app.

Haal het maximale uit uw 
Mercedes en benut alle 
digitale mogelijkheden! 
U vindt de digitale pro-
ducten in de Mercedes
me Store-app of de 
Mercedes me Store-
website: shop.mercedes-
benz.com/nl-nl/connect

Met digitale extra’s kunt u uw Mercedes afstemmen op uw persoonlijke levensstijl. 
Ontdek het excellence-pakket, het meest uitgebreide digitale servicepakket

De beschikbaarheid van de afzonderlijke Mercedes me-services, uitrusting achteraf en individuele functies is afhankelijk van 
het voertuigtype, bouwjaar, land en de optionele uitrustingen.
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Foto’s van Sidney H. Gomes
Tekst van Hendrik Lakeberg

Waarom BMX-prof Nigel Sylvester het 
liefst in een G-Klasse rijdt als hij niet 
op spectaculaire wijze alle steden van 
de wereld op twee wielen verkent

MERCEDES-AMG  
G 63 | WLTP:
Brandstofverbruik  
gecombineerd1: 
16 l/100 km 
CO2-emissie  
gecombineerd1:  
363 g/km
1 Zie voetnoot 2 op pagina 8. 
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“Als ik op mijn BMX door de 
stad fiets, voel ik me vrij.  
Ik denk dat het de puurste 
vorm van creativiteit is”

Al sinds het begin van zijn carrière 
deelt Nigel Sylvester zijn BMX-passie 
met zijn beste vrienden: “Ik geloof in 
teamwork. Het is belangrijk om je 
vrienden om je heen te hebben.”
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“Als kind was ik al dol op de G-Klasse en ik heb er altijd van 
gedroomd om ermee te rijden”, vertelt Nigel Sylvester. De  
skyline van Manhattan doemt op boven de East River in de 
wolkenloze vroege middag. De felrode Mercedes-AMG G 63 
van de BMX-prof staat, gehuld in schitterend licht, pal aan de 
oever. Zelfs in pauzes tijdens het filmen springt hij graag even 
op zijn fiets. 

Dit uitzicht op Manhattan is op zijn eigen manier ook een 
uitzicht op een andere wereld. De skyline van Manhattan strekt 
zich uit tot de hemel, op Wall Street wordt dagelijks voor vele 
miljarden aan aandelen verhandeld, en aan het eind van 5th 
Avenue – rond Central Park – staan traditioneel de duurste  
huizen ter wereld. In Brooklyn en het aangrenzende stadsdeel 
Queens is nauwelijks sprake van internationale haute finance. 
Maar dat is slechts één reden waarom de huurprijzen hier lager 
liggen. Hoewel Brooklyn en Queens lange tijd arme buurten 
waren, zijn ze altijd rijk aan cultuur geweest.

Megasterren van nu, zoals rapper Jay-Z, groeiden er op en 
legden er de basis van hun carrière. De straatcultuur die 
decennia lang bloeide in wijken als Brooklyn, Harlem en zelfs in 
de uitlopers van Queens, geeft een ander beeld van New York. 
Een beeld dat net zo belangrijk is geworden voor het imago van 
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De felrode G-Klasse van Nigel 
Sylvester is een statement. Het is 
een bijzonder en onvergelijkbaar 
voertuig, zegt de BMX-prof.
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de stad als Manhattan zelf: creativiteit, muziek, mode en spor-
ten als skateboarden en BMX floreren in Brooklyn.

BMX heeft Sylvester wereldberoemd gemaakt. En het feit 
dat hij tegenwoordig in een G-Klasse rijdt, heeft niet alleen te 
maken met zijn fascinatie voor techniek. Dat hoort er zeker bij, 
maar de rode Mercedes-AMG G-Klasse die hier aan de oever van 
de East River staat, vormt ook het bewijs dat hij het gemaakt 
heeft. “Een Mercedes-Benz is voor mensen die zijn opgegroeid 
in Brooklyn en Queens iets om naartoe te werken. Dat duurt bij 
sommigen hun hele leven. Ze sparen hard om iets van dit merk 
te kunnen bezitten”, legt Sylvester uit met een kalme, zelfverze-
kerde stem. “Mijn opa reed in een Mercedes-Benz truck. Ik heb 
hem en die truck altijd bewonderd. Hij speelde een belangrijke 
rol in mijn leven.”

Sylvester vertelt dit onder een parasol in een pauze tijdens 
het filmen en voegt eraan toe: “De G-Klasse is bijzonder, uniek.” 
De schaduwen worden langer, het licht zachter. Er moeten nog 
een paar laatste rijshots gemaakt worden. We willen met hem 
door de straten van New York rijden om de levensstijl te docu-
menteren die BMX zo bijzonder en opwindend maakt. 

De fiets gaat achterin de G-Klasse en we rijden door 
Brooklyn richting Queens. Terug naar waar het allemaal begon 

TIJDELIJKE AANBIEDING: reis van IJmuiden naar Newcastle met je eigen Mercedes en bespaar 20% op de hut 
en auto. Maak de oversteek per luxe cruiseferry vanaf € 82 p.p. enkele reis. Reserveren kan tot uiterlijk 28 februari 
2023 voor de reisperiode t/m december 2023 o.b.v. productbeschikbaarheid. Aanbieding o.b.v. 2 personen en een 
personenauto. Meer informatie, voorwaarden en reserveren op www.dfds.nl/mercedes.

Ontdek SchotlandOntdek Schotland

Breng een bezoek aan Schotland en dompel jezelf onder in historische steden, 
ongerepte natuur en de bijzondere tradities van ‘het mooiste land ter wereld’.

Per luxe cruiseferry reis je met DFDS van IJmuiden naar  
Newcastle. Aan boord verwen je jezelf met een heerlijk à la carte 
diner en hef je het glas in een van de gezellige bars. In je eigen 
comfortabele hut geniet je van een welverdiende nachtrust. 
De volgende ochtend arriveer je in Newcastle en rijd je met je  
vertrouwde Mercedes naar Schotland. Binnen drie uur arriveer je 
al in de hoofdstad Edinburgh. 

Het beroemde Edinburgh Castle toornt hoog uit boven de Schot-
se hoofdstad op Castle Rock. Bezoek het kasteel voor een kijkje in 
de turbulente geschiedenis van het land. Wandel vanaf Edinburgh 
Castle door de 1,6 kilometer lange Royal Mile en de bijbehorende 
smalle fotogenieke straatjes in het historische deel van de stad 
richting het paleis Holyrood House. Geniet van alle typisch 
Schotse bezienswaardigheden, pubs en souvenirwinkels langs 
de geplaveide straat en waan je in een waar openluchtmuseum. 
Groenliefhebbers halen hun hart op bij Arthurs Seat in Holly-
rood Park. De beloning na een pittige klim van de 250 meter hoge  
heuvel? Een adembenemend uitzicht over Edinburgh en omgeving. 

Maak kennis met de Schotse keuken en proef Haggis, een  
traditioneel gerecht dat stamt uit de 15e eeuw. Waag jij je aan 
deze delicatesse? Whisky is dé drank van Schotland en een  
bezoek aan een van de vele whiskydistilleerderijen waarin je leert 
hoe whisky gemaakt wordt én je de drank kunt proeven, is een 
absolute aanrader.

Het bewijs dat Schotland echt het mooiste land ter wereld is, vind 
je in de Schotse Hooglanden. Van het wonderschone meer van 
Lochness, het uitgestrekte Trassachs National Park tot het eiland 
de Isle of Skye en het hoogste punt van het Verenigd Koninkrijk, 
de Ben Nevis, is het 100% genieten van weidse uitzichten en  
ruige, ongerepte natuur.
 
Schotland is dé ideale vakantiebestemming voor iedereen die op 
zoek is naar cultuur, lekker eten en drinken en ongerepte natuur.

DFDS SEAWAYS 02'22.indd   1DFDS SEAWAYS 02'22.indd   1 14-11-2022   09:5114-11-2022   09:51



Een tussenstop bij een bikedealer 
waar hij op kan vertrouwen: Sylvester 
kwam hier als kind al regelmatig met 
zijn vader. Het is een plek die na al die 
jaren nog steeds als thuis voelt.
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en waar hij ontdekte wat hem tot op de dag van vandaag drijft: 
“Als ik auto’s op straat passeer, uitwijk naar de stoeprand en 
dan weer terugstuur naar het midden van de lege straat, voel ik 
me vrij. Ik denk dat het de puurste vorm van creativiteit is.  
Nu nog steeds merk ik hoe blij ik word van het rijden. Hoeveel 
plezier ik er elke keer weer aan beleef.”

Het performance-merk, en de G 63 in het bijzonder, past 
perfect bij sportman Sylvester, die zijn brood verdient met het 
leveren van topprestaties onder de zwaarste omstandigheden. 
Want dat is waar BMX-rijden om draait: de stad en de straten 
zijn de plekken waar Sylvester uitblinkt. 

Net zoals de G-Klasse dat doet. Omdat hij de bestuurder in 
staat stelt zelfs de meest ongunstige omstandigheden te over-
winnen. De G-Klasse is bijzonder gewild, omdat hij uniek is qua 
functie en vorm. Het is dan ook geen verrassing dat Mercedes-
AMG zijn 55ste verjaardag viert door een speciale uitvoering van 
de G-Klasse te introduceren (lees meer op pagina 84) en een 
passend eerbetoon voor de iconische auto te creëren. BMX werd 
ook lange tijd gezien als een onconventionele sport. Een sport 
die het leukst is als hij niet op een trainingsterrein wordt beoe-
fend, maar in het stadslandschap van wereldsteden. Daar heeft 
Sylvester zijn sporen verdiend. Zijn YouTube-video’s laten zien 
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Vernieuwend en exclusief, dat zijn de stalen deuren van De Rooy 
Metaaldesign. Een luxe bronzen laag of een afwijkende vlakverdeling: 
de stijlvolle deuren zijn een eyecatcher en staan garant voor een gedurfd 
en stralend interieur. Uiteraard met een perfecte afwerking, precies zoals 
u van ons mag verwachten.

De Rooy Metaaldesign ontwerpt en produceert stalen deuren met glas 
én luxe afwerkingen als messing en leer. Benieuwd naar de eindeloze 
mogelijkheden? Bezoek onze uitgebreide showroom in Veenendaal 
en daag ons uit met een uniek ontwerp.

Bastion 67
3905 NJ Veenendaal

0318 - 57 32 31
info@derooysteeldoors.com
www.derooysteeldoors.com

Exclusieve en unieke 
stalen deuren

De Rooy - Adv Mercedes Me OKT2022 [215x270].indd   1De Rooy - Adv Mercedes Me OKT2022 [215x270].indd   1 26-10-2022   08:40:4626-10-2022   08:40:46
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hoe hij door de steden rijdt – soms moeiteloos, elegant, soms  
met veel humor, en altijd leuk om naar te kijken. ‘Nigel Sylvester 
Live’ heet zijn eigen kanaal. Een video van Sylvester voelt alsof je 
naar een computergame kijkt. De video’s zijn gefilmd vanuit zijn 
perspectief. Hij ontmoet mensen op straat, stopt om met vrien-
den te kletsen of een potje te basketballen – en rijdt weer door.  
Sylvester is niet alleen een atleet, maar ook een entertainer.

Als je de video’s bekijkt, besef je dat hij er, zelfs na een 
lange carrière van bijna twee decennia, nog steeds veel plezier 
aan beleeft. Sylvester begreep ook al vroeg hoe hij met merken 
moest samenwerken. Hoe hij zijn eigen wereld met sponsors en 
zijn eigen bedrijven kon opbouwen. Er was immers wel een 
sponsorstructuur voor de BMX-sport, maar niet zoals die al veel 
langer bestond voor andere profsporten – in ieder geval totaal 
niet op het niveau van basketbal of rugby in de VS. 

Sylvester heeft BMX opnieuw op de kaart gezet als een 
sport met een lifestyle-achtergrond – met toenemend succes. Hij 
houdt niet alleen van sport, maar ook van mode. Naast zijn fiets 
die hij voor Louis Vuitton ontwierp, is Sylvester ook samenwer-
kingsverbanden aangegaan met merken als Levi’s en Moncler, 
het sportkledingmerk New Era en uiteraard werkt ook 
Mercedes-AMG nauw samen met de sportman. En de bekende 
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‘upscale’ uitgeverij Rizzoli heeft net een fotoboek van de BMX-
prof uitgebracht. Dat alles, en zijn gestaag groeiende aantal vol-
gers op social media, bewijst dat Sylvester met zijn content 
perfect inspeelt op de huidige tijdsgeest. Je zou kunnen denken 
dat hij nog maar net begonnen is, maar wie de BMX-sport een 
beetje volgt, weet wel beter. Want het begon allemaal met  
een passie voor een sport die, voor de tijd van Sylvester, vooral 
op grote schaal werd be oefend in Californië en nauwelijks in  
New York. “Mensen begrepen het eerst niet: een BMX-prof uit 
Queens?”, herinnert Sylvester zich lachend. Dat zegt nu niemand 
meer. En zijn vrienden uit het begin van zijn BMX-carrière zijn 
nog steeds zijn beste vrienden. Sylvester beschouwt ze als deel 
van zijn grote familie. Bij een sport als BMX gaat het immers 
niet alleen om de carrière. Je rijdt geen BMX in New York City 
om rijk en beroemd te worden. De drijfveer is altijd iets anders 
geweest, en dat is nog steeds zo. Een gevoel dat je krijgt als je 
Sylvester op zijn fiets door de straten van de stad ziet crossen. 
Het is alsof het allemaal zijn terrein is. “Ik heb het geluk dat ik  
mijn brood kan verdienen met dat wat ik leuk vind”, zegt Sylvester. 
“Niets geeft me meer voldoening dan de stad te veroveren op 
mijn fiets.” Dit gaat om meer dan geluk. Het is de vrijheid om te 
leven op een manier die goed voelt.
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ESSAY

Tekst van dr. Rebekka Reinhard
Visueel concept van Nadeen Alattar en Ekaterina Kachavina

CGI-illustraties van David Goldberg

TECHNOLOGIE 
MET EEN ZIEL

Technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen openen nieuwe 
mogelijkheden voor mobiliteit.  
Voor filosoof Dr. Rebekka Reinhard 
biedt de steeds naadlozere verbinding 
tussen auto’s, bestuurders en de 
wereld de kans op meer verbondenheid
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Het menselijk leven op deze planeet is één grote opwindende 
reis. Niemand kan de toekomst uit het verleden afleiden. Elke 
dag brengt verrassingen met zich mee en kan een roadtrip  
worden door nog onontdekt gebied. 2022, een keerpunt in de 
geschiedenis, heeft laten zien wat niet mag ontbreken in onze 
bagage: de visie op een betere wereld. Een wereld waarin vrij-
heid en verbondenheid elkaar niet uitsluiten, waarin we ons 
overal thuis kunnen voelen. Waar we ook zijn.

Sinds Carl Benz in 1885 de automobiel uitvond, staat deze 
uitvinding symbool voor het verlangen naar vrijheid. In de jaren 
vijftig en zestig maakte de ‘zelfbeweging’ (Grieks ‘autós’ = zelf 
en Latijn ‘mobilis’ = beweging) een grote carrière door.  

Het werd voor het grote publiek vanzelfsprekend om 
moeiteloos lange afstanden af te leggen in hun eigen 
auto. Waarbij het rijden niet alleen ging over spon-
taan eropuit trekken, nooit over gewoon onderweg 
zijn. Hét doel was, en is nog steeds, de perfecte  
symbiose van mens en machine, de quasi-natuurlijke 
interactie van hart en hendel – in modernere bewoor-
ding: touchscreen. Zeer efficiënte technologie en 
sterke emoties zijn wederzijds afhankelijk. Positieve 

emoties alleen kunnen de carrière van de auto echter niet meer 
legitimeren. Duurzame mobiliteit betekent vandaag de dag het 
ontwikkelen en gebruiken van auto’s die er niet alleen goed uit-
zien en voldoen aan de strengste technologische criteria, maar 
ook aan strenge ethische normen. Klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan voor mens en natuur worden in veel regio’s 
van de wereld steeds meer merkbaar. Dit vraagt om een nieuwe 
gevoeligheid voor de context waarin we ons bewegen, een ver-
antwoordelijkheidsgevoel voor onze beperkte ecologische 
hulpbronnen. Hoe we leven, kan niet langer een kwestie zijn 
van alleen subjectieve voorkeuren. Het pure ego-perspectief is 
out. Nu moeten we samen en milieubewust de route uitstippe-
len. Hoe zou die eruit kunnen zien? 

De auto van de toekomst wordt niet langer alleen actief 
door mensen bestuurd, hij kan ook autonoom rijden en commu-
niceren met andere, digitaal verbonden objecten. Auto’s die klaar 
zijn voor de toekomst, baseren hun efficiëntie al op digitalisering 
en AI, een elektrische aandrijflijn en een lichtgewicht constructie 
als sleuteltechnologie. Met andere woorden: ze denken met ons 
mee. De experimentele concept car VISION EQXX belichaamt de 
avant-garde van deze ontwikkelingen. Het model beschikt over 
kunstmatige neurale netwerken die gemodelleerd zijn naar het 
menselijk brein en communiceert met de bestuurders via een 
interface. Het helpt hen om het energieverbruik proactief te ver-
minderen en onder alle omgevingsomstandigheden de ideale 
snelheid te kiezen. Dit gebeurt onder andere door zintuiglijke 
ondersteuning die veranderende meteorologische en geologi-
sche omstandigheden buiten de grenzen van de menselijke 
waarneming kan ‘voelen’. Met behulp van een avatar kan dit 
prototype zelfs met een natuurlijke stem tegen de bestuurder 
en passagiers spreken – als een echte gesprekspartner.

Mens en machine realiseren 
samen een nieuwe manier 
van leven die vrijheid en 
verbondenheid combineert
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NIEUWE AUTOMOTIVE LEVENSSTIJLEN 
Dit luidt een radicale herdefinitie in van de relatie tussen 
mens en machine. In de toekomst zal de intelligente, ‘voelende’ 
auto steeds meer een betrouwbare partner worden van de 
mobiele mens. Hij zal de rol van een voortdurend (zelf)lerende 
leraar en mentor nog beter vervullen. Daardoor kan een ‘wij’ 
van mens en machine ontstaan door een continue dialoog niet 
alleen over gegevens en cijfers, maar ook over ethische hori-
zonten. De strikte scheiding tussen subject en object gaat ver-
dwijnen. Bestuurders voelen zich emotioneel en ethisch 
verbonden met de ‘expertise’ van de auto – omdat ze zich 
‘begrepen’ voelen.

Mens en machine realiseren zo samen een 
nieuwe manier van leven die vrijheid en verbonden-
heid combineert. Thomas Vašek, auteur van het boek 
‘Land der Lenker’, dat de historische ontwikkeling en 
betekenis van de auto vanaf het begin tot het digitale 
tijdperk beschrijft, heeft het over een ‘veelheid aan 
perspectieven,’ een ‘verzameling van verbindingen’ 
tussen het menselijk organisme en de quasi-organi-

sche machine die deze nieuwe automotive manier van leven 
vormt. Het staat voor:

— Vrijheid die zonder kan. Over de verspilling van midde-
len. Over het roekeloze, grenzeloze altijd maar sneller/hoger/
verder willen.

— Vrijheid die niet zonder kan. Over zelf opgelegde grenzen. 
Over de oneindige kansen om een ‘wij’ te creëren dat zijn impact 
en kracht met zowel idealisme als pragmatisme realiseert.

— Verantwoordelijkheid die hoofd en hart verbindt. Voor 
het milieu. Voor de bedreigde fundamenten van mens en natuur, 
technologie en gezondheid. Zodat de waarde van duurzaamheid 
een natuurlijk onderdeel wordt van het dagelijks leven.

— Emoties die aansporen tot nieuwe doelen. Tot meer 
nieuwsgierigheid en openheid. Zodat onze rationele waarne-
mingen en ideeën worden aangevuld met emotionele oordelen. 
Zodat we de wereld niet in zwart en wit verdelen, maar gediffe-
rentieerd bekijken en vormgeven.

— Menselijkheid die het leidende medium wordt. Op het 
gebied van technologie en op alle gebieden van ons toekom-
stige (werk)leven. Zowel in een digitale als een analoge context, 
zowel in de werkplaats als in het metaversum.

Waar we ons ook bevinden, wat we ook doen, we staan in relatie 
met anderen en met het andere. Zolang we leven, zijn we onder-
weg, en onze reis is nog lang niet ten einde. Op een gegeven 
moment, misschien morgen al, zal de visie in onze bagage werke-
lijkheid worden. Zal de toekomst intelligent zijn. Maar alle auto’s 
en AI-systemen zijn slechts zo ‘goed’ als de mensen die ze 
gemaakt hebben. Daarom geldt voorlopig: Human is the next big 
thing. De beste auto ter wereld zal worden gemaakt met ‘goede’ 
menselijke waarden, gedachten en gevoelens. Het zal ons helpen 
om te voldoen aan datgene wat we ‘menselijk’ noemen.

DR. REBEKKA REINHARD 
De filosoof, keynote spreker en 
auteur van de Spiegel-bestseller 
‘Die Sinn-Diät’ wil met filosofie 
de maatschappij handvatten 
geven om zich te oriënteren in 
onze veranderende wereld.

De beste auto ter wereld zal 
gemaakt worden met 
‘goede’ menselijke waarden, 
gedachten en gevoelens
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CONVERSATIONS

Tekst van Hendrik Lakeberg

ALEXANDER  
MANKOWSKY  

ONTMOET  
DANNY SHAPIRO

Het is hun taak om de toekomst vorm te geven.  
Toch delen beiden een passie voor oude dingen. 

Een gesprek tussen Danny Shapiro, Automotive Vice 
President bij NVIDIA, en Alexander Mankowsky, 

futuroloog bij Mercedes-Benz Fo
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Voor uw werk moet u beiden over de toekomst 
nadenken, anticiperend op de trends en het 
gebruik van technologie. Tegelijkertijd deelt u 
een passie voor het opknappen en renoveren 
van historische gebouwen. Waarom is het ver-
leden zo fascinerend voor u? 
SHAPIRO: Ik woon in een historisch huis dat meer 

dan 110 jaar oud is. Toen ik het twintig jaar geleden 
kocht, moest het flink worden opgeknapt. Ik vond het 
belangrijk om de charme van dit prachtige, vakkundig 
gebouwde huis te behouden en het tegelijkertijd te 
voorzien van de gemakken van een modern huis. Dus 
werkten we samen met een architect om zoveel moge-
lijk te behouden en veranderingen aan te brengen om 
de energie-efficiëntie te verbeteren, waaronder het 
installeren van zonnepanelen. Indertijd was het prin-
cipe van zonne-energie nog niet wijdverbreid in de VS 
en vooral in Californië niet. Alleen al het idee dat ik  
iets voor het milieu zou doen, was motiverend genoeg.  
En uiteindelijk loonde het de moeite. We konden meer 
energie produceren dan we overdag verbruikten en 
daardoor ook elektriciteit terugleveren aan het net.  
‘s Avonds na zonsondergang verbruikten we elektrici-
teit van het net, maar tegen een lager tarief. Ik heb dus 
al in een vroeg stadium interessante eerste ervaringen 
met deze technologie opgedaan. Het zou ideaal zijn  
als mijn panelen met de zon meedraaien. Helaas heeft 
mijn systeem deze mogelijkheid nog niet.

MANKOWSKY: Wij hebben een oud huis in Zwaben. 
Het is gebouwd in 1835 en niet te isoleren. Het is een 
soortgelijk probleem als dat van jou, Danny. Maar we 
willen de rustieke charme niet verpesten. Dus heb ik 
een serre aan de zonzijde aan de straatkant gebouwd. 
Deze is gemaakt van een speciaal hightech poly-
carbonaat met zeven compartimenten dat goed iso-
leert en ook afschermt tegen buitengeluiden. Ook bij 
andere verbeteringen hebben we alles in het werk 
gesteld om de authentieke uitstraling te behouden.  
In de volgende fase gaan we zonnepanelen plaatsen.

Dit proces van het vinden van een oplossing 
voor een alledaags probleem heeft best gelij-
kenissen met uw werk. Helpt het om altijd naar 
het verleden of op z’n minst naar het heden te 
kijken om succesvol te zijn in uw werk?
SHAPIRO: Als je kijkt naar de dingen waarmee we 

ons omringen, is duidelijk dat mensen waardering 
hebben voor kunst of voor echte klassiekers, bijvoor-
beeld oude huizen of mooie oldtimers. Mercedes-Benz 
kan bogen op een rijke historie met vele legendarische 
modellen. En we houden van zowel hun uiterlijk als de 
verhalen die ermee verbonden zijn. Het nieuw leven 
inblazen van vintage objecten en ze verbeteren met 

nieuwe technologie is een grote uitdaging, maar tege-
lijkertijd ook heel boeiend. Ik ben constant op zoek 
naar voorbeelden of manieren om kwaliteit, esthetiek 
en technologie zo goed mogelijk te combineren. Ik 
vond het heel spannend toen Mercedes-Benz elektri-
sche auto’s op de markt bracht. Ik was een van de 
eersten in de VS die in een volledig elektrische 
B-Klasse reed. Het was een geweldig gevoel om in 
een milieuvriendelijke Mercedes-Benz door Silicon 
Valley te rijden. Maar het was ook een symbool van 
wat ik zojuist beschreef. De B-Klasse combineert de 
kwaliteit, het vakmanschap en de esthetiek waar 
Mercedes-Benz bekend om staat met de modernste 
elektrische voertuigtechnologie. Dat is ook het fasci-
nerende aan mijn job: we kijken naar verschillende 
dynamieken en technologieën en voegen die dan 
samen tot een beter product.

MANKOWSKY: Dat begrijp ik helemaal. In een 
onderneming als Mercedes-Benz moet je immers een 
pragmatisch visionair zijn. Het heeft geen zin om met 
futuristische fantasieën te komen die vervolgens in 
rook opgaan omdat ze niet meer waren dan een trend 
van hun tijd. Zoals het idee om auto’s uit te rusten met 
een kernreactor. Pragmatisme is veel productiever. Het 
is net als met oude gebouwen, oude voorwerpen en 
oude technologieën. Ik houd van oude technologieën 
en ik geloof dat veel ervan vandaag de dag nog steeds 
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waardevol voor ons zijn. Ik luister bijvoorbeeld liever 
naar muziek vanaf een platenspeler dan op een pc of 
telefoon, omdat ik niet onderbroken wil worden door 
een e-mail of een telefoontje. Bij een geluidsdrager is 
er alleen de muziek, verder niets. Deze technologieën 
kunnen ook nadelen hebben, maar we moeten de oude 
oplossingen niet helemaal terzijde schuiven, alleen 
maar omdat er iets nieuws is.

Meneer Shapiro, hoe denkt u over de balans 
tussen analoge en digitale componenten?
SHAPIRO: Tegenwoordig wemelt het bij design 

en ontwikkeling van hybride vormen tussen het 
fysieke en het digitale. Natuurlijk speelt het digitale 
nu een belangrijker rol dan vroeger, zodat de produc-
ten en gebruikerservaringen in de loop der tijd alleen 
maar beter kunnen worden. Toen de eerste iPhone 
uitkwam, had hij maar een paar functies en daarom 
waren zijn mogelijkheden nogal beperkt. Als je dat 
vergelijkt met de miljoenen apps die nu beschikbaar 
zijn en kijkt naar de evolutie die sindsdien heeft 
plaatsgevonden, is dat fenomenaal. Het concept van 
software-gedefinieerde producten en over-the-air 
updates is snel de norm geworden. En bedrijven als 
NVIDIA hebben er hun missie van gemaakt om deze 
software gedurende de levensduur van het product 
voortdurend te verbeteren. Daardoor is het product 
nooit af, maar altijd in ontwikkeling. Je hoeft dingen 
niet weg te gooien, je kunt ze beter maken. Denk bij-
voorbeeld aan het toekomstige modellengamma van 
Mercedes-Benz, dat we samen aan het ontwikkelen 
zijn. Vanaf 2024 zullen dat software-gedefinieerde 
auto’s zijn. Met de software en hardware van NVIDIA 
en Mercedes-Benz zullen auto’s veiliger, gebruiks-
vriendelijker en tot veel meer in staat zijn dan de 
modellen van nu. Ze zullen ook dingen kunnen doen 
waar we nog niet eens aan hebben gedacht. Bij  
NVIDIA hebben we een platform ontwikkeld dat 
voortdurend kan worden bijgewerkt, waardoor de 
deur wijd openstaat voor toekomstige innovaties.

Meneer Mankowsky, u werkte aan een project 
op het gebied van autonoom rijden en empa-
thie. Wat hebben deze twee thema’s met 
elkaar gemeen? 
MANKOWSKY: Als sociaal wetenschapper heb ik 

mobiliteit nader bestudeerd en ik realiseerde me dat 
het een gemeenschappelijke taak is. Dat betekent dat 
we anticiperen op wat andere mensen zullen doen en 
daar dan naar handelen. Toen was de volgende vraag: 
hoe werkt het? En wat gebeurt er als je een robot in 
deze communicatieve context introduceert? Neem 
skaters: het lukt ze om zonder ongelukken om elkaar 
heen te bewegen omdat ze kunnen anticiperen op 

wat de anderen doen. En dan voeg je een robot toe. 
Het zou moeilijk zijn voor de skaters om hem te ont-
wijken, omdat ze zijn bewegingen niet kunnen voor-
spellen. Samen met neurowetenschappers hebben 
we ontdekt dat onze waarneming werkt via empathie. 
Op een bepaalde manier nemen we voortdurend 
onbewust informatie van anderen op. Een geautoma-
tiseerd voertuig is natuurlijk niet ‘levend’, het heeft 
geen bedoelingen in de ware zin van het woord. Het 
wordt aangestuurd door algoritmen. Ons aangeleerde 
voorspellingsmechanisme leidt zeer waarschijnlijk tot 
problemen. We kunnen bang worden of de verkeerde 
dingen doen als we op de auto reageren. Vervolgens 
vroegen we ons af hoe communicatie mogelijk is zon-
der taal. We hebben een experiment uitgevoerd waar-
bij we camera’s op de hoofden van paarden hebben 
gezet. Zo kwamen we erachter dat de paarden voort-
durend communiceren met ons mensen en met 
andere paarden. Vervolgens hebben we deze bevin-
ding toegepast op zelfrijdende auto’s. Een van de 
belangrijkste aspecten is: auto’s moeten communice-
ren over hun bedoelingen. Ze moeten laten zien dat 
ze in de automatische modus staan. Dit is belangrijk. 
Stel je voor dat je een weg oversteekt en je weet niet 
of de auto je heeft opgemerkt.

Welke rol speelt veiligheid in de autonoom rij-
dende auto’s van de toekomst? 
SHAPIRO: Veiligheid is onze hoogste prioriteit. 

Het is ons doel om auto’s te trainen om veel beter te 
rijden dan mensen. Waarneming is een van de 
belangrijkste aspecten om dit doel te bereiken. We 
ontwikkelen een systeem om bovenmenselijke ver-
mogens te bereiken om de omgeving waar te nemen 
en te begrijpen. Er zijn veel algoritmen en diepe neu-
rale netwerken aan het werk in deze auto’s die alles 
waarnemen, van de rijstrook, verkeersborden en ver-
lichting tot andere weggebruikers. Dit alles gebeurt 
met een straal van 360 graden en veel nauwkeuriger 
dan wij mensen ooit zouden kunnen doen. Met 
behulp van dit proces bouwen we een digitale kopie 
van onze werkelijke rijomgeving. Zo herkent de auto 
alles wat zich in zijn omgeving bevindt, of het nu 
beweegt of stilstaat. En dan zijn er nog gedragingen 
die gekoppeld zijn aan de afzonderlijke objecten in 
zijn omgeving. Een personenwagen beweegt bijvoor-
beeld anders dan een vrachtwagen, die weer anders 
beweegt dan een motorfiets, en die beweegt weer 
anders dan een voetganger. Omdat we veiligheid 
vooropstellen, zullen onze zelfrijdende auto’s niet 
agressief zijn. Ze zullen zichzelf niet in gevaarlijke 
situaties brengen. Ze hebben empathie voor de 
wereld en de situatie. Ze gaan voorzichtig en voor-

“Stel je een weekmarkt voor waar de kraam 
naar de mensen kan komen in plaats van dat de 
mensen naar de kraam moeten komen”, zegt 
Alexander Mankowsky in ons interview. Voor 
een van zijn projecten visualiseerde hij deze 
toekomstige manier van winkelen (boven). 
Danny Shapiro en zijn team bij NVIDIA werken 
aan de technologie die ideeën als deze mogelijk 
zou kunnen maken. Prioriteit is echter de weg 
vrij te maken voor volledig geautomatiseerde 
rijfuncties in Mercedes-Benz modellen om het 
rijden veiliger en comfortabeler te maken.

spelbaar te werk. We hebben een veiligheids systeem 
ontwikkeld met de naam Safety Force Field. Dit moet 
ervoor zorgen dat gevaarlijke situaties niet worden 
uitgelokt of verergerd. Maar je kunt nooit alles voor-
zien. In de wereld van vandaag kunnen altijd onver-
wachte dingen gebeuren, al dan niet veroorzaakt door 
mensen. We zullen nooit overal rekening mee kun-
nen houden. Maar we kunnen wel systemen creëren 
die veel veiliger zijn dan de huidige door mensen 
bestuurde systemen en zo het aantal verkeers-
ongevallen, gewonden en dodelijke slachtoffers  
drastisch verminderen.

MANKOWSKY: We werken nog altijd aan een 
model en de bijbehorende theorie voor de samenwer-
king tussen menselijke waarneming en machines.  
Je kunt het vergelijken met een dansvloer. Als je danst 
heb je veel empathie nodig, omdat je anders continu op 
de tenen van de ander zou gaan staan [lacht]. Je moet 
anticiperen op de beweging en het ritme helpt daarbij – 
net als verkeersregels. Een dergelijk model ontbreekt 
tot nu toe in de technologie van zelfrijdende auto’s.

SHAPIRO: Ik denk niet dat het vermogen om te 
communiceren absoluut noodzakelijk is voor auto-
noom rijdende voertuigen. Maar het helpt wel enorm 
als we voertuig-naar-voertuigcommunicatie of voer-
tuig-naar-infrastructuurcommunicatie tot stand kun-
nen brengen. Een van de problemen waar we vandaag Fo
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de dag tegenaan lopen, is dat er een miljard auto’s op 
de weg rijden die momenteel niet over die mogelijk-
heid beschikken. Dus als we voertuig-naar-voertuig-
communicatie invoeren, zullen er nog steeds oudere 
voertuigen rondrijden die er geen gebruik van maken. 
De optimale oplossing zou natuurlijk zijn om alle 
bestaande auto’s van de weg te halen en alleen nieuwe 
auto’s te laten rijden die autonoom zijn en met elkaar 
communiceren. Maar dat is geen realistisch scenario. 
Als er op een gegeven moment alleen nog maar auto’s 
zijn die met elkaar en met de infrastructuur communi-
ceren, kunnen we straatverlichting op termijn afschaf-
fen. Dan zou het dansvloerscenario ook werken. Auto’s 
zouden gewoon veilig over elk kruispunt kunnen rijden.

MANKOWSKY: Hoe geweldig dat ook klinkt, ik zie 
hier ook een probleem: ik ben bang voor een toe-
komst waarin auto’s op een onzichtbare manier met 
elkaar communiceren. En de mensen staan erbij en 
weten niet wat ze moeten doen, omdat ze het algo-
ritme niet kunnen voorspellen. 

Wie geeft eigenlijk vorm aan de toekomst? 
Doen wij mensen met onze behoeften dat of is 
het de technologie die bepaalde mogelijkhe-
den biedt die we overnemen?
MANKOWSKY: Laten we een sterk vereenvou-

digd denkmodel gebruiken waarin er slechts twee 
relevante domeinen zijn: cultuur en technologie.  

Tot ongeveer 2010 was technologie de drijvende 
kracht in ons werkveld. Nu heeft cultuur de overhand. 
En sociale innovatie, of sociale verandering, kan 
razendsnel plaatsvinden. Denk aan de val van de  
Berlijnse Muur. Technologie daarentegen heeft tijd 
nodig om zich te ontwikkelen. We werken nog steeds 
met programmeertaal C en we gebruiken nog steeds 
HTML. En niemand kan dat veranderen omdat zoveel 
mensen dit nog steeds gebruiken en nodig hebben.  
Er is veel inertie aan de technologische kant. Aan de 
sociale kant is dat anders. We zitten midden in de  
klimaatcrisis. Veel mensen zullen hun thuisland ont-
vluchten en elders op de planeet een thuis zoeken. 
Dat is absoluut voorspelbaar, want het gebeurt al. 
Het culturele aspect zal hier dus cruciaal zijn. Of dat 
goed of slecht is, is een andere discussie.

SHAPIRO: Daar ben ik het mee eens. De twee 
werelden smelten steeds meer samen. In sommige 
gevallen heeft technologie de samenleving in staat 
gesteld om zich in een ander tempo te ontwikkelen en 
zijn dingen radicaal veranderd. Denk bijvoorbeeld aan 
social media. Er zijn hulpmiddelen die radicale veran-
deringen mogelijk hebben gemaakt in de manier 
waarop mensen communiceren en zich organiseren – 
ten goede en ten kwade.

MANKOWSKY: Nu begint de cultureel-politieke 
kant terug te slaan. Dat zie je aan het feit dat het 
internet uit elkaar valt. Iedereen maakt zijn eigen 
regels en voorschriften. De transparantie die aan het 
begin van de digitale revolutie zo sterk was, is ver-
dwenen. Het is geen open veld meer. Daarom is het 
sociale aspect de grotere drijfveer. En we moeten de 
technologie flexibel genoeg maken om te passen bij 
de dynamiek aan de sociale kant. 

We hebben het er al over gehad hoe zelf-
rijdende auto’s de wegen veiliger moeten 
maken. Welke andere aspecten zouden door 
deze technologie kunnen veranderen?
SHAPIRO: Het gaat erom dat we mensen tijd 

teruggeven. Het is ongelooflijk hoeveel uur mensen in 
hun auto doorbrengen, in de file staan of tijdens 
lange reizen gewoon achter het stuur zitten. Als je in 
een zelfrijdende auto zit, hoef je niet op het verkeer 
te letten. In plaats daarvan kun je werken, slapen, 
lezen, een film kijken, spelletjes spelen of iets anders 
doen. Zelfs videoconferenties zijn mogelijk. Boven-
dien staan de meeste auto’s het grootste deel van de 
tijd stil en zijn er veel parkeergarages en parkeer-
plaatsen in de steden. Maar als we efficiënter auto-
noom vervoer zouden hebben, zouden we veel van 
deze parkeerplaatsen kunnen vervangen door parken 
en meer natuur in onze steden kunnen realiseren.

ALEXANDER MANKOWSKY 
Alexander Mankowsky heeft een achtergrond in 
sociale wetenschappen, filosofie en psycholo-
gie en kwam al vroeg in contact met de opko-
mende AI-technologie. Zijn veel geraadpleegde 
onderzoeken en studies zetten uiteen wat de 
toekomst voor de mensheid in petto heeft op 
het gebied van transport en stedenbouw.
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MANKOWSKY: We hadden prachtige visioenen 
van gedeelde ruimtes die geschikt zijn voor mensen, 
auto’s en vrachtvervoer. En dat is minder futuristisch 
dan het klinkt. Stel je een weekmarkt voor waar de 
kraam naar de mensen kan komen in plaats van dat 
mensen naar de kraam moeten komen. Architecten 
houden van dit idee, en als de technologie er is, is het 
mogelijk. Ik zou me niet zo focussen op zelfrijdende 
auto’s. Dat is een goede zaak, maar er is meer dan dat.

SHAPIRO: Dat is zeker zo. We concentreren ons 
niet alleen op het verplaatsen van mensen. Een groot 
deel van ons werk betreft het vervoeren van goederen. 
Het vrachtverkeer is een fundamentele factor op onze 
wegen en er zijn tal van veiligheidskwesties die moe-
ten worden aangepakt. Ook is er wereldwijd een tekort 
aan vrachtwagenchauffeurs, dat wordt verergerd door 
het feit dat steeds meer boodschappen online worden 
gedaan, waardoor de behoefte aan vervoer toeneemt. 
Naast het langeafstandstransport laten ook steeds 
meer huishoudens dingen bezorgen, bijvoorbeeld 
boodschappen of maaltijden. Het voordeel is natuurlijk 
dat de kerntechnologie die voor personenwagens 
wordt ontwikkeld precies hetzelfde is voor trucks.  
We kunnen de gebruikssituaties aanpassen, maar 
dezelfde kunstmatige intelligentie gebruiken. 

MANKOWSKY: In de architectuur en stedenbouw 
is het erg in de mode om dingen flexibel of mobiel te 

ontwerpen. Dan hebben we niet zoveel spullen 
meer nodig, wordt alles veel flexibeler. Dat is een 
goede zaak.

Intelligente steden, zeg maar. Zijn er voor 
intelligente huizen op dit gebied nog verbete-
ringen die u in de toekomst wilt doorvoeren?
SHAPIRO: Ik ben bezig met een nieuw project 

voor de renovatie van een huis. Het is gebouwd in de 
jaren zestig en moet worden gemoderniseerd. Ik wil 
er een smart home van maken, dus een software-
gedefinieerd huis met nieuwe technologieën en 
nieuwe elektronica. Er is ook de fysieke kant. We 
zullen bijvoorbeeld de oude ramen vervangen door 
nieuwe, energiezuinige ramen. Ik wil me richten op 
het ecologisch maken van het huis door het uit te 
rusten met intelligente technologieën voor de ver-
warming, airconditioning en zelfs verlichting die 
milieuvriendelijker zijn. Ook hier gaat het erom het 
digitale met het fysieke samen te voegen en een 
geweldige omgevings- en woonervaring te creëren.

MANKOWSKY: Dat klinkt goed! Wij willen een 
grotere tuin. Dan kunnen we bijvoorbeeld meer 
groenten gaan verbouwen. Dat brengt een zekere 
mate van automatisering met zich mee, want we 
kunnen niet al het tuinonderhoud alleen doen.

Hoe gaat dat dan in z’n werk? Robots oogsten 
de appels in je tuin en brengen ze naar je toe? 
MANKOWSKY: Ik zou graag machines bouwen 

die dat kunnen. Zulke machines bestaan al. In de 
landbouw worden de vreemdste machines gebruikt 
die je je kunt voorstellen. Zoiets zou ik zelf ook wel 
willen ontwikkelen. Dat zou kunnen, want het her-
kennen van een appel, die meestal rond en rood is, 
is in principe eenvoudig.

SHAPIRO: In de landbouw voeren we bijzon-
der spannende projecten uit met autonoom rij-
dende voertuigen en tractoren. Je kunt met behulp 
van AI precies bepalen hoe je kunstmest of zaden 
moet verdelen, zodat die zo efficiënt mogelijk 
wordt gebruikt. AI en robots worden gebruikt in de 
meest uiteenlopende branches. Bij de fabricage 
van auto’s worden uiteraard ook robots gebruikt. 
Maar naarmate er meer AI en technologie wordt 
gebruikt in geautomatiseerde fabrieken, kunnen we 
ervoor zorgen dat robots en mensen op een veilige 
manier samenwerken. Deze ‘cobots’ brengen de 
kwaliteit en efficiëntie naar een hoger plan en 
beschermen menselijke werknemers tegen verwon-
dingen veroorzaakt door repetitieve bewegingen. 
Er zijn veel spannende manieren om deze technolo-
gie te gebruiken en zo de levenskwaliteit voor 
iedereen te verbeteren.

DANNY SHAPIRO 
Danny Shapiro is Automotive Vice President bij 
NVIDIA. Het bedrijf levert een bijdrage aan de 
innovatie in autodesign, autonoom rijden en  
AI-gestuurde in-car ervaringen. Met meer dan  
25 jaar ervaring in computergraphics en de half-
geleiderindustrie is hij een van de toonaange-
vende experts op het gebied van AI-oplossingen 
voor zelfrijdende auto’s, trucks en shuttles.
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DE TOEKOMST 
VAN MAATWERK

De Mercedes-Benz MANUFAKTUR in Sindelfingen 
kun je met recht een atelier noemen. Hier worden 
klantauto’s verfijnd met individuele kleuren- en 
materiaalcombinaties. Ook in de modebranche 
beleeft het maatwerkconcept een revival.  
Een kijkje in de wereld van luxe op maat
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“Ik ben een individualist in hart en nieren. Ik bewan-
del geen gewone paden. Als ik een nieuwe auto in 
standaarduitvoering bestel, vind ik hem vaak niet 
mooi.” Het zijn mensen als Maximilian Kehl die een 
speciaal soort individualiteit willen die volledig is 
afgestemd op hun behoeften. De projectontwikkelaar 
en investeerder uit Baden-Württemberg kijkt reik-
halzend uit naar de levering van zijn olijfgroene 
Mercedes-AMG E 63 met bruinlederen bekleding – 
een tailormade model dat zo niet te koop is.

In juli opende Balenciaga een Couture Store, 
waar kledingstukken uit de couturecollectie worden 
verkocht: de nieuwste collectie bestaat uit jurken, 
jassen en broeken van neopreen, pakken van gerecy-
cled denim en futuristische gezichtsmaskers die in 
samenwerking met de Formule 1-laboratoria van 
Mercedes-AMG werden ontwikkeld. Dergelijke crea-
ties, met de hand gemaakt in een proces dat hon-
derden uren werk vergt, zijn nu voor iedereen 
toegankelijk in de winkel op de Parijse Avenue 
George V en kunnen – zoals het hoort in de hoogste 

regionen van de mode – worden aangepast aan de 
eisen van de klant in het atelier erboven. De kleding-
stukken kunnen worden ingekort of verlengd, en ook 
de kleuren en materialen kunnen worden gewijzigd. 
Volgens Balenciaga is het concept geen winkel, maar 
de mogelijkheid om een droom te verwezenlijken.

Daarmee zijn we aangekomen bij een van de 
belangrijkste trends in de wereld van luxe en design: 
de terugkeer en popularisering van bespoke design. 
‘Bespoke’ betekent maatwerk en verwijst naar tailor-
made producten. Tot een paar jaar geleden waren 
afspraken voor maatkleding nogal elitair en volgden 
ze een strikte etiquette. Ze vonden vooral plaats  
achter gesloten deuren. Een winkel waar je gewoon 
binnen kunt lopen om haute couture te passen? 
Ondenkbaar! Louis Vuitton die op zijn eigen website 
tailormade koffers genaamd trunks (voor alles van de 
thuisbar tot de sneakercollectie) presenteert, inclu-
sief prijzen? Niet eerder vertoond! Maar mode is 
bepaald niet de enige branche waarin maatwerk 
beschikbaar wordt gemaakt voor een groter publiek.

De Concept Mercedes-Maybach 
Haute Voiture biedt een voorproefje 
van de mogelijkheden van tailor-
made voertuiginterieurs (links).  
Inclusief een tailormade blazer van 
hetzelfde materiaal als de interieur-
bekleding (rechts).



MERCEDES-AMG E 63 S 4MATIC+ | WLTP:
Brandstofverbruik gecombineerd2: 
12,3-12,6 l/100 km 
CO2-emissie gecombineerd2:  
281-286 g/km
2 Zie voetnoot 2 op pagina 8.
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“De MANUFAKTUR is ons atelier.  
Voor de individuele aanpassings-
mogelijkheden werken we nauw samen 
met onze partners om allereerst 
richtlijnen vast te stellen en wensen  
af te bakenen”
Belinda Günther,  
Hoofd Color & Trim bij Mercedes-Benz
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Met het label MANUFAKTUR bood Mercedes-Benz 
vorig jaar al toegang tot een unieke wereld van kleu-
ren, materialen en afwerkingen. Het designteam kan 
veel dingen realiseren, van een uitgebreid individuali-
seringsprogramma tot extravagante projecten zoals 
de Haute Voiture, gepresenteerd op pagina 24 in  
‘On Beauty’. De Concept Mercedes-Maybach Haute 
Voiture ontstond op het raakvlak van haute couture  
en de Mercedes-Maybach S-Klasse. Hoofddesigner 
Gorden Wagener liet de leiding van het project over 
aan Belinda Günther, Hoofd Color & Trim bij 
Mercedes-Benz. Zij heeft met haar team dit model op 
bijzonder fraaie wijze afgewerkt met weelderige 
bouclé stof, elegant nappaleder en nog veel meer spe-
cifieke details. Dit gelimiteerde speciale model is de 
belichaming van het exclusieve bespoke design. 

Het individualiseringsprogramma daarentegen is 
persoonlijker en biedt klanten de mogelijkheid om de 
hoger gepositioneerde modelseries, van de CLS tot de 
Maybach, naar eigen voorkeur te customizen met spe-
ciale lakken en interieuruitrustingen. De lak, bekleding, 

In de MANUFAKTUR worden 
individualiseringswensen van 
klanten vaak met de hand 
uitgevoerd.

Het doel van de MANUFAKTUR-klant 
was om zijn Mercedes-AMG E 63 met 
behulp van individualiseringsmaatrege-
len om te toveren tot een feelgood-
ruimte – en tot een uniek exemplaar dat 
exclusief voor hem werd geproduceerd.
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sierdelen en zelfs de interieurhemel van de modellen 
kunnen niet alleen bij de dealer, maar ook op de  
website heel eenvoudig gekozen, gecombineerd en 
bekeken worden in de car configurator. Zo maakt 
Mercedes-Benz maatwerk toegankelijker, inclusiever. 

Uiteindelijk wordt alles met nauwgezet vakman-
schap gemaakt in de fabriek in Sindelfingen. “De 
MANUFAKTUR is ons atelier”, legt Belinda Günther uit. 
“Voor de individualiseringsmogelijkheden werken we 
nauw samen met onze partners om allereerst richtlij-
nen op te stellen en wensen af te bakenen.” Ontwerp-
grenzen zijn dus al vastgesteld voor de klant, omdat 
niet elk materiaal en elke kleur bij elke modelserie 
past. “Een soort modulair systeem waaruit de klant 
kan kiezen is ook zinvol omdat het hem of haar rich-
ting geeft en een stijlvol geheel garandeert.”

De klant heeft nu meer inspraak in het ontwerp 
van zijn of haar Mercedes, zodat deze het karakter 
van zijn eigenaar weerspiegelt en aanvult.

Dat brengt ons bij de redenen voor de revival 
van maatwerk en maatkleding. Luxe is niet langer 
alleen een avondjurk en een driedelig pak, maar ook 
sneakers en een hoodie. Omdat kledingcodes en stijl-
regels de laatste decennia steeds meer zijn vervaagd, 
worden ook statussymbolen opnieuw gedefinieerd. 
Als gevolg daarvan wordt steeds vaker alledaagse 
mode aangeboden in de Parijse haute couture of op 
Savile Row in Londen, het mekka voor herenmaatpak-
ken. En het aanbod moet daarop voorbereid zijn, toe-
gankelijker worden.

Tegelijkertijd wordt ongeveer elk product tegen-
woordig een luxegoed genoemd. Als je je wilt onder-
scheiden van andere merken, heb je écht iets 
bijzonders nodig. Daarom is de vraag naar producten 
die individueel worden ontworpen en alleen op aan-
vraag worden gemaakt sterk toegenomen. Balenciaga’s 
creatief directeur Demna, die alleen bij zijn voornaam 
genoemd wil worden, verwoordt het zo: “Als je hand-
werk in de spotlights zet, wint het aan relevantie 
omdat alles leverbaar is. Jongeren willen op een 
gegeven moment ook meer dan een T-shirt met logo 
van een bepaald merk. Veel kopers van luxeproducten 
hechten nu waarde aan andere dingen.”

Detlev Diehm is zo iemand die hiervan profiteert. 
De gediplomeerd kleermaker maakte onder meer deel 
uit van het creatieve team van Valentino en Hugo Boss, 
en was creatief directeur van Regent. In 2017 richtte  
hij Diehm Bespoke op, een klein maar fijn bedrijf in 
München dat maatkleding voor mannen aanbiedt.  
Je moet minstens drie keer passen en drie maanden 
wachten op een nieuw kledingstuk. De zaken gaan 
goed. Sinds de coronacrisis nóg beter. “Mensen hebben 

Een topmerk als Balenciaga levert nu ook 
maatwerk om aan de veranderende wensen van 
de moderne consument tegemoet te komen. De 
nieuwste collectie is vervaardigd uit neopreen 
en gerecycled denim.

complete slaapkamers
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nagedacht over hun uitgavepatroon”, zegt hij. “Het ver-
langen naar iets dat speciaal voor hen is gemaakt en lang 
meegaat, is sterker geworden.” Sommige van zijn klanten 
boeken hun afspraak een jaar van tevoren, omdat ze in 
die tijd kunnen sparen voor het maatwerk. Andere, meer 
welgestelde klanten, hebben besloten om voortaan alles 
op maat te laten maken. “Dan gaat het niet alleen om 
mode, maar ook om meubels, de badkamer en de auto.”

Terug naar Maximilian Kehl en zijn olijfgroene E 63. 
Gevraagd naar de kleurkeuze wordt duidelijk hoe belang-
rijk de auto voor hem is. “De auto is voor mij in principe 
een feelgood-ruimte. En daarom heb ik binnen een soort 
huiskamersfeer gecreëerd met het bruine leder. En voor 
de buitenkant wilde ik iets dat je nergens anders vindt. 
Grijs, zwart, donkerblauw, je ziet het overal, maar ik vind 
dat saaie kleuren.” Het belangrijkste doel bij het indivi-
dualiseren van zijn auto? De hoogwaardigheid van de 
S-Klasse in het interieur combineren met het under-
statement van de E-Klasse in het exterieur. Een lastige 
klus? Zeker! Maar wel één die de moeite waard is, zowel 
voor de klant als voor Mercedes-Benz zelf.

142 Blind geproefd 170 jaar proefervaringNiet lekker? Geld terug! Eerstvolgende werkdag in huis

Door ons

geselecteerd

Deskundige
Proefpanel

  Al onze wijnen worden blindgeproefd 
door een deskundig proefpanel van 
9 wijnexperts, met samen 170 jaar 
proefervaring. De beste en meest 

koopwaardige wijnen worden door 
hen geselecteerd.

€4899
Nu slechts

59,99

per pakket

  Al onze wijnen worden blindgeproefd 
door een deskundig proefpanel van 
9 wijnexperts, met samen 170 jaar 
proefervaring. De beste en meest 

koopwaardige wijnen worden door 
hen geselecteerd.

4899
Nu slechts

59,99

per pakket

Geen 18, geen alcohol

Exclusief Mastieri 
Wijnpakket 

SCAN EN
BESTEL

Actie geldig t/m 15 januari 2023. Art. E103806. Niet geldig i.c.m. andere acties. 
Telefonisch bestellen via 0294 788 103. Ma. t/m vrij. 8.30 - 18.00 uur en za. 8.30 - 14.00 uur.

Bestel via WIJNBEURS.NL/GENIET

De meest unieke en bijzondere Wijnbeurs wijnen uit het 
Italiaanse Piemonte komen van het merk Mastieri. Ter 
gelegenheid van hun eerste jubileum in de Benelux is er 
een speciaal pakket samengesteld. Door hun bijzonder 
smaakvolle en speciale karakter, welverdiend met goud 
bekroond door Gilbert & Gaillard. Wij laten u graag 
Kennismaken met de drie meest succesvolle, met goud 
bekroonde wijnen. Heerlijk bij Italiaanse worstjes met kno� ook, 
romige pasta’s en rijpe harde kazen.

Exclusief verkrijgbaar bij de Wijnbeurs!
Geniet van dit pakket met:

 2x ‘Baby Barolo’ in elegante Barolo stijl van 100%
Nebbiolo, maar dan wat soepeler 
2x soepelzachte dinerwijn met de tru� elspecerijen
van Barolo
2x topwijn (8 druivensoorten) die doet denken aan
de beroemde Châteauneuf-du-Pape

Nu van € 59,99 voor € 48,99
inclusief gratis verzending 
met actiecode PP1MM.

advertentie_piemonte_pakket_dia_bridge_215x270_E103806.indd   1advertentie_piemonte_pakket_dia_bridge_215x270_E103806.indd   1 8-11-2022   16:08:138-11-2022   16:08:13
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MERCEDES-BENZ ORIGINELE 
WINTERWIELEN

DE BESTE GRIP 
IN ONZE WINTERS
Zorg ervoor dat u ’s winters veilig de weg opgaat, of u uw Mercedes nu 
op onze wegen of op uw wintersportbestemming gebruikt. Zodra de tem-
peratuur onder de 7 °C zakt, bieden winterbanden immers een betere 
grip, onder meer dankzij de aangepaste samenstelling van hun rubber. 
Daarnaast zorgt het profiel met diepe groeven voor een snellere afvoer 
van water en sneeuw. Dat levert een betere stabiliteit op en ook een 
kortere remweg op een nat of glad wegdek. 

Goed om te weten: als u voor een complete Mercedes-Benz originele 
winterwielenset kiest, kunt u ze makkelijker tijdig verwisselen. Niet alleen 
verloopt de bandenwissel sneller en eenvoudiger, het voorkomt ook dat 
uw velgen en banden beschadigd raken. 

Bent u op zoek naar winterwielen uit 
voorraad die direct tegen een voor-
delige prijs verkrijgbaar zijn? Bezoek 
dan onze online outlet en ontdek 
onze voorraad winterwielen die 
geproduceerd zijn van 2018 tot en 
met 2020. De toegepaste korting 
varieert afhankelijk van het 
productie jaar van de band (te her-
kennen aan de afkorting DOT). 
Wees er snel bij, want op is op!
DOT 2020 = 25 % korting
DOT 2019 = 50 % korting
DOT 2018 = 75 % korting

outlet.wielen.mercedes-benz.nl 

1  Kortingen uitsluitend geldig op het assor-
timent winterwielen in onze outlet, t/m 
30-04-2023 of zolang de voorraad strekt.

TOT 75% KORTING1 OP 
ONZE WINTERWIELENOUTLET
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Geef (uzelf) een cadeau met de ster!
Tegen het einde van het jaar hangt er feest in de lucht... tijd voor hartverwarmende momenten met familie en vrienden. 
Met een glas glühwein in de hand over de kerstmarkt slenteren onder de betoverende kerstverlichting. Knus in uw sjaal 

gewikkeld een boswandeling maken. De kerstboom versieren. Cadeautjes kopen... Geniet ontspannen van de magie 
van december, zonder de stress van de zoektocht naar cadeaus ... want die vindt u in onze Mercedes-Benz Collection! 
Kleding, speelgoed, sieraden, parfums, accessoires... er zijn exclusieve Mercedes-Benz geschenken voor elke smaak. 

Stijlvol en kwalitatief. Perfect om uw dierbaren of uzelf te verwennen. 

Ontdek de Collection bij uw Mercedes-Benz dealer of in onze webshop:

shop.mercedes-benz.nlFo
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Met originele winterwielen 
onder uw Mercedes rijdt u 
veilig de winter door. 
Raadpleeg online ons 
assortiment winterwielen 
2022-2023 op 
wielen.mercedes-benz.nl.
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ICONS

EVO II
Tekst van Jörg Heuer

Deze supersportwagen schitterde al in de DTM-seizoenen 1990 
en 1991, maar de ster van de 201-serie met markante 

achterspoiler begon dertig jaar geleden pas écht te rijzen 
met de 190 E 2.5-16 Evolution II (‘EVO II’)
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1992: HET JAAR VAN EEN SUPERSTAR
De ‘baby Benz’ in de raceversie (tot 373 pk) won drie 
decennia geleden 16 van de 24 DTM-races en pakte op 
sensationele wijze de eerste drie plaatsen in het alge-
meen klassement: Klaus Ludwig pakte goud, Kurt Thiim 
won zilver, Bernd Schneider werd derde. De vijfde en 
zesde plaats gingen in 1992 ook naar EVO II-rijders: 
Keke Rosberg en Roland Asch. De markante superstars 
van de DTM lieten de concurrentie ver achter zich.

VAN HET CIRCUIT NAAR DE WEG
Een record voor de eeuwigheid? Nou, wel meer dan 
één! Want sindsdien behaalde geen enkele andere 
automotive topatleet meer overwinningen, meer 
punten, meer snelste trainingstijden, meer snelste 
ronden of meer kilometers op kop in de DTM dan de 
legendarische EVO II.

Ondanks deze successen werden er slechts 502 exem-
plaren van de compacte sportwagen gebouwd. Deze 
modellen, die voor het eerst werden gepresenteerd 
tijdens de Autosalon van Genève in 1990 en 235 pk in 
huis hadden, werden verkocht aan klanten met race-
ambities: het FIA-reglement stond alleen auto’s toe 
waarvan ook een straatversie beschikbaar was. Daarom 
werd een exclusieve kleine serie gebouwd zodat de 
EVO II kon deelnemen aan de DTM.

Tegenwoordig zijn veel verzamelaars op zoek naar 
een van deze zeldzame sportwageniconen, die al lange 
tijd van de hand gaan voor zescijferige bedragen. De ont-
wikkeling van de krachtpatser valt samen met het tijdperk 
van de legendarische Mercedes-Benz designer Bruno 
Sacco. En als je de in Italië geboren designer vraagt naar 
zijn mooiste reis, krijg je als antwoord: “Ik zal nooit de rit 
in de EVO II van Stuttgart naar Genua vergeten!”

De dagen worden kor ter, de  temperatuur  daal t . Ga  voor 
s t i j lvo l  én  warm di t  se izoen met  de  co l lec t ie  lange broeken 
van MR MARVIS, waaronder  de  s t retchy  Eas ies , veelz i jd ige 
Coolerdays , ger ibde Cords  en  s t i j lvo l le  F lannels . Van 
casual  to t  gekleed:  k ies  de  s t i j l  d ie  b i j  jou  past  en  bereid 
je  voor  op  het  koude weer  met  MR MARVIS.

K L A A R  V O O R  H E T  K O U D E  W E E R

B E S T E L  N U  O P M R M A R V I S . N L

H
AN D G E M A A K T I N P O RTUGA

L

E L A S T I S C H E B R O E K B AND B R O E K Z A K M E T R I T
S G R A T I S V E R Z E N D I NG

20221006_MRMARVIS_2022_MERCEDES-ME-MAGAZINE_215x270_Flannels-Multicolour_NL_IC.indd   120221006_MRMARVIS_2022_MERCEDES-ME-MAGAZINE_215x270_Flannels-Multicolour_NL_IC.indd   1 07-10-2022   15:1207-10-2022   15:12
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Tuinkamer Comfort, volledig in balans
Geniet van schoonheid, eenvoud en duurzaamheid

SLIMME GLASSYSTEMEN VOOR BUITEN

www.metalura.com

Metalura_ADV_Oktober_MercedesMe_215x270_v2.indd   1Metalura_ADV_Oktober_MercedesMe_215x270_v2.indd   1 01-11-2022   12:0801-11-2022   12:08
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