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Hoogspanning.

Letterlijk en figuurlijk. Dat staat ons te wachten wanneer 
de huidige formateurs een regeerakkoord bereiken. Enkel “zero 
emission” bedrijfswagens nog fiscaal aftrekbaar vanaf 2026. 
In praktijk zijn dit momenteel enkel BEV (Battery Electric Vehicle) 
voertuigen.

Ambitieus? Ongetwijfeld. Haalbaar? Hoogstwaarschijnlijk niet. 
Zinvol? Relatief.

First things first: kunnen wij tegen 2026 voldoende groene 
elektriciteit opwekken tegen een betaalbare prijs? Kunnen we 
die stroom op een efficiënte manier verdelen zodat de laad-
infrastructuur voor snelladen voldoende beschikbaar is op de 
juiste plaats en het juiste moment?

Zal de basisindustrie erin slagen om voldoende zeldzame 
grondstoffen te leveren aan de fabrikanten van batterijen? 
Deze zeldzame stoffen zijn erg ongelijk verdeeld over de wereld. 
Geopolitieke belangen wegen zwaar door. Europa hinkt hopeloos 
achter in de ontwikkeling en productie van batterijen,  
ook al is momenteel een zware inhaaloperatie aan de gang. 
Deze achterstand kan leiden tot een verder delokaliseren 
van Europese autoproductie. Deze industrie is de sterkmaker 
van de drijvende krachten in de EU. Zorgt voor ettelijke 
honderdduizenden jobs en welvaart. De ontwikkeling van 
alternatieve energiedragers zoals waterstof kan op lange termijn 
een antwoord bieden, maar in afwachting is iedereen aangewezen 
op de schaarse materialen die nodig zijn voor de productie 
van batterijen.

Op vandaag is het “not done” om de elektrificatie van het 
wagenpark in vraag te stellen, de toon is gezet. Heren politici, 
best even timing en inhoud onder de loep nemen. Ambitie is 
nodig, maar doelstellingen moeten haalbaar zijn, op gevaar aan 
geloofwaardigheid in te boeten.

PETER DAENINCK

BMW PETER DAENINCK

WESTERRING 27B (N60),  
9700 OUDENAARDE
T 055 33 70 80
F 055 33 70 89
info@daeninck.net.bmw.be

XAVIER DE COCKLAAN 48-50,  
9831 SINT-MARTENS-LATEM
T 09 280 70 80
F 09 280 70 89
info@daeninck.net.bmw.be

—

OPENINGSUREN NAVERKOOP
Maandag tot vrijdag: 8u00-12u15 en 
13u15-18u00

OPENINGSUREN VERKOOP
Maandag tot vrijdag: 9u00-18u00 
Zaterdag: 10u00-17u00

First things first:  
kunnen wij tegen 2026 
voldoende groene 
elektriciteit opwekken 
tegen een betaalbare prijs? 
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EXCLUSIEVE 
JUWELENSTUDIO 
IN CENTRUM GENT 
WAAR CREATIVITEIT 
EN BELEVING 
CENTRAAL STAAN.

Adres:

hoek Lange Kruisstraat &  

Henegouwenstraat 

9000 Gent

0475 86 10 24

www.celineroelens.be

Openingsuren:

Maandag, donderdag, 

vrijdag en zaterdag 

van 11u tot 18u.

Instagram: 

@celine_roelens
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U bent uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de 

gloednieuwe juwelenstudio van CELINE ROELENS in Gent. 

De juweelontwerpster is gespecialiseerd in unieke, eigenzinnige 

juwelen gecreëerd door artiesten en tot leven gewekt door 

ervaren vakmensen. Originele stukken gemaakt van kostbare 

materialen van uitzonderlijke kwaliteit.

CELINE ROELENS is eveneens de bezielster van het 

juwelenmerk The Goldbeetle. In haar Gents juwelenhuis 

ontdekt U ook de creaties van Jochen Leën, Granada Gallery, 

Bigli en Dada Arrigoni.

Heeft U een bepaald idee of een speciaal verzoek? Maak een 

afspraak, CELINE ROELENS kan voor U een uniek juweel op 

maat vervaardigen. Wees welkom.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt door middel van 
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ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Aan de samenstelling van deze 
uitgave werd de uiterste zorg besteed, desondanks 
kan niet worden ingestaan voor de feitelijke 
juistheid of volledigheid van de opgenomen 
gegevens. In geen geval kan er een juridische 
basis worden aan ontleend. De redactie en uitgever 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de 
volstrekte juistheid en volledigheid van gegevens 
van de in deze uitgave opgenomen teksten.  
 
© 2012-2020 Daeninck Magazine.
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Meer informatie over de officiële CO2-uitstoot, de brandstofwaarden en het stroomverbruik van nieuwe 
personenwagens is opgenomen in de ‘CO2-gids’ die gratis te verkrijgen is in elk verkooppunt of bij de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu. 
De verbruikcijfers werden berekend op basis van de ECE-testcyclus en zijn afhankelijk van de bandenmaat.
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BERNHARD 
NAUMANN 
EN BMW 
MOTORRAD  
PRESENTEREN 
NIEUWE 
CUSTOM BIKE
Met de BMW R 18 introduceerde 
BMW Motorrad in april 2020 de eerste 
in serie geproduceerde motorfiets van 
het merk voor het cruisersegment.  
De gerenommeerde customizer uit 
Oostenrijk, Bernhard Naumann – ook wel 
bekend als 'Blechmann' – deed er zijn 
eigen ding mee.

 
 
Met het design van de Blechmann R 18 
blijft Naumann trouw aan het traditionele 
karakter van de nieuwe cruiser. Subtiele 
details zoals koplampen in een niervormig 
ontwerp weerspiegelen zijn persoonlijke 
visie. Analoog aan de klassieke boxer-
motor plaatste de customizer ook een 
gloeilamp prominent in het midden. 
De brandstoftank werd iets ingrijpender 
aangepast: die is smaller, waardoor de 
motor meer in het zicht komt. De originele 
stuurbuis werd gebruikt als basis voor 
de handgreep. In totaal werkten Naumann 
en zijn team 450 uur aan zijn versie van 
de BMW R 18. —

BMW NEWS
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SNELLER DAN 
ZIJN SCHADUW
DE BMW X7 DARK 
SHADOW EDITION
BMW’s grootste SAV (Sports Activity Vehicle) steekt tegen-
woordig in een opvallend jasje. De BMW X7 Dark Shadow 
Edition ademt charisma en sportieve ambiance. 

De speciale editie dankt zijn eye-catching effect aan 
een nieuwe carrosseriekleur van BMW Individual: de hoog-
waardige lak in ‘frozen arctic grey metallic’ wordt bij deze 
voor het eerst toegepast op een BMW X-model. Na lance-
ring van de exclusieve BMW X7 zal het kleur ook beschik-
baar worden voor de BMW X6 en de BMW X5. De BMW X7 
Dark Shadow Edition wordt geproduceerd in een beperkte 
oplage van slechts 500 stuks. —
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BMW I3 FOR THE 
OCEANS EDITION  
DRAAGT BIJ AAN 
PLASTICVRIJE OCEANEN

BMW PAKT 
PRIMEUR  
IPHONE ALS 
VOLLEDIG DIGITALE 
AUTOSLEUTEL
Op de Apple Worldwide Developer Conference 
werd aangekondigd dat BMW als eerste autofabri-
kant zijn klanten in staat stelt de iPhone te gebrui-
ken als een volledig digitale autosleutel.

Met de aankomende BMW Digital Key  
tikken bestuurders eenvoudig op hun iPhone om 
hun wagen te ontgrendelen. Je stelt die digitale 
sleutel in via de BMW smartphone app. Eigenaars 
kunnen de toegang tot hun wagen ook delen met 
maximaal 5 vrienden. De toegang is zowel vanuit de 
auto als via Apple Wallet beheerbaar. —

DE NIEUWE 
BMW M5 EN BMW M5 
COMPETITION
BMW M GmbH tilde zijn high-performance BMW M5 
en BMW M5 Competition naar een nog hoger niveau. 
De modellen zijn stilistisch verfijnd en het bedienings- 
concept is verder geperfectioneerd.

De 4,4 liter V8 motor met TwinPower Turbo-technologie 
levert 441 kW (600 pk) vermogen in de BMW M5 
en 460 kW (625 pk) in de BMW M5 Competition. 
De 8-trapstransmissie met Dualogic is standaard, net als 
M xDrive-vierwielaandrijving met een keuzemogelijkheid 
voor pure achterwielaandrijving. —
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Met de gelimiteerde BMW i3 For the 
Oceans Edition voegt BMW een nieuw 
hoofdstuk toe aan de indrukwekkende, 
duurzame prestaties van het elektrische 
model. Bij aanschaf wordt een bedrag 
van € 1.000 gedoneerd aan een ngo 
die zich zonder winstoogmerk inzet voor 
schone wereldzeeën. In totaal rollen 
van deze speciale editie 100 stuks van 
de productieband.

Zowel het uiterlijk als het interieur van de 
BMW i3 For the Oceans Edition ver-
wijst naar het ecologische doel waaraan 
kopers hun bijdrage leveren. De wagen 
is uitgevoerd in ‘fluid black’ en toont het 
For the Oceans-logo onder de A-stijl. 
Verder siert gecertificeerd eucalyp-
tushout het dashboard, zijn de velours 
vloermatten gemaakt van oude visnetten 
en zit in de stoelbekleding gerecycleerd 
plastic verwerkt. De nieuwe BMW i3 For 
the Oceans Edition staat vanaf juli in de 
showroom. —

MEER DAN 7 MILJOEN 
ELEKTRISCHE OF HYBRIDE-
WAGENS TEGEN 2030
BMW Group biedt nu al 's werelds breedste selectie premiumwagens met een 
elektrisch aandrijfsysteem. De komende tien jaar plant het bedrijf een nog grotere 
uitbreiding van dat aanbod. In de toekomst worden de BMW 7 Reeks, de BMW 5 
Reeks en de BMW X1 ook verkrijgbaar met een puur elektrische aandrijving.

Het tienjarenplan van BMW Group onderstreept haar inzet voor de doelstellingen 
van het klimaatakkoord van Parijs, met een sterke nadruk op elektrische mobiliteit. 
Vandaag worden de elektrische en plug-in hybridemodellen van BMW en MINI 
aangeboden in 74 markten wereldwijd, met eind 2019 meer dan 500.000 
verkochte e-voertuigen. BMW Group wil tegen 2030 meer dan zeven miljoen 
voertuigen met elektrische aandrijfsystemen op de weg zetten, waarvan twee 
derde volledig elektrische varianten.  —

VAN GRONDSTOF  
TOT RECYCLING  
DUURZAME MATERIAALCYCLUS  
VOOR BATTERIJCELLEN
Duurzaamheid speelt een centrale rol bin-
nen elektromobiliteit. Daarom werkt BMW 
Group volop aan een duurzame materiaal-
cyclus voor de ontwikkeling van innovatie-
ve en recycleerbare batterijcellen.

Met een nieuwe testfabriek die lithi-
um-ionbatterijcellen gaat produceren, 
zet het bedrijf de logische stap om 
zich over de volledige batterijcelketen 
te buigen: van de materiaalselectie, 
de samenstelling en het ontwerp van 
batterijcellen tot de productie en zelfs 
de recyclage ervan.

Milan Nedeljković, lid van de Raad van 
Bestuur van BMW AG en verantwoordelijk 
voor Productie: “De nieuwe fabriek zal 
onze expertise op het vlak van batterij- 
cellen versterken. We testen er nieuwe 
technologieën en innovatieve processen 
om de productie van batterijcellen kwali-
tatief, budgettair en qua prestaties te opti-
maliseren. Zo dichten we het laatste gat in 
de waardeketen en worden we de eerste 
wagenfabrikant die het gehele proces voor 
elektrisch rijden covert.” —
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De BMW 4 Reeks 
Coupé heeft één doel: 
de essentie van rijplezier 
in zijn segment opnieuw 
definiëren.
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DE BMW 
4 REEKS 
COUPÉ 
DOMINEERT
REBELS RIJPLEZIER

▶

Met de Concept 4 kregen we al een voorsmaakje van BMW’s 
gewaagde plannen voor de nieuwe 4 Reeks Coupé. 
Het resultaat lost alle verwachtingen in: de expressieve 
tweedeurs is een en al grille, een en al rijdynamiek.
BRON BMW AG
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AFMETINGEN
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4.768 mm (+128 mm)

Opvallender en sportiever 
dan ooit, betrekt de nieuwe 
BMW 4 Reeks Coupé zijn 
bestuurder nog sterker bij 
de rijervaring. Het algehele 

concept omvat grotere proporties, doelge-
richte designkenmerken en een specifi eke 
chassisafstelling. Geoptimaliseerde rij-
eigenschappen zorgen voor een opmer-
kelijk scherper stuurkarakter en maken 
meteen het onderscheid met de BMW 3 
Reeks Berline duidelijk.

TOPUITVOERING 
GOED VOOR 374 PK
De BMW 4 Reeks Coupé is ontwikkeld 
met één doel: de essentie van rijplezier 
in zijn segment opnieuw defi niëren. 
Het atletische en exclusieve voorkomen 
van de wagen sluit perfect aan op de 
bijna 90-jarige coupétraditie van BMW, 
die wordt gekenmerkt door een opeen-
volging van legendarische sportauto’s. 
Bij deze nieuwe coupé ligt het accent 
onmiskenbaar op dynamiek.

Het topmodel is de BMW M440i xDrive 
Coupé. Die wordt aangedreven door een 
374 pk sterke 6-cilinder-in-lijn benzine-
motor (gecombineerd brandstofverbruik 
7,5 – 8,1 l/100 km; gecombineerde CO₂-
uitstoot 170 – 186 g/km). Het aanbod 
bestaat verder uit zes modellen met 
4-cilinder benzine- en dieselmotoren. 
In maart 2021 voegt BMW daar nog twee 
6-cilinder-in-lijn dieselmotoren aan toe.

NEUS VOOR TRADITIE
In het design van de nieuwe BMW 4 
Reeks Coupé komt de traditionele styling 
van sportieve tweedeursmodellen alsook 
de nieuwe ontwerptaal van BMW tot 
uiting. Die laatste kenmerkt boven alles de 
voorzijde van de wagen: de grote, verticaal 
geplaatste nierengrille steekt iets meer uit 
en loopt net niet tot onderaan door. De 
rechtopstaande neusgaten verwijzen naar 
het verleden van BMW, in het bijzonder 
naar legendarische modellen als de BMW 
328 en de BMW 3.0 CSi. De specifi eke 
meshstructuur van de luchtinlaten zagen 
we eerder alleen op BMW M-modellen. 

Tegenover zijn voorganger groeide de 
BMW 4 Reeks Coupé in alle opzichten. 
De lengte nam toe met 128 mm naar 
4.768 mm, de breedte met 27 mm naar 
1.852 mm en de wielbasis met 41 mm 
naar 2.851 mm. Met een hoogte van 
1.381 mm (+6 mm) blijft de auto 57 mm 
lager dan de nieuwe BMW 3 Reeks 
Berline. De spoorbreedte van de BMW 4 
Reeks Coupé is ten opzichte van de vori-
ge generatie ook sterk toegenomen: vóór 
met 28 mm en achter met 18 mm.

▶

Rechtopstaande 
neusgaten verwijzen 
naar legendarische 
modellen als de BMW 328 
en de BMW 3.0 CSi. 
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STRAKKE FLANKEN,  
KRACHTIGE ACHTERZIJDE
De compacte koplampen van de nieuwe 
BMW 4 Serie Coupé lopen ver door tot 
in de zijschermen. Full-ledverlichting is 
standaard, optioneel kies je voor adaptie-
ve ledkoplampen met BMW Laserlight. 
Deze lichtunits hebben dynamische 
bochtverlichting en bochtfuncties met 
variabele lichtverdeling, geoptimaliseerd 
voor rijden in de stad of op de snelweg. 
Bij snelheden boven 60 km/u versterkt 
BMW Laserlight de lichtstraal tot maximaal 
550 meter en volgen de lichten intuïtief 
het verloop van de weg.

De flanken van de nieuwe BMW 4 Serie 
Coupé zijn strak ‘gesneden’ en ogen 
gespierd. Het elegante exterieur laat zich 
beschrijven door korte overhangen, slanke 
dakstijlen, lange deuren met frameloze 
ramen, een slank ruitontwerp en een 
vloeiende daklijn. De zijruiten strekken 
zich uit tot in de achterzijde en benadruk-
ken de gespierde schouders. Donkere 
achterlichten met full-ledlampen en door-
lopend verlichte lichtbalken benadrukken 
het stoere uiterlijk.

AKOESTISCH COMFORT
Binnenin ontdekken we een premiumsfeer 
met strakke oppervlakken, hoogwaardige 
materialen en een praktische indeling 
van het dashboard. Sportstoelen en een 
nieuw ontworpen, met leder afgewerkt 
sportstuurwiel zijn standaard voor de 
BMW 4 Serie Coupé. De hooggeplaatste 
middenconsole vormt één geheel met het 
unieke dashboarddesign en de portierbe-
kleding. Akoestisch glas voor de voorruit 
biedt extra comfort en stilte aan boord 
tijdens lange ritten. 

Achterin heeft de coupé twee comforta-
bele, sierlijk vormgegeven afzonderlijke 
zitplaatsen met geïntegreerde hoofd-
steunen. Er zijn diverse toevoegingen 
leverbaar om het interieur naar eigen 
smaak aan te kleden of om het rijcomfort 
van de auto naar een nog hoger niveau 
te tillen. Als alternatief voor de standaard 
bekleding levert BMW stoelafwerking in 
Sensatec-stof, Vernasca-leder en later 
ook BMW Individual Merino-leder of 
BMW Individual-volleder. Net als stoel-
ventilatie zijn elektrisch verstelbare en 
verwarmbare sportstoelen optioneel te 
bestellen. —

De hooggeplaatste 
middenconsole vormt  
één geheel met  
het unieke 
dashboarddesign. 
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MIS DE MARKTLANCERING NIET:
ONTDEK DE NIEUWE BMW 4 REEKS COUPÉ 
VANAF ZATERDAG 24 OKTOBER

IN DE BMW PETER DAENINCK SHOWROOMS  
TE OUDENAARDE EN SINT-MARTENS-LATEM  
 
RESERVEER ALVAST UW TESTRIT VIA
live@daeninck.net.bmw.be
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Zijruiten die 
zich uitstrekken 
tot in de achterzijde 
benadrukken  
de gespierde schouders. 
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U I T N O D I G I N G

ONTDEKKEN & TESTRIJDEN 

Kom vanaf zaterdag 24 oktober de nieuwe BMW 4 Reeks Coupé bewonderen  
in onze BMW Peter Daeninck showrooms te Oudenaarde en Sint-Martens-Latem  

en geniet van rebels rijplezier tijdens een vrijblijvende testrit. 

_______________________________

Door de Covid-19 maatregelen vragen wij om op voorhand een afspraak te maken.  
Zo hebben onze adviseurs alle aandacht voor u  

en kan de wagen veilig worden klaargezet voor uw testrit. 

 
HOE INSCHRIJVEN ? 

Mail ons uw vraag en gegevens naar: live@daeninck.net.bmw.be  
en geef aan of u te Oudenaarde of Sint-Martens-Latem wenst test te rijden.

U wordt dan spoedig gecontacteerd voor het vastleggen van de afspraak.

DAENINCK PETER OUDENAARDE    Westerring 27b - 9700 Oudenaarde  - 055 33 70 80
SINT-MARTENS-LATEM  Xavier de Cocklaan 48-50 - 9831 Sint-Martens-Latem  - 09 280 70 80 



Vélo Tourist 
vertaalt zich in 
comfortabele  
sweaters afgewerkt 
met boorden in 
cyclingkleuren.
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ODE 
AAN DE 
MODESTAD

WOUTER HOSTE 
ONTWERPT 
VOLGENS 
DE  ‘ANTWRP 
STATE OF MIND’

▶

Ze zijn zeldzaam, Belgische modemerken die zich puur op 
mannen richten. In 2006 verrijkte een casual kledinglabel voor 
de actieve man het landschap. Designer Wouter Hoste bedacht 
het concept en de naam voor Antwrp.
TEKST MAXIME LONCKE | FOTO’S ANTWRP
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De nieuwe collectie 
van Antwrp Sustainable 
vraagt aandacht voor 
bedreigde dieren die ons 
allen gekend zijn. 
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Hoewel de designer volbloed 
Gentenaar is, verloor hij z’n 
hart aan de Stad aan de 
Schelde:  “Antwerpen is 
een multiculturele stad en 

het middelpunt van de Belgische mode. 
Toen ik er op 18-jarige leeftijd ging stu-
deren aan de academie, opende voor mij 
een nieuwe wereld. Ik werd overweldigd 
door de diversiteit aan mode, cultuur en 
kunst, en dat voelt tot vandaag nog steeds 
zo aan. Toen ik gevraagd werd om na te 
denken over een nieuw label, was de link 
met Antwerpen snel gelegd.”  

BELGISCHE IDENTITEIT
Niet alleen de gelijknamige stad, maar ook 
de Belgische identiteit ligt aan de basis 
van Antwrp. Die ‘belgitude’ zien we onder 
andere weerspiegeld in Vélo Tourist, 
een vaste waarde binnen het label. 
De wielrennerstijl was ooit een thema in 
de zomercollectie en wordt dit najaar voor 
het eerst als een op zichzelfstaande col-
lectie geïntroduceerd. Vélo Tourist vertaalt 
zich in comfortabele sweaters afgewerkt 
met gebreide boorden in cyclingkleuren 
en T-shirts met opvallend Vélo Tourist-
logo. Opschriften als ‘Démarrage’ 
en ‘Grand Prix’ blijven volledig in de 
wielersfeer.     

Zelf heeft Wouter Hoste niet per se een 
link met de koers, al is zijn inspiratie-
bron niet ver te zoeken. “In ons land is 
wielrennen dagelijkse kost. We worden er 
continu mee geconfronteerd – niet alleen 
met de grote tours maar ook met lokale 
wedstrijden. Het wielertoerisme leeft 
echt in België. Ik vind het belangrijk dat 
mijn ontwerpen weergeven wat er bij ons 
speelt. Dat is de rode draad doorheen alle 
collecties van Antwrp.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GELUKSHORMOON
De liefde voor het vertrouwde uit zich 
evenzo binnen Antwrp Sustainable, de 
duurzame tak van het merk waarvan de 
kledingstukken uit ecologische materialen 
bestaan. Enkele opmerkelijke designs 
vragen aandacht voor bedreigde diersoor-
ten en dieren die ons allen gekend zijn. 
Zo pronkt het woord ‘duif’ op een trui in 
biokatoen en is er een T-shirt gewijd aan 
de huismus, die stilaan uit het straatbeeld 
verdwijnt. Verder vormt een tweedelig en-
semble in aaibare teddystof een knipoog 
naar de ijsbeer. Daarmee wil de designer 
de opwarming van de aarde onder de 
aandacht brengen zonder dat het zwaar 
op de hand wordt. 

Meer positieve vibes vinden we terug 
in de Runner’s High-collectie, die deze 
winter ongetwijfeld een glimlach op het 
gezicht van menig sportieveling tovert. De 
funky shirts en sweaters zijn geïnspireerd 
op het gelukzalige gevoel dat je krijgt 
tijdens het hardlopen. Een print van de 
chemische structuur van endorfine, het 
zogenaamde gelukshormoon, mocht daar-
bij niet ontbreken. Hostes eigen favoriet? 
Dat is de fluogele hoodie: “Die hangt al 
klaar in mijn kast voor koelere dagen.”

▶

WOUTER HOSTE 

Studeerde aan de Antwerpse 
Modeacademie van 1983 tot 1987.

Ontwierp voor o.a. 
Jean Paul Gaultier, Gruno & Chardin 
en Sabotage.

Bracht in 2005 de Wouter Hoste 
Collection uit, geproduceerd 
en ontwikkeld in samenwerking 
met Gild Italy.

Werkt sinds 2006 als Designer 
& Art Director bij Antwrp. 
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COLOUR BLOCKING

De hoofdcollectie voor dit seizoen wordt 
bepaald door geometrische lijnen en 
colour blocking, een geliefd stijlelement 
van Hoste: “Ik heb altijd graag met grote 
kleurvlakken gewerkt. Deze winter draait 
Antwrp volledig rond rijke kleurencombi-
naties, met warme herfsttinten zoals olijf, 
oker, bruin en ecru. Ook navyblauw blijft 
een klassieker.” Verfijnde details onder-
scheiden casual van design in de ontwer-
pen, van V-vormige details in de sweaters 
tot speelse schaduweffecten in de prints. 

Over de zomercollectie voor 2021 lost de 
ontwerper alvast dat ‘Bright future’ het 
werkthema is: iets om naar uit te kijken 
dus. — 

Deze winter draait rond 
rijke kleurencombinaties, 
met warme herfsttinten 
zoals olijf, oker, bruin 
en ecru.

Je shopt de nieuwste collectie 
van Antwrp in verschillende winkels 
verspreid over België. 
Vind een verkooppunt bij jou in  
de buurt via www.antwrp.be.
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otium tuinarchitecten ontwerpt met respect 
voor de omgeving tijdloze, strakke tuinen 
met een rustige en sterke tuinarchitectuur. 
Met oog voor detail, gebruik makend van 
duurzame materialen en een uitgelezen 
plantenkeuze, ontwerpt otium karaktervolle 
tuinen in het verlengde van de woning.tuinen in het verlengde van de woning.

www.otium.be
poorterij 13  | 9660 Brakel

dominic@otium.be    0476 613 264



BMW IX3 
IS EXPONENT 
VAN ‘POWER 
OF CHOICE’
DE EERSTE FULL-ELECTRIC BMW X

▶

Lokaal emissievrij rijplezier en de veelzijdige 
functionaliteit van een Sports Activity Vehicle 
komen samen in de geheel nieuwe BMW iX3.
BRON BMW AG
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BMW

Het eerste volledig elek-
trisch aangedreven BMW 
X-model is klaar: de BMW 
iX3. De technische kennis 
en ervaring die BMW heeft 

opgebouwd met de ontwikkeling van de 
BMW i-modellen is nu ingezet voor een 
volledig elektrisch model uit de X-familie 
van BMW.

POWER OF CHOICE
De BMW iX3 is een exponent van de 
‘Power of Choice’-strategie van BMW 
Group. Daarmee beantwoordt het bedrijf 
aan de vraag en behoefte van klanten en 
speelt tegelijk in op wereldwijd uiteenlo-
pende wettelijke bepalingen. De volledig 
elektrisch aangedreven BMW iX3 is een 
additionele variant van de bestaande 
BMW X3, waarmee dit het eerste model 
van het merk is dat leverbaar is met zowel 
een conventionele, een plug-in hybride als 
een volledig elektrische aandrijflijn.

De wagen ontleent zijn vooruitstrevende 
karakter aan de unieke combinatie van 
een efficiënte elektromotor, de hoge ener-

giedichtheid van een hoogvoltage-accu en 
een grote oplaadcapaciteit – het resultaat 
van BMW’s jarenlange research op het 
gebied van elektromobiliteit. Alle ontwik-
kelingen sinds de introductie van de BMW 
i3 zorgen voor verhoogde efficiency en 
een grotere actieradius. Zo zijn oneven-
redig grote en zware accupakketten – die 
een negatief effect hebben op het ge-
wicht van de auto, de rijdynamiek en het 
energieverbruik – overbodig geworden.

VIJFDE GENERATIE EDRIVE
Met de BMW iX3 debuteert ook de 
BMW eDrive-technologie van de vijfde 
generatie. De nieuwste versies van de 
elektromotor, de elektronica, de laad-
technologie en de hoogvoltage-accu 
brengen een aanzienlijke vooruitgang op 
het gebied van prestaties, energieverbruik 
en actieradius. De componenten die ont-
wikkeld zijn door BMW Group zelf worden 
vanaf 2021 ook in de BMW i4 en BMW 
iNEXT gemonteerd.

26 DAENINCK MAGAZINE



▶

De BMW iX3 beantwoordt daarmee 
niet alleen aan de huidige behoeften 
voor elektrische auto’s, maar geeft ook 
vorm aan de toekomst. BMW ontwik-
kelde de vijfde generatie eDrive tot een 
niveau dat dat van andere fabrikanten 
overtreft. Daarmee vormt de technologie 
een uitstekende basis voor economisch 
verantwoorde en duurzame toepassing 
in seriemodellen. Tegelijkertijd is het SAV-
concept van de BMW iX3 vandaag razend 
populair, wat wereldwijd samengaat met 
de groeiende vraag naar volledig elektri-
sche premium auto’s. 

GEÏNTEGREERDE AANDRIJVING
De geïntegreerde aandrijvingstechniek 
in de BMW iX3 is essentieel voor het 
optimaliseren van zijn vermogen. In de 
nieuwste eDrive-technologie zijn de elek-
tromotor, elektronica en transmissie in één 
behuizing samengebracht. De elektro-
motor in de BMW iX3 levert 30% meer 
kracht in vergelijking met de motoren in 
bestaande volledig elektrische modellen 
van BMW Group. Het rendement van de 
elektromotor loopt op tot 93%, terwijl het 
rendement van verbrandingsmotoren nog 
geen 40% bedraagt. Het nieuwe aandrij-
vingssysteem heeft een vermogen van 
210 kW (286 pk) en een indrukwekkend 
koppel van 400 Nm. 

De BMW iX3 sprint vanuit stilstand in 6,8 
seconden naar 100 km/u, wat vergelijk-
baar is met de conventioneel aangedreven 
BMW X3 xDrive30i. De topsnelheid is 
elektronisch begrensd op 180 km/h. De 
aandrijving op de achterwielen verzekert 
optimale tractie dankzij ARB-technologie: 
wielslipbeperking zit hierbij geïntegreerd 
in de motor.

Een brutocapaciteit van 80 kWh 
geeft de BMW iX3 een actieradius 
van maximaal 459 kilometer  
in de WLTP-testcyclus.

VERMOGEN
286 PK

—

MAXIMUMKOPPEL
400 NM

TOPSNELHEID
180 KM/U

—

ACCELERATIE
6,8 SEC.
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BMW

GROTERE OPSLAGCAPACITEIT
De vooruitstrevende celtechnologie speelt 
een hoofdrol in de nieuwste ontwikkelin-
gen van hoogvoltage-accu’s. De opslag-
capaciteit van de accu is in verhouding 
tot zijn afmetingen en gewicht ingrijpend 
toegenomen. De energiedichtheid van 
de 188-batterijcellen in de BMW iX3 is 
ongeveer 20% groter dan de accu’s die 
BMW tot op heden voor zijn elektrische 
modellen toepaste. Een brutocapaciteit 
van 80 kWh geeft de BMW iX3 een actie-
radius van maximaal 459 kilometer in de 
WLTP-testcyclus.

De nieuwe technische vindingen die de-
buteren onder de vlag van de vijfde gene-
ratie van de BMW eDrive-technologie zijn 
onder meer een innovatieve oplader, die 
energie levert aan zowel de 400 volt-accu 
voor de aandrijving als aan de gewone 
12 volt-accu. Aan een laadpunt met 
wisselstroom is zowel eenfase- als drie-
faseladen mogelijk met maximaal 11 kW. 
Bij aansluiting op een snellader wordt 
dat maximaal 150 kW. In 10 minuten kan 
100 kilometer rijbereik worden bijgeladen. 
De hoogvoltage-accu in de BMW iX3 
kan in slechts 34 minuten van 0 tot 80% 
worden opgeladen.

MOGELIJKHEDEN  
VOOR LANGE AFSTANDEN

Dankzij z’n krachtige elektromotor hoeft 
de BMW iX3 tijdens een reis van pakweg 
Den Haag naar München minder vaak 
te stoppen om de accu op te laden dan 
vergelijkbare elektrische wagens. De rit 
verloopt nog vlotter met de digitale dien-
sten van BMW Connected Charging. Bij 
het berekenen van je aankomsttijd geeft 
de E-Route-functie tussenstops aan om 
de batterij op te laden. Verder biedt de 
functie informatie over de faciliteiten van 
het laadstation zoals beschikbaarheid, be-
taalmogelijkheden en interessante plekjes 
in de omgeving. 

Adaptieve energieterugwinning zorgt er-
voor dat de vernieuwing van de remener-
gie zich aanpast aan de verkeerssituatie. 
Bij nadering van bijvoorbeeld een langza-
me voorligger, een kruispunt of een traject 
waar een lagere snelheidslimiet geldt, 
wordt de maximale hoeveelheid energie 
teruggewonnen. De Coasting-modus 
wordt geactiveerd zodra de bestuurder 
het gaspedaal loslaat op een weg met 
weinig ander verkeer. Met de keuzehen-
del in de middenconsole in de stand B 
bestuur je de BMW iX3 vrijwel met één 
pedaal doordat de sterke energieregene-
ratie de auto krachtig kan vertragen: dat 
one-pedal drivinggevoel is typisch voor de 
elektrische auto’s van BMW. —

In slechts 34 minuten 
wordt de BMW iX3  
van 0 tot 80% opgeladen.
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  / TE KOOP: Unieke nieuwbouw 
woningen en -appartementen 

  / Vlakbij Gent centrum

 











15 minuten stappen vanaf Kinepolis

12 minuten fietsen van Gent centrum

3 minuten rijden van E17, E40, R4 en B401

1 minuut wandelen tot de bushalte

8 minuten fietsen van Station Gent-Sint-Pieters

0 minuten van de Schelde

“Ontdek dit unieke project 
in de zuidrand van Gent!”

start verkoopFASE II

Dit is LUX

EEN STERKE ARCHITECTUUR MET

  / Eenheid door uniforme uitstraling

  / Een tijdloos karakter

  / Diversiteit door een mix van woontypologieën

VEEL GROEN EN NATUUR

  / Vlak bij de Schelde

  / Groene oase aan de rand van de stadskern

DUURZAAM WONEN DANKZIJ

  / Een gezinsvriendelijke omgeving

  / Autoluwe straten

  / Groene doorsteken voor fietsers en voetgangers

  / Centrale pleinen als ontmoetingsplekken

  / Het binnenstedelijk karakter en de vlotte bereikbaarheid

Het aanbod van LUX fase II

  — Parkappartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers

  — Penthouses

  — Stadswoningen

  — Schakelwoningen

  — Maisonnettes

Vanaf €192.500 excl. BTW en kosten



 WANNEER DE REIS NOG 
 INDRUKWEKKENDER IS 
 DAN DE BESTEMMING.
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▶

EXCLUSIEVE TREINREIZEN

De wereld rondreizen per trein? Belmond brengt je op de meest 
adembenemende plekken, aan boord van luxueuze en unieke 
treinstellen. Geniet van een indrukwekkend interieur, hoogstaande 
gastronomie en onberispelijke service.
TEKST EVELYNN VERCAEMST | FOTO’S BELMOND
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Aan boord waan je 
je in de glamour van 
de vorige eeuw en ervaar 
je alle comfort en luxe zoals 
de royalty en filmsterren 
van toen.
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Al meer dan 100 jaar staat 
Belmond symbool voor de 
beroemdste treinreis ter 
wereld. De Venice Simplon-
Orient-Express brengt 

reizigers in ultieme luxe van Londen of 
Parijs naar Venetië. Een eeuw later is het 
aanbod van Belmond uitgebreid tot een 
breed gamma aan unieke treinreizen door 
Europa, Azië en Zuid-Amerika.

HERBELEEF DE GOUDEN EEUW  
IN EUROPA
De legendarische Venice Simplon-Orient-
Express neemt je mee terug in de tijd, 
naar de magie van het reizen in de 
jaren 20. Een collectie originele, met zorg 
gerestaureerde rijtuigen uit die glorietijd 
voert je langs de panorama’s van de 
Alpen en de Dolomieten. Aan boord waan 
je je in de glamour van de vorige eeuw 
en ervaar je alle comfort en luxe zoals de 
royalty en filmsterren van toen.

Reizigers genieten in hun privé compar-
timent van een persoonlijk geserveerd 
ontbijt en afternoon tea, met zicht op 
de mooiste landschappen in Europa. 
’s Middags en ‘s avonds verzorgen Franse 
chef-koks culinaire hoogstandjes in de 

drie restaurantrijtuigen, daarna voorziet 
een pianist de ideale muzikale setting in 
het barrijtuig waar reizigers kunnen napra-
ten bij een heerlijke cocktail.

ONEVENAARBARE LUXE  
IN HET HART VAN AZIË
Wie liever exotischere oorden opzoekt, 
kan aan boord gaan van de Eastern 
& Oriental Express. Deze nostalgische 
trein vervaardigd uit Aziatische  
materialen, glanzend koperwerk  
en exotisch hout laat je kennismaken 
met de Oosterse elegantie. De stijlvolle 
Eastern & Oriental Express doorkruist 
Singapore, het Maleisische Kuala Lumpur 
en de Thaise hoofdstad Bangkok.

De treinrit brengt reizigers van indruk-
wekkende rubberplantages en rijstvelden 
tot gouden tempels en Boeddhabeelden. 
Het landschap wisselt af tussen weel-
derig groen en torenhoge skyscrapers. 
Een unieke blik op het Aziatische leven 
kan niet ontbreken: ervaar de exotische 
geuren en geluiden, en laat je verrassen 
door de glimlach en gastvrijheid waarvoor 
het verre Oosten bekendstaat.

BELMOND BRITISH PULLMAN 
JOURNEYS THROUGH THE UK

BELMOND ROYAL SCOTSMAN 
JOURNEYS THROUGH SCOTLAND

BELMOND GRAND HIBERNIAN 
JOURNEYS THROUGH IRELAND

VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS 
JOURNEYS THROUGH EUROPE

EASTERN & ORIENTAL EXPRESS 
JOURNEYS THROUGH SOUTHEAST ASIA

BELMOND HIRAM BINGHAM 
JOURNEYS THROUGH PERU

VENICE ANDEAN EXPLORER 
JOURNEYS THROUGH PERU

▶
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MYSTERIEUZE LANDSCHAPPEN 
IN PERU 
De Belmond Hiram Bingham is genoemd 
naar de ontdekkingsreiziger die in 1911 
de Incastad Machu Picchu in Peru 
herontdekte. De luxueuze trein rijdt 
vanuit Cusco dwars door het majestu-
euze landschap van de Urubambavallei 
en het Andesgebergte naar de voet van 
de Machu Picchu. Deze onvergetelijke 
reiservaring combineert fine dining met 
livemuziek en een subliem landschap. 

Voor wie niet genoeg krijgt van Peru is 
er ook de Belmond Andean Explorer, 
een van de hoogste treinreizen ter 
wereld. Deze bijzondere privétrein rijdt 
in drie dagen vanuit Cusco via Puno 
Arequipa (UNESCO Werelderfgoed) 
doorheen de meest adembenemende 
landschappen. Passagiers reizen van 
de oude hoofdstad van het Incarijk over 
de hoogste vlaktes van de Andes tot 
het wereldberoemde Titicacameer.

UNIEKE BELEVENISSEN  
IN HET VERENIGD KONINKRIJK
Toch liever dichter bij huis? De Belmond 
British Pullman, Grand Hibernian en Royal 
Scotsman bieden dagtrips en treinreizen 
tot zeven nachten doorheen Engeland, 
Ierland en Schotland. 

De Belmond Royal Scotsman is wellicht 
de meest exclusieve trein ter wereld. 
Geniet van een zeldzame single malt 
whisky terwijl de prachtige Schotse 
Hooglanden voorbijglijden. Mag het nog 
wat exclusiever? De Royal Scotsman 
is de eerste trein die over een luxueu-
ze wellness-wagon beschikt. Na een 
deugddoende massage wegdromen in 
de fauteuils op het open observatierijtuig: 
dit is reizen in z’n ultieme vorm.

De Belmond Grand Hibernian door-
kruist het uitgestrekte Ierse platteland, 
de dramatische kusten en de fasci-
nerende steden die dit land te bieden 
heeft. Naast bezoeken aan Dublin, 
Belfast en Cork is er ook de moge-
lijkheid tot excursies naar historische 
landgoederen en kastelen, golfbanen 
of een whiskydistilleerderij. 

De Belmond British Pullman vervoert 
niet enkel reizigers van de Venice 
Simplon-Orient-Express tussen Londen 
en de Kanaaltunnel, maar voorziet ook 
inspirerende dagtrips in Zuid-Engeland 
naar onder meer Brighton, Bath en Leeds 
Castle. Vanuit Londen vertrekken och-
tend-, middag- of dagritten naar de beste 
bezienswaardigheden. In de historische 
en tijdloze rijtuigen van de British Pullman 
genieten gasten van vorstelijk reizen door 
Engeland. —

ZIN OM AAN BOORD 
TE STAPPEN?
www.belmond.com
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BMW 5 REEKS 
BERLINE 
& TOURING

FACELIFT EN PLUG-IN HYBRIDE VOOR
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▶

Al sinds de eerste generatie uit 1972 
is de BMW 5 Reeks een succesverhaal. 
Nu begint een nieuw hoofdstuk voor 
het traditierijke model met een uitgebreide 
update van het binnen- en buitendesign. 
En er is meer: de nieuwe BMW 5 Reeks 
Berline en de BMW 5 Reeks Touring zijn 
eveneens verkrijgbaar als plug-in hybride.
BRON BMW AG

37HERFST | WINTER 2020



Alle modellen 
van de nieuwe 
BMW 5 Reeks 
worden geleverd 
met trapeziumvormige 
uitlaateinden.
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De belangrijkste aanpassingen 
in het interieur zijn het nieu-
we 12,3 inch grote Control 
Display en de toevoeging van 
het vooruitstrevende bestu-

ringssysteem BMW Operating System 7, 
inclusief de BMW Intelligent Personal 
Assistant. De uitgebreide lijst met rijhul-
psystemen in de nieuwe BMW 5 Serie is 
nog verder uitgebreid, onder meer met 
het optionele Steering and Lane Control 
Assistant met Active Navigation. Alle rij-
hulpsystemen vormen samen de opmaat 
naar autonoom rijden. 

Het exterieurdesign van de nieuwe BMW 
5 Reeks kenmerkt zich door sportieve 
elegantie en strakke lijnen. Precieze aan-
passingen maken zowel de Berline als de 
Touring nog aanweziger en herkenbaarder.

VISUELE IMPACT
De BMW-nierengrille is breder en hoger 
dan voorheen, lager in de voorzijde ge-
positioneerd en omlijst met een ééndelig 
kader. De slankere contouren van de 
koplampen geven een moderne twist aan 
het krachtige ontwerp. De U- of optioneel 
L-vormige dagrijverlichting zorgt voor een 
herkenbare lichtsignatuur. BMW levert 
optioneel nieuwe full-ledkoplampen met 
adaptieve bochtverlichting. Nooit meer 

verblind worden door tegenliggers? 
Kies voor BMW Selective Beam met 
matrixtechnologie. Ook BMW Laserlight is 
nu op alle varianten van de nieuwe BMW 
5 Reeks verkrijgbaar.

De zwarte omlijsting van de L-vormige 
achterlichten versterkt de visuele impact 
van de achterzijde. De integratie van 
de achter- en remlichten in een ge-
deelde armatuur zorgt ervoor dat ze 
één geheel vormen met de opvallende 
driedimensionale externe lens. Ongeacht 
welke uitvoering worden alle modellen 
van de BMW 5 Reeks geleverd met 
trapeziumvormige uitlaateinden.

▶
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ELEKTRISCH DE ‘GREEN ZONE’ IN
Vanaf de herfst van 2020 is de nieuwste 
BMW eDrive-technologie ook verkrijgbaar 
voor de BMW 5 Reeks met benzinemoto-
ren. Het gaat om de BMW 530e Berline, 
de BMW 530e xDrive Berline, de BMW 
530e Touring en BMW 530e xDrive 
Touring. De 4-cilinder-in-lijn benzinemotor 
van deze modellen produceert maximaal 
184 pk, terwijl de elektromotor 109 pk 
levert. Het gecombineerd systeemvermo-
gen bedraagt maximaal 292 pk dankzij de 
XtraBoost-functie. 

Daarnaast betekent de komst van de nieu-
we BMW 545e xDrive Berline de verdere 
uitbreiding van het plug-inhybrideaanbod. 
In dit model koppelt BMW de 109 pk ster-
ke elektromotor aan een 6-cilinder-in-lijn 
benzinemotor met 286 pk. Het resultaat 
is een gecombineerd systeemvermogen 
van liefst 394 pk. De BMW 545e xDrive 
Berline heeft een elektrisch rijbereik van 
54 tot 57 kilometer en dankzij de nieuwe 
BMW eDrive Zone-functie – standaard 
voor alle plug-in hybride modellen – scha-
kelt het aandrijfsysteem automatisch over 
naar de volledig elektrische rijmodus als 
de auto een ‘green zone’ binnenrijdt. 

48V MILD HYBRID-TECHNOLOGIE 
Nog een mooie toevoeging is de Mild 
Hybrid-technologie: voor het eerst geïn-
troduceerd in de BMW 520d en BMW 
520d xDrive in 2019 en nu standaard 
geleverd in combinatie met alle vier- en 
zescilinder varianten van de nieuwe BMW 
5 Reeks. Hierbij wekt een 48V starter-ge-
nerator een snellere gasrespons en een 
hoger piekvermogen, wat de verbran-
dingsmotor ontlast en de efficiëntie ten 
goede komt. Tijdens afremmen wordt 
energie teruggewonnen en opgeslagen in 
een compacte accu. Het systeem gebruikt 
deze energie niet alleen ter ondersteuning 
van de motor, maar ook voor elektrische 
systemen aan boord van de nieuwe BMW 
5 Reeks Berline en Touring-modellen. 
De 48V starter-generator heeft een 
piekvermogen van 11 pk en voegt extra 
dynamiek toe aan bijvoorbeeld inhaalac-
ties of acceleraties. —

Dankzij de BMW eDrive 
Zone-functie schakelt 
het aandrijfsysteem 
in een groene zone 
automatisch over 
op full-electric.
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LUXUEUS WONEN MET HOTELSERVICE

In aanbouw - Kortrijksesteenweg 39, 9000 Gent 

UITMUNTEND  
RESTAURANT

SFEERVOLLE
WELLNESS

24/24
HEALTH CARE

FITNESS GEZELLIGE 
BINNENTUIN

SALON MET 
BIBLIOTHEEK 

EN HAARD

Residentie Beaux-Arts - een unicum in Gent
uitzonderlijke woonbeleving in een subliem kader | exclusieve architectuur en hoogkwalitatieve afwerking 

met luxueuze materialen | lichtrijke en ruime wooneenheden 
met 1 of 2 terrassen uitkijkend op een prachtige binnentuin | vlakbij winkels en 

openbaar vervoer | ongezien aanbod aan diensten en faciliteiten | gepersonaliseerde benadering | 
de vijfsterrenservice van een hotel, de privacy van uw eigen woning

Geïnteresseerd? Maak een afspraak! | 09 277 02 88 | www.beauxartsgent.be | info@beauxartsgent.be

Advertentie_Daeninck_oktober2020_FP.indd   1Advertentie_Daeninck_oktober2020_FP.indd   1 16/09/2020   9:08:2616/09/2020   9:08:26



LUXUEUS WONEN MET HOTELSERVICE

In aanbouw - Kortrijksesteenweg 39, 9000 Gent 

UITMUNTEND  
RESTAURANT

SFEERVOLLE
WELLNESS

24/24
HEALTH CARE

FITNESS GEZELLIGE 
BINNENTUIN

SALON MET 
BIBLIOTHEEK 

EN HAARD

Residentie Beaux-Arts - een unicum in Gent
uitzonderlijke woonbeleving in een subliem kader | exclusieve architectuur en hoogkwalitatieve afwerking 

met luxueuze materialen | lichtrijke en ruime wooneenheden 
met 1 of 2 terrassen uitkijkend op een prachtige binnentuin | vlakbij winkels en 

openbaar vervoer | ongezien aanbod aan diensten en faciliteiten | gepersonaliseerde benadering | 
de vijfsterrenservice van een hotel, de privacy van uw eigen woning

Geïnteresseerd? Maak een afspraak! | 09 277 02 88 | www.beauxartsgent.be | info@beauxartsgent.be

Advertentie_Daeninck_oktober2020_FP.indd   1Advertentie_Daeninck_oktober2020_FP.indd   1 16/09/2020   9:08:2616/09/2020   9:08:26



BMW

AANBOD PLUG-IN HYBRIDES 
GROEIT NAAR 5 MODELLEN 

BMW 530E BERLINE
Brandstofverbruik gecombineerd: 1,3 – 1,7 l/100 km 
Elektrisch verbruik gecombineerd: 13,7 – 14,8 kWh/100 km 
CO2-emissie gecombineerd: 30 – 41 g/km

BMW 530E XDRIVE BERLINE
Brandstofverbruik gecombineerd: 1,6 – 2,1 l/100 km
Elektrisch verbruik gecombineerd: 15,9 – 16,4 kWh/100 km
CO2-emissie gecombineerd: 36 – 49 g/km 

BMW 530E TOURING *

Brandstofverbruik gecombineerd: 1,6 – 2,1 l/100 km
Elektrisch verbruik gecombineerd: 14,9 – 15,9 kWh/100 km
CO2-emissie gecombineerd: 41 – 45 g/km

BMW 530E XDRIVE TOURING
Brandstofverbruik gecombineerd: 1,6 – 1,9 l/100 km 
Elektrisch verbruik gecombineerd: 15,9 – 16,9 kWh/100 km
CO2-emissie gecombineerd: 41 – 45 g/km

BMW 545E XDRIVE BERLINE 
Brandstofverbruik gecombineerd: 1,6 – 2,1 l/100 km
Elektrisch verbruik gecombineerd: 15,3 – 16,3 kWh/100 km 
CO2-emissie gecombineerd: 37 – 51 g/km

* voorlopige cijfers
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RAMEN - DEUREN - POORTENRAMEN - DEUREN - POORTEN

Door te investeren in innovatie en vakmanschap kiest Pouleyn 

als familiebedrijf resoluut voor expertise en toewijding.  

Pouleyn is voor u de perfecte partner in uw out-of-the-box  

project. Uw klassevol en tijdloos design kan in samenwerking 

met Pouleyn uitgebouwd worden tot een architecturaal  

pareltje, waar warmte en esthetiek hand in hand gaan met 

functionaliteit. 

M E E S T E R L I J K 
M A A T W E R K



RESTAURANT 
BABEL  
GAAT BACK TO 
THE ROOTS

In 2019 rees de eerste ster voor Babel. Deze culinaire favoriet 
in Boedapest grijpt terug naar de oorsprong. Naast Hongaarse 
klassiekers in een moderne vertaling, proef je er subtiele 
invloeden uit Transsylvanië. Daar komen geen Graaf Dracula of 
andere mythische wezens bij kijken: magie ontstaat hier door de 
samenkomst van natuurlijke producten uit de streek waar chef 
István Veres opgroeide.
TEKST MAXIME LONCKE | FOTO’S BABEL

“Elk gerecht weerspiegelt een herinne-
ring”, vertelt István Veres over de menu’s 
die hij voor Babel ontwikkelde. Het vijfgan-
genmenu en uitgebreider tasting menu 
met dubbel zoveel gangen baseerde hij op 
zijn jeugdjaren in Transsylvanië, vandaag 
de bekendste landstreek van Roemenië. 
Groenten van lokale kwekers en natuurlij-
ke ingrediënten zoals hooi en brandnetel 
spelen de hoofdrol. De Hongaarse chef 
leerde zijn stiel dan ook van ‘groenten-
koning’ Alain Passard van het Parijse 
driesterrenrestaurant Arpège.

WERELDWONDER ALS INSPIRATIE
Eigenaar Hubert Hlatky Schlichter 
– eveneens de man achter de Kiosk-
concepten en rooftop bar Leo – opende 
Babel in 2008. De naam verwijst naar de 
hangende tuinen van Babylon, een van 
de zeven wereldwonderen. “Een mooi 
streefdoel voor onze keuken, waar we 
op zoek gaan naar dergelijke perfectie”, 
aldus Schlichter. Zijn zaak is sinds 2015 
gevestigd in het Piarist gymnasium, aan 
de Pest-zijde van de statige Elisabethbrug. 
Een bezoekje aan Babel kan je dus net zo 
goed combineren met een wandeling naar 
de Gellértberg voor een adembenemend 
uitzicht over de Hongaarse hoofdstad.

GASTRONOMIE

▶

Rundstartaar, vlierbessen, 
mierikswortel
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HERINNERINGEN  
AAN TRANSSYLVANIË 
OP JE BORD
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GASTRONOMIE

GETEKEND DOOR DE DONAU
Niet enkel de gerechten, maar ook het de-
sign van het restaurant ademt Hongaarse 
traditie. Ontwerpster Annamaria Dekany 
stond in voor het warme interieur met 
een mix van groentinten en glasdetails. 
Blikvangers zijn de ruwe binnenmuren: die 
werden getekend door een grote overstro-
ming van de Donau in 1838 en zijn in hun 
originele staat behouden. Een link met de 
plaatselijke ambacht vind je terug in de 
handgemaakte glazen van Hongaarse kris-
talfabrikant Ajka Crystal. Babels gastro-
nomische kunstwerkjes worden dan weer 
gepresenteerd op porceleinen borden 
van Hollókő.

WIJN UIT TOKAJ-HEGYALJA
Voor verwennerij op wijnvlak ben je 
in goede handen bij sommelier Péter 
Blazsovszky. Hij selecteerde voor Babel 
meer dan 200 wijnen, voornamelijk uit de 
regio Tokaj-Hegyalja in het noordoosten 
van Hongarije. Op basis daarvan creëert 
de vinoloog in nauwe samenwerking met 
het keukenteam de meest verrassende 
wijnpairings. Een tikkeltje eigenzinnigheid 
mag daarbij niet ontbreken: bij het tasting 
menu worden uitsluitend witte wijnen 
voorzien. —
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SMAAKT NAAR MEER?

INFO EN RESERVEREN: 
babel-budapest.hu
of +36 70 6000 800

De naam Babel is 
geïnspireerd op de 
hangende tuinen van 
het oude Babylon.

Lamsnek, wei, lavendel
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DE EERSTE 
BMW 2 REEKS 
GRAN COUPÉ 
OOIT VIERDEURSCONCEPT VERRIJKT 

PREMIUM COMPACT SEGMENT
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▶

In november 2019 maakte 
de BMW 2 Reeks Gran Coupé 
zijn werelddebuut op 
de autoshow in Los Angeles. 
Daarmee brengt BMW 
de succesformule van een 
vierdeurscoupé voor het eerst 
naar de premium compacte 
middenklasse.
BRON BMW AG

In november 2019 maakte 
de BMW 2 Reeks Gran Coupé zijn 
werelddebuut op de autoshow in 
Los Angeles. Daarmee brengt BMW 
de succesformule van een vierdeurs-

coupé voor het eerst naar de premium 
compacte middenklasse.

SPORTIVITEIT ANNO 2020
Het succes van de vierdeurscoupés 
begon voor BMW in 2012 met de 6 Reeks 
Gran Coupé, twee jaar later gevolgd door 
de 4 Reeks Gran Coupé. De Gran Coupé-
versie van de luxueuze BMW 8 Reeks 
is sinds september vorig jaar op de markt. 
Net zoals zijn grotere broers, kenmerkt 
de nieuwe BMW 2 Reeks Gran Coupé 
zich door een opvallend strak design met 
een gestrekt silhouet en frameloze ramen 
in de portieren. De achterlichtunits zijn ver 
doorgetrokken naar het midden om aan 
te sluiten op een hoogglanzend zwarte 
strook waarin centraal het BMW-logo 
pronkt. De wagen brengt ook een nieuwe 
kijk op BMW’s typerende L-vorm, die hier 
iets minder uitgesproken aanwezig is.
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Zoals het sportieve uiterlijk suggereert, is de BMW 2 Reeks 
Gran Coupé qua dynamiek de nieuwe maatstaf in zijn seg-
ment. Daarvoor leende de wagen de geavanceerde voer-
tuigstructuur met voorwielaandrijving van de nieuwe BMW 
1 Reeks. De ARB-technologie onderdrukt het doorslippen 
van de voorwielen preciezer en sneller dan ooit. ARB wordt 
ondersteund door BMW’s Performance Control, die de weg-
ligging en de wendbaarheid verbetert door de wielen aan de 
binnenkant van de bocht af te remmen voordat de griplimiet 
van de banden is bereikt. Op die manier wordt een neutraal 
stuurgedrag in de bochten gegarandeerd.

BMW’S KRACHTIGSTE VIERCILINDER
De topuitvoering van de BMW 2 Reeks Gran Coupé is 
de sportieve M235i xDrive met xDrive-vierwielaandrijving, 
een mechanisch Torsen-differentieel met beperkte slip en 
M Sport-remmen. De achttraps Steptronic Sport-transmissie 
is eveneens voorzien van launch control. Het drie-dimensi-
onale meshdesign dat de spijlen in de nierengrille vervangt, 
is geïnspireerd op raceauto’s en zorgt voor een verleidelijk 
optisch accent.

Er zijn vanaf de introductie twee benzine-motoren en een 
dieselmotor leverbaar in BMW’s kersverse Gran Coupé: 
een viercilinder dieselmotor met 140 kW (190 pk) in de 
BMW 220d, een driecilinder benzinemotor met 103 kW 
(140 pk) in de BMW 218i en een viercilinder benzinemo-
tor – de krachtigste binnen BMW – met 225 kW (306 pk) in 
de BMW M235i xDrive. Alle motoren voldoen aan de strenge 
Euro 6d-TEMP-emissienorm. Grenzeloos rijplezier mag je 
in dit geval dus letterlijk nemen.

TIMELINE

2012 | BMW 6 Reeks Gran Coupé

2014 | BMW 4 Reeks Gran Coupé

2019 | BMW 8 Reeks Gran Coupé

2020 | BMW 2 Reeks Gran Coupé
▶

De BMW 2 Reeks 
Gran Coupé brengt 
een nieuwe kijk op 
de typerende L-vorm, 
hier iets minder 
uitgesproken aanwezig.
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BMW

DIGITALE SNUFJES
De BMW 2 Reeks Gran Coupé neemt 
alle innovatieve snufjes van z’n voorgan-
gers over. Je ontgrendelt de wagen via je 
smartphone met de handige BMW Digital 
Key-optie – eindeloos naar je sleutels 
zoeken is bij deze passé! De motor kan 
worden gestart zodra de smartphone in 
de daarvoor bestemde dock is geplaatst. 
Verder ga je dankzij actieve stuurcorrectie 
en voetgangerswaarschuwing met auto-
matische remfunctie steeds veilig de baan 
op. Zonder problemen achteruitparkeren? 
BMW’s slimme Reversing Assistant is als 
optie leverbaar.

Die andere digitale hulp, de Intelligent 
Personal Assistant (IPA) is inbegrepen 
in het bedieningsconcept van de BMW 2 
Reeks Gran Coupé. De technologie leert 
de dagelijkse routines en gewoonten van 
de bestuurder kennen en speelt er in de 
juiste situaties op in. Een babbeltje slaan 
met jouw persoonlijke assistent? De IPA is 
in staat eenvoudige gesprekken te voeren, 
verhalen te vertellen en durft af en toe 
zelfs eens een grapje te delen. — 

De Intelligent Personal 
Assistant (IPA) is 
inbegrepen in het 
bedieningsconcept.

FACTS & FIGURES

BMW 2 REEKS GRAN COUPÉ
Vermogen: 103 kW (140 pk)
Acceleratietijd 0-100 km/u:  
8,7 seconden
Topsnelheid: 215 km/u
Brandstofverbruik:  
7,6–8,3 l/100 km
CO2-emissie: 172–188 g/km
Maximumkoppel: 220 Nm
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Engel & Völkers Gent-Zuid • Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 118, 9830 Sint-Martens-Latem • latem@engelvoelkers.com • gentzuid@engelvoelkers.com

Uw lokale expert voor Gent-Zuid en wijde omgeving!

Sint-Denijs-Westrem
Ruime villa op 1.107m² en heeft een bew. opp. van 376 
m². De villa omvat o.a. 6 slpkrs, 3 bdkrs, kkn, bureel, 
ruime leefruimte, eetplaats, grote dubbele garage, ...

Tel: 09 282 42 00

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
EPC: 396 kWh/m² - UC 2262114

E&V ID W-02BTM2

Merelbeke
Rustieke energiezuinige villa op 4.657 m² met 
een bew. opp. van 240 m². De villa omvat o.a. 4 
slpkrs, 2 bdkrs, kkn, leefruimte, buro, zwembad, ...
Sted. inl. in aanvraag              
EPC: 167 kWh/m² - UC 2261287

E&V ID W-02HLA9

Astene
Charmante villa op 1.196 m² en een bew. opp. 
van 172 m². De villa omvat o.a. liv., kkn, eet-
plaats, 4 slaapkrs, 1 badkrs, overdekt zwembad, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 214 kWh/m² - UC 1409538

E&V ID W-02HKGX

Merelbeke
Karaktervolle villa op 1.601 m² met een bew. 
opp. van ca 316 m². De villa omvat o.a. 5 slpkrs, 2 
bdkrs, kkn, buro, ruime leefruimte, eetplaats, ...  
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 235 kWh/m² - UC 2132589

E&V ID W-02ER34

Melle
Ruime villa met bijgebouw op 16.084 m² met een 
bew. opp. van 460 m². De villa omvat o.a. 6 slpkrs, 3 
bdkrs, kkn, liv., ruime kelder, plaats voor paarden, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPB: 261 kWh/m² - UC 2273187

E&V ID W-02IZSC

De Pinte
Kasteelvilla met feestzaal, gekend als “Kasteel
Sanderling”, op 4.529 m² met een bruik-
bare opp. van 760 m² en een ruime parking
Sted. inl. in aanvraag
EPC in opmaak

E&V ID W-02JA5D

Gent
Ruime alleenstaande villa met zonnige tuin in de residentiële buurt „Nieuw 
Miljoenenkwartier“ op ca. 750m² met een bew. opp. van ca. 315m²...
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
EPC: 370 kWh/m² - UC 2304177

E&V ID W-0251JQ

Herzele
Unieke vierkantshoeve met kantoor op ca. 4.193 m² heeft een br. opp. v. ca. 
850 m² en omvat o.a. 3 slpkrs, 3 bdkr, zwembad, kantoor met eigen parking.
Sted. inl. in aanvraag              
EPC: 243 kWh/m² - UC 1774885

E&V ID W-02J0R8
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ISABELLE 
SCHELTJENS
Duizenden handgesneden stukjes glas minutieus schikken 
en herschikken tot een expressief portret. De Vlaamse 
Isabelle Scheltjens is ermee bekend over de hele wereld, 
amper vijf jaar nadat ze zich de ‘glass fusing’-techniek eigen 
maakte. Haar intrigerende portretten worden tentoongesteld van 
Hong Kong tot New York en zijn sinds een tijdje ook in eigen land 
te bewonderen.
TEKST EVELYNN VERCAEMST | FOTOGRAFIE MARC WOUTERS

Isabelle is meesterlijk met 
glas. De kleurrijke glasmo-
zaïekjes zijn voor haar wat 
verfstippels zijn voor een 
pointillist: dichtbij ziet de 

toeschouwer een abstract kunst-
werk dat haast onaf lijkt, maar 
vanop afstand klopt het plaatje. 
Dan vloeien de vlakken optisch 
in elkaar en vormen ze een 
uniek, glashelder portret.

Laten we beginnen bij het 
begin: hoe startte je met 
deze portretten?
Isabelle Scheltjens: “Vijf jaar 
geleden begon ik te werken in 
het atelier van mijn man Dirk. Hij 
maakt vooral glasramen en zo 
ben ik voor het eerst in contact 
gekomen met glas. Dirk leerde 
mij glas snijden en ik ontdekte 
de vele kleuren en structuren. 
Toen begon mijn creativiteit te 
kriebelen. Ik heb ook wel een ar-
tistieke achtergrond dankzij mijn 
opleiding aan het SISA (Stedelijk 
Instituut voor Sierkunsten en 
Ambachten) in Antwerpen.

▶
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POINTILLISTISCHE GLASPORTRETTEN
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‘Ik ga eens iets proberen’, zei ik tegen 
mijn man. Na veel experimenteren wist ik 
welke glazen ik kon samensmelten en zo 
is mijn eerste portret ontstaan. Ik postte 
dat zonder veel nadenken op Facebook 
en zo is het eigenlijk begonnen. Door de 
vele reacties en positieve commentaren, 
samen met de interesse door verschillen-
de galerijen, besefte ik dat er misschien 
wel meer in zat.”

Hoe ga je precies te werk om 
een portret te maken?
Scheltjens: “Ik start altijd van een goed 
beeld of voorontwerp van wat ik wil 
maken. Dat schets ik vaak zelf of ik ga 
met modellen naar de studio voor een 
shoot waarbij we zoeken naar de juiste 
pose, look en uitstraling. Daarna begin ik 
blokje per blokje het portret te bouwen in 
glas. Een echt monnikenwerk. Ik werk ook 
steeds aan vijf of zes portretten tegelij-
kertijd, zodat ik indien nodig een werk kan 
‘parkeren’ voor een aantal weken, wanneer 
ik even niet tot het resultaat kom dat ik 
voor ogen heb.” 

Dat klinkt als een lang en 
arbeidsintensief proces.
Scheltjens: “Klopt, maar gelukkig ben ik 
een heel geduldig persoon. Elk blokje 
bestaat uit twee of drie lagen glas die 
allemaal met de hand worden gesneden. 
Alles wordt nauwkeurig op elkaar gelegd, 
waarna het geheel gebakken wordt op 
zo’n 800 graden. Wanneer de blokjes 
versmolten zijn, begint het urenlange 
puzzelen. Eerst leg ik alles los zodat ik 
zoveel kan schuiven als nodig is. Ik bekijk 
het werk ook steeds vanop een traplad-
der – die afstand is nodig om mijn werk 
te kunnen bekritiseren en verbeteren waar 
nodig. Als alles goed georkestreerd is, 
kan het plakken beginnen.” 

Elk portret wordt blokje 
per blokje gebouwd,  
echt monnikenwerk.
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Is de techniek die je gebruikt uniek?
Scheltjens: “Glass fusing is een eeuwen-
oude techniek die ik toepas wanneer ik 
mijn portretten opbouw. Ik heb de tech-
niek zelf dus niet uitgevonden, maar de 
manier waarop ik het gebruik is voor zover 
ik weet wel uniek en heb ik na lang zoe-
ken zelf ontwikkeld. Glass fusing is – zoals 
de naam het zegt – het samensmelten 
van glas. Dat is niet zo eenvoudig, want 
elk soort glas heeft een andere uitzet-
tingscoëfficiënt. Het is dus een proces dat 
de artistieke en technische kant samen-
brengt, wat in het begin wel met vallen en 
opstaan was.”

Is die combinatie van creativiteit en 
techniek ook hoe je jouw stijl en visie 
zou omschrijven?
Scheltjens: “Ik zie mezelf als een pointillist, 
maar dan eentje in de moderne versie. 
Het menselijk oog als het ware ‘bedrie-
gen’ heeft me altijd geïntrigeerd. Een 
pointillist gebruikt verfstipjes naast elkaar 
om zo een kleurmenging te maken, ik ge-
bruik verschillende kleuren glas op elkaar 
om zo mijn kleurmenging te bekomen. 
Vanop een afstand mengen onze ogen die 
kleuren bijna zoals een machine dat zou 
doen.”

Je maakt vooral vrouwelijke 
portretten, is daar een reden voor?
Scheltjens: “Niet echt, dat is eerder van-
zelf zo gelopen. Ik heb ook al portretten 
van mannen gemaakt, maar dat zijn dan 
meestal grote iconen. Vaak werk ik mijn 
eigen ideeën uit, maar soms maak ik ook 
portretten op aanvraag. Ik geniet er steeds 
van om een gepersonaliseerd portret te 
mogen maken – de ontvanger gelukkig 
zien met het resultaat geeft mij enorm 
veel voldoening. Maar als kunstenares ben 
ik natuurlijk het meest ‘vrij’ wanneer ik vol-
ledig mijn eigen zin mag doen. En vrijheid 
is blijheid, nietwaar? (lacht).”

Wat voor gepersonaliseerde 
portretten heb je zoal mogen maken?
Scheltjens: “De meeste celebrities zijn 
gesteld op hun privacy, maar Kevin De 
Bruyne kocht bijvoorbeeld een werk voor 
zijn vrouw Michèle om hun huwelijks-
verjaardag te vieren. Recent vroeg ook 
Valerie De Booser een portret van haar te 
maken, en vorig jaar nog kocht de koning 
van Marokko (Mohammed VI) een paar 
werken in Parijs.”

▶

Glass fusing brengt de 
artistieke en technische 
kant samen.
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Je maakt internationaal naam met 
je werken.
Scheltjens: “Het blijft onwezenlijk. Het be-
gon eigenlijk met mijn eerste portret, 
dat van mijn dochter. Ik kreeg zoveel 
goede reacties op mijn Facebookpagina, 
dat mijn man voorstelde om het werk aan 
enkele kunstkenners te tonen. Voor ik het 
goed en wel besefte, sprongen we in de 
auto naar Monaco met enkele van mijn 
werken. Toen we daar aanklopten bij een 
van de grootste galerijen ter wereld, wil-
de de eigenaar het meteen tentoonstellen. 
En zo ging de bal aan het rollen. 

Intussen zijn mijn werken al tentoon-
gesteld in onder meer Dubai, New 
York, Monaco, Londen en Kaapstad. 
In België word ik vertegenwoordigd door 
The Boutique Gallery, gerund door Ellen 
Christiaen en haar man William Vaesen. 
Ik leerde hen enkele jaren geleden 
kennen in Kaapstad en het klikte meteen. 
Dat is belangrijk, want zo weet je als 
artiest dat je werken met de nodige zorg 
en aandacht tentoongesteld worden. 

The Boutique Gallery heeft een vaste 
stek in Sint-Martens-Latem en organi-
seert tentoonstellingen in Knokke tijdens 
de zomer. In november komt er ook een 
solotentoonstelling van mijn werken in de 
Schuttershofstraat in Antwerpen.”

Je bereikte al heel wat, maar heb je 
nog bepaalde dromen voor ogen?
Scheltjens: “Ik zou heel graag een werk 
van mijn hand zien hangen in een groot 
museum. En om mijn man een plezier te 
doen: hij is een ongelofelijke U2-fan, dus 
een portret van Bono zou de kers op de 
taart zijn. Voor de rest heb ik soms het 
gevoel dat ik nu al een droom beleef. Mijn 
werken zijn succesvol en worden wereld-
wijd tentoongesteld. Dat had ik zelfs nooit 
dúrven dromen. 

Er kruipt enorm veel tijd in het maken 
van een werk, maar ik beleef er nog altijd 
evenveel plezier aan. En als ik dan zie 
dat mensen er even blij mee zijn als ik, of 
zelfs verwonderd zijn: dat is mijn grootste 
genot en trots.” —

De werken van Isabelle Scheltjens 
zijn doorlopend te bezichtigen 
in The Boutique Gallery in Sint-
Martens-Latem, Dorp 6. 
Open van donderdag t.e.m. zondag 
of op afspraak via 0470 03 05 02.

www.theboutiquegallery.be

Voor ik het goed en wel besefte, 
sprongen we in de auto naar Monaco 
en wilde een van de grootste galerijen ter 
wereld mijn werken tentoonstellen.

KUNST & CULTUUR
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Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563
T. 09 226 17 71
Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 12u en 13u - 18u
 Za: 10u - 18u • Zo en Ma: gesloten

Sleeplife® Gent-Oostakker Antwerpsestwg. 1124
T. 09 355 98 01 aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate
Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u
 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

Sleeplife® Kruisem Gentsestwg. 56
T. 09 384 68 36 kruispunt n60 Mc Donalds
Openingsuren: Di - Vr: 10u - 12u en 13u - 18u
 Za: 10u - 18u • Open op afspraak
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Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei
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€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018
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BMW 6 REEKS
GAAT VOOR 
MEER

▶

De BMW 6 Reeks Gran Turismo is een 
individualist binnen het premium executive 
segment. Hij combineert het sportieve 
vermogen waarvoor BMW bekendstaat 
met een uitstekend comfort op lange 
afstanden. Een uiterlijke verschijning 
boordevol elegantie wordt aangevuld met 
een functionele veelzijdigheid.
BRON BMW AG
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Ambitieus in elk opzicht: 
de BMW 6 Reeks Gran 
Turismo staat voor een 
elegant en uniek design, 
uitgebreid reiscomfort en su-

perieure rijdynamiek. Het opvallende exte-
rieur zet met een nieuwe niervorm en een 
gewijzigd lichtdesign de individuele look 
van de wagen in de verf en geeft hem een 
nog progressievere uitstraling. Het interi-
eur pakt uit met een luxueus plaatsaanbod 
in combinatie met hoogwaardige materia-
len en innovatieve features.

SUPERIEUR EXTERIEUR
Het elegante exterieurdesign van de BMW 
6 Reeks Gran Turismo maakt indruk door 
een dynamische uitstraling. De vloeiende 
lijnen en krachtige vormen, die doorlopen 
over de coupéachtige daklijn tot aan de 
brede achterkant met trapeziumvormige 
uitlaatpijpen, duiden op de sportieve ambi-
ties van de BMW 6 Reeks Gran Turismo.

Een hoekigere niervorm en afgeslank-
te koplampen verlenen de wagen een 
opvallend gezicht en haarscherpe blik. 
BMW’s nieuwe adaptieve ledkoplampen 
met matrix-technologie zijn standaard, 
BMW Laserlight is als optie te verkrijgen 
en schijnt in de lasergrootlichtstand met 
maximaal 650 meter bijna tweemaal ver-
der dan gewone koplampen.
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LUXUEUZE AFWERKING
Ook het interieur draagt bij aan het 
exclusieve karakter van de wagen dankzij 
details zoals de keramiekafwerking van 
de bedieningselementen en het panora-
misch doorschijnend schuifdak. Op de 
middenconsole hebben de knoppen een 
hoogglans zwarte afwerking gekregen. 
Het interieur is standaard voorzien van 
Dakota lederen bekleding. 

De BMW Live Cockpit Professional 
met navigatiefunctie omvat een 12,3 inch 
Control Display. Het Connected Package 
Professional biedt BMW ConnectedDrive 
diensten zoals Apple CarPlay en 
Android Auto.

▶

De vloeiende lijnen  
en krachtige vormen duiden 
op de sportieve ambities  
van de BMW 6 Reeks  
Gran Turismo.
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Een hoekigere niervorm 
en afgeslankte koplampen 
verlenen de wagen 
een opvallend gezicht 
en haarscherpe blik.
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E X C L U S I V E  S A L E

Deinze
Elegant afgewerkte villa met een 

bewoonbare oppervlakte van 747 m2, 

mooi gelegen in het gezichtsveld van 

de beschermde parochiekerk Sint-Jan-

Baptist, één van de de oudste typische 

Leiekerkjes. Het gebouw met volledige 

inrichting werd ontworpen door BURO II 

architecten uit Roeselare.

Contact us: 

T. +32 (0)9 330 60 00
E. gent@found-baker.com
Kortrijksesteenweg 128
9830 Sint-Martens-Latem

747 M2

3436 M2  

2004

4

2 

1

www. found-baker.com

B R U G G E  -  G E N T

EPC   265 KWH/M2



BUITENGEWONE RIJDYNAMIEK
De BMW 6 Reeks Gran Turismo  
combineert perfect afgestemde ophan-
gingscomponenten in één toekomst- 
gerichte technologie: Executive Drive.  
De ophangingsregeling met geïntegreerde 
luchtvering op twee assen biedt een uit-
stekend, dynamisch rijcomfort. In snelle 
bochten wordt het overhellen van de 
wagen met een actieve antirolstabilisa-
tie gecompenseerd, wat de rijdynamiek 
verhoogt en samen met Integral Active 
Steering tot een nog wendbaarder rijge-
drag leidt. 

De intelligente BMW vierwielaandrijving 
xDrive verdeelt de aandrijfkracht traploos 
en variabel over de voor- en achterwielen 
om in alle verkeerssituaties meer tractie, 
rijdynamiek en veiligheid te bieden. 
Voor een nog betere wendbaarheid 
onderdrukt de elektronisch geregelde 
krachtverdeling ook onder- en overstuur in 
bochten. In de reeks zijn twee benzine-  
en drie dieselmotoren beschikbaar, 
alle uitvoeringen zijn voorzien van een 
48 V microhybridsatie voor een vermin-
derde uitstoot en een boost van 11 pk. —

FACTS & FIGURES

BMW 640D XDRIVE 
GRAN TURISMO
Acceleratietijd 0-100 km/u:  
5,3 seconden
Topsnelheid: 250 km/u
Brandstofverbruik:  
6,2–6,8 l/100 km
CO2-emissie: 163–179 g/km
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Bij Auping draait alles rond duurzaamheid en nabijheid. We produceren dichtbij, in onze 
groene fabriek in Deventer. En er is altijd een Auping Store bij jou in de buurt. 
Binnenkort landen we in Sint-Martens-Latem. Je ontdekt er onze slaapcollectie en krijgt 
persoonlijk advies. Zo weet je wat je koopt: een handgemaakt kwaliteitsbed, met oog voor 
circulariteit. Goed voor de planeet, toekomstige generaties en jouw nachtrust. Tot snel? 

Een goede nachtrust begint 
in Sint-Martens-Latem. 
Met duurzaam design van Auping.

SINT-MARTENS-LATEM  
Kortrijksesteenweg 37

www.aupingstore-sint-martens-latem.be



BMW

NU OOK ALS 
PLUG-IN HYBRIDE

BMW X3

SUCCESVOLLE SAV AAN DE STEKKER

▶

Als derde Sports Activity Vehicle (SAV) in het huidige 
modellengamma van BMW, is de BMW X3 nu 
ook verkrijgbaar als plug-in hybride. De moderne 
batterijtechnologie van de BMW X3 xDrive30e maakt 
lokaal emissievrij rijden mogelijk met een actieradius 
van 55 km.
BRON BMW AG
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Het geheim achter deze 
fonkelnieuwe plug-in kanjer? 
De combinatie van BMW’s 
intelligente xDrive-vierwiel-
aandrijving en de vooruit-

strevende eDrive-technologie. Daarmee 
biedt het model niet alleen opmerkelijke 
veelzijdigheid en elektrisch rijgenot, 
maar laat het ook een opvallend laag 
brandstofverbruik en geringe emissies 
noteren. De BMW X3 xDrive30e verbruikt 
gemiddeld slechts 1,9 tot 2,4 l/100 km 
en de gemiddelde CO₂-emissie varieert 
tussen 43 en 45 g/km.

SUPERIEURE 
OFFROAD-PRESTATIES
Wendbaarheid, robuuste functionaliteit 
en geavanceerde connectiviteit:  
de hybridewagen verenigt de kenmer-
kende kwaliteiten van een SAV met een 
bijzonder efficiënte aandrijftechniek. 
Zijn intelligente BMW xDrive-vierwiel-
aandrijving verdeelt de aandrijfkracht 
permanent over de voor- en achterwielen 
– ook in de volledig elektrische rijmodus. 
Zo komt het sportieve rijgedrag van de 
nieuwste BMW X3 op de verharde weg 
optimaal uit de verf, net als zijn superieure 
offroad-prestaties in het terrein.

De krachtbronnen achter die aandrijving 
zijn een 2,0 liter viercilinder benzinemotor 
en een elektromotor. De benzinemotor 
met BMW TwinPower Turbo technologie 
is goed voor 184 pk, de in de 8-traps 
Steptronic automaat geïntegreerde 
elektromotor levert 109 pk. Samen levert 
dat een systeemvermogen equivalent 
aan 292 paarden. Het systeemkoppel van 
de aandrijflijn is 420 Nm. Daarmee schiet 
de BMW X3 xDrive30e in 6,1 seconden 
vanuit stilstand naar 100 km/u. De snel-
heid van de wagen piekt op 210 km/u.

VERSCHILLENDE RIJMODI
Afhankelijk van de rijmodus en de 
rijomstandigheden zorgt de elektro-
motor in de BMW X3 xDrive30e voor 
zuiver elektrische aandrijving terwijl die 
de verbrandingsmotor ondersteunt. In de 
Max eDrive-modus, te activeren met de 
eDrive-knop in de middenconsole, haalt 
de stekkerwagen een topsnelheid van 
135 km/u en rijdt hij volledig elektrisch, 
emissievrij en vrijwel geluidloos. Kies je 
voor de standaard Auto eDrive-modus, 
dan is puur elektrisch rijden mogelijk tot 
een snelheid van 110 km/u. De gewone 
motor komt in actie bij hogere snelheden 
of bij zware belasting. 

Wanneer beide krachtbronnen actief zijn, 
behaalt de BMW X3 xDrive30e zijn maxi-
maal acceleratievermogen. Tijdens het 
optrekken is de onmiddellijk beschikbare 
trekkracht van de elektromotor duidelijk 
voelbaar. De elektromotor ondersteunt 
de verbrandingsmotor aan een constante 
snelheid, wat zowel het verbruik als de 
emissies beperkt. Battery Control vormt 
een handige tool om accucapaciteit te 
sparen voor emissievrij rijden in of buiten 
de stad. Via deze modus bepaalt de 
bestuurder vooraf de laadstatus waar de 
accu niet onder mag gaan en schakelt dan 
automatisch over op de benzinemotor.

FULLY LOADED IN 6 UUR
Om ruimte te besparen, werd de lithium- 
ion-accu onder de achterbank van de 
plug-in BMW X3 gemonteerd. De brand-
stoftank bevindt zich boven de achteras. 
Dat levert een bagageruimte die nauwe-
lijks 450 liter kleiner is dan in de versie 
met verbrandingsmotor. Door de achter-
bank met 40/20/40-verhouding neer te 
klappen, groeit de koffer tot maximaal 
1.500 liter. Dankzij de nieuwste celtech-
nologie en een capaciteit van 12,0 kWh 
draagt de hoogvoltagebatterij bij aan de 
uitstekende efficiëntie en de grote actie- 
radius van de plug-in hybride. 

▶

xDrive-vierwielaandrijving 
verdeelt de aandrijfkracht 
permanent over de voor- en 
achterwielen – ook in volledig 
elektrische rijmodus.
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Ontdek al onze projecten aan de Belgische Kust: www.realhouses.be

PURE KLASSE
AAN DE BELGISCHE KUST

Informatie en verkoop

Zeelaan 202, 8660 De Panne - T. 058 42 12 39

Dynastielaan 2, 8660 De Panne - T. 058 41 35 61

info@agencemulier.be | www.agencemulier.be 

Zilt Residences

Nieuwpoortlaan 151 - 161

8660 De Panne 

info@zilt.be | www.zilt.be

U droomt van heerlijk zeezicht? 
Zilt Residences, op de grens 
van De Panne en Sint-Idesbald, 
biedt u nog veel meer. Hier is 
de zee uw tuin. Een mooiere 
plek is aan de Belgische kust 
echt moeilijk te vinden. Elke 
dag opnieuw kan u van de 
schoonheid van de natuur 
genieten.

BEZOEK HET
MODELAPPARTEMENT

WILT U ÉCHT 
GENIETEN 
AAN ZEE?

Zeedijk 3, De Panne  l  Agence Mulier: T 058 42 12 39  l  Agence Mulier: T 058 41 35 61  l  www.leroulis.be

Residentie Le Roulis

Residentie Le Roulis situeert zich op een uitgelezen locatie in De Panne. De combinatie van frontaal 
zeezicht met de nabijheid van het levendige centrum verleent dit project extra charme. Het gebouw oogt 
eigentijds en tijdloos. De materiaalkeuze en het ontwerp focussen op uitstraling, onderhoudsgemak en 
wooncomfort. Prijzen starten vanaf € 125.000.



FACTS & FIGURES

BMW X3 XDRIVE30E 
Vermogen: 215 kW (292 pk)
Acceleratietijd 0-100 km/u:  
6,1 seconden
Topsnelheid: 210 km/u
Brandstofverbruik:  
2,1-2,2 l/100 km
CO2-emissie: 48-50 g/km
Maximumkoppel: 420 Nm

De accu is aan een gewoon huishoudelijk 
stopcontact in zes uur volledig op te laden 
via het standaard meegeleverde laadsnoer. 
Dat gaat iets sneller aan een BMW i 
Wallbox: opladen met de kabel duurt dan 
ongeveer drieënhalf uur. De laadaanslui-
ting bevindt zich achter een klep in de 
linkerzijde van de carrosserie. De batterij 
voedt ook het 12-voltsysteem van de auto.

NOG MEER RIJPLEZIER
De BMW X3 xDrive30e is standaard voor-
zien van airconditioning. Die is op afstand 
te bedienen via de smartphone en de 
BMW Connected-app. Zodoende stappen 
bestuurders gedurende elk seizoen in 
een wagen met aangename tempera-
tuur. Nieuwe digitale diensten maken het 

onderweg opladen van de accu gemak-
kelijker en aangenamer. Ze bieden ook 
ondersteuning bij het kiezen en vinden van 
openbare laadpunten. 

Verder zijn vrijwel alle opties voor de 
conventionele BMW X3 ook in het plug-in 
model leverbaar. Met een scala aan extra-
tjes personaliseer je de wagen naar belie-
ven voor nog meer rijplezier. Je kan onder 
meer kiezen voor een adaptief onderstel, 
een M Sport-remsysteem, de BMW Head-
Up Display, Active Cruise Control met 
Stop & Go, stuur- en rijstrookassistentie 
en Park Assistant Plus. Nog een optie is 
een trekhaak die elektrisch in- en uitklap-
baar is. Het maximale trekvermogen van 
de BMW X3 xDrive30e is 2.000 kg. —
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Elbeko brengt uw bouwproject 

op een hoger niveau door een 

persoonlijke en professionele 

begeleiding. De benadering 

als een totaalproject, 

gestructureerd, door een 

team van interne en externe 

experten brengt alle losse 

informatie mooi samen. Het 

resultaat is een homogene villa 

of woning, waarin alles klopt 

en het zalig leven is.

BETER WONEN, 
BETER LEVEN.

Een kantoorgebouw vraagt 

gespecialiseerde kennis, inzicht 

en volledigheid. Het resultaat 

is uitstraling, werksfeer en 

efficiëntie. Een hoogwaardige 

omgeving is immers zoveel

fijner, aangenamer, lichter.

BETER WERKEN, 
BETER LEVEN.

Heb je zelf bouwplannen?

Meer info op www.elbeko.be
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