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HISTORISCHE KAAP.

We mogen trots zijn. Eerder dit jaar werd BMW verkozen tot Best Automotive 
Brand in België. Een erkenning die wordt gegeven door de consumenten/
bestuurders zelf. 
 
De keuze van de winnaars wordt namelijk niet bepaald door de subjectieve 
mening van een vakjury, maar door de consumenten zelf, aan de hand van twee 
criteria: Share of Wallet, d.w.z. reëel economisch succes (marktaandeel, hogere 
prijs of eerste keuze van de consument) en Share of Soul, d.w.z. emotionele 
perceptie (merkbewustzijn, merkimago, klantenervaring en relatie- of 
cross-selling-potentieel). 

En hiervoor zijn we u, beste lezer, dankbaar. Want dit succes halen we niet 
alleen. Door een samenhangende communicatie, een consistente merkervaring 
en een doorgedreven service in de concessies werd dit succes mogelijk gemaakt.
 
En we doen verder op dit elan, want de helft van de nieuw bestelde BMW’s 
in België in maart en april is een elektrische of een plug-in hybride.
Daarmee is bij BMW, nummer 1 in de inschrijvingscijfers over de eerste 
4 maanden, een historische kaap gerond.
Met 12.888 ingeschreven wagens in België in de eerste 4 maanden van het jaar 
zet BMW zijn koppositie verder als meest ingeschreven automerk in België.

Opvallend daarbij is de snel stijgende elektrificatie. Was in het jaar 2019 nog 
‘amper’ 9% van de nieuw ingeschreven BMW’s geëlektrificeerd (dus plug-in 
hybride of elektrische modellen), dan is dat aandeel bij de binnenkomende 
bestellingen de eerste 4 maanden van 2022 opgelopen tot 45%. De maanden 
maart en april waren zelfs goed voor 50%.

De huidige marktsituatie en de bevoorrading van basismaterialen maken onze 
taak niet eenvoudiger. Maar we willen u van harte danken voor het vertrouwen 
in het merk BMW en in het BMW Peter Daeninck team.

Veel leesplezier met onze 20ste editie van het Daeninck Magazine.

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

Door een 
samenhangende 
communicatie, 
een consistente 
merkervaring  
en een doorgedreven 
service in de concessies  
werd dit succes  
mogelijk gemaakt.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, elektronisch of op welke 
wijze dan 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 aan-
vaarden geen aansprakelijkheid voor de volstrekte 
juistheid en volledigheid van gegevens van de 
in deze uitgave opgenomen teksten.  
 
© 2012-2022 Daeninck Magazine.
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BMW NEWS
EERSTE VOLLEDIG ELEKTRISCHE 
BMW XDRIVE SYSTEEM.
 
Het is zo’n 35 jaar geleden dat vierwiel-
aandrijving voor het eerst een plek vond in 
het BMW-assortiment. Het ongekende rijcom-
fort en de stevige grip op de baan, afkomstig 
van de intelligente verdeling van de motor- 
kracht naar twee wielassen, is voor veel be-
stuurders de reden om voor 4x4 te gaan. 

 
Sinds kort vind je dat rijcomfort ook terug 
in de BMW iX en de BMW i4 M50. De slimme 
verdeling houdt rekening met wind, hellings-
graad en de setting van je auto, om de kracht 
en het gewicht goed te verdelen tijdens 
het optrekken. En dat zonder een gram CO2 
uit te stoten. —

4 DAENINCK MAGAZINE

BMW



BMW WEER BEETJE GROENER.

ALUMINIUM WIELEN NU OOK 100% GROEN.

Vanaf 2024 zullen alle aluminium 
wielen geproduceerd worden met 
100% groene stroom. Maar één 
onderdeel van de auto, met toch 
een aanzienlijke impact: de wie-
len waren tot nu toe namelijk 
verantwoordelijk voor 5% van 
de CO2-uitstoot van de produc-
tieketen, afkomstig van meer dan 
9 miljoen aluminium wielen. 

Daarmee bespaart de BMW-
groep tot wel 500.000 ton CO2 

per jaar. Deze nieuwe deal is 
een van de 400 contracten met 
grondstofleveranciers waarin ze 
verplicht worden groene stroom 
te gebruiken. Doordat aluminium 
zo goed recycleerbaar is, is het 
makkelijk om oude wielen om 
te smelten, wat minder energie 
kost dan aluminium vanaf nul 
produceren. —
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DRIE PRIJZEN IN LUXEMBURG, EEN IN BELGIË

BMW VALT IN DE PRIJZEN.
 
BMW blijft topfavoriet bij het brede chauffeurspubliek,  
en dat zie je in meerdere awardwedstrijden. Zo stemden 
de lezers van het Luxemburgse dagblad Luxemburger 
Wort de BMW 2 Reeks Coupé tot beste ‘Compacte auto’, 
de BMW iX ging naar huis met de eerste plaats in de catego-
rie ‘grote SUV’ en de BMW i4 ging met een beker naar huis 
als beste ‘Executive auto’. 

 
Ook in België viel BMW in de prijzen, en wel op de Best 
Brand Awards: een wedstrijd die de favoriete merken van 
de Belg in de kijker zet. Die erkenning is volgens BMW Belux 
Marketing Director Ewoud Van Der Heyden te danken aan het 
feit dat BMW zich de laatste jaren sterk gepositioneerd heeft 
als een luxemerk dat voor iedereen open staat, zowel fysiek 
als digitaal. —

LAATSTE WINTERTESTS 
VOOR DE BMW IX5 HYDROGEN.

EMISSIELOOS RIJDEN ÉN SNEL TANKEN.
 
BMW’s eerste auto op waterstof is net 
klaar met zijn laatste tests in wel heel bar-
re omstandigheden. In Arjeplog, net bui-
ten de poolcirkel, snelt hij bij temperaturen 
ver onder het vriespunt over de racetrack 
van het Zweedse testcentrum. Daar heeft 
hij met vlag en wimpel bewezen dat CO2-
vrij rijden ook bij extreem koude tempera-
turen geen probleem is.

 
De BMW iX5 Hydrogen wordt aange-
dreven door een elektrische motor met 
twee waterstoftanks ter ondersteuning. 
Die zijn volgetankt in zo’n 3 à 4 minuten 
en zorgen samen voor een goede 374 pk. 
De testen bevestigen dat zelfs ondanks 
de barre temperaturen het rijcomfort en 
de alledaagse bruikbaarheid niet moeten 
onderdoen voor een standaard verbran-
dingsmotor. Zo combineert de BMW iX5 
Hydrogen het beste van beide werelden: 
emissievrij rijden en het gebruiksgemak 
van korte tankstops. —
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BMW Service

DON’T WORRY, DRIVE HAPPY
BMW SERVICE INCLUSIVE.
HET ONDERHOUDSPROGRAMMA VOOR UW BMW.

RIJPLEZIER ZONDER ZORGEN.
Wanneer u met uw BMW rijdt, wil u zorgeloos genieten. U wil het ultieme rijplezier vooral zelf ervaren. Wees gerust,  
uw wagen is in goede handen met BMW Service Inclusive.  
Met dit unieke onderhouds- en herstellingsprogramma vermijdt u onvoorziene onderhoudskosten. Het helpt u uw service- 
budget vooraf precies in te schatten. Voor een vast bedrag per maand dekt het alle kosten voor onderhoud, herstellingen  
en vervanging van slijtage-onderdelen. En dat precies zolang u het wilt. Want in functie van uw rijgewoonte bepaalt u de  
looptijd van het programma helemaal zelf.  
Bovendien kunt u kiezen uit 3 verschillende pakketten. Zo weet u meteen waar u aan toe bent.
 
Vergelijk de 3 verschillende pakketten en stem ze volledig af op maat van uw rijgedrag en wagen.  
Zo kunt u met een gerust gemoed de baan op.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT.
Complete gemoedsrust vraagt om maximale flexibiliteit. Daarom bepaalt u de looptijd en de kilometergrens  
van het BMW Service Inclusive programma zelf. Op basis daarvan krijgt u een vaste pakket op maat van uw wagen.  
Dit programma is van toepassing voor zowel voor particulieren, bedrijven als leasingmaatschappijen.

U KIEST UIT 3 PAKKETTEN:
 COMFORT 
 Onderhoud, herstellingen en vervanging van slijtage-onderdelen

 ADVANCED
 Onderhoud, herstellingen en vervanging van slijtage-onderdelen
 + Vervangwagen

 ULTIMATE
 Onderhoud, herstellingen en vervanging van slijtage-onderdelen
 + Vervangwagen
 + BMW zomer en/of winter sterbanden met garantie, inclusief plaatsing, stockage en wissel

Intekenen kan tot 3 maanden na datum 1ste inschrijving van uw wagen op voorwaarde dat er nog  
geen onderhoud heeft plaatsgevonden.

Meer weten of graag een berekening op maat? Scan deze code of kom langs in onze concessies: 
Info en voorwaarden op: bmw.be/service-inclusive

1
 

2
 

3 
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SPORTIEVE ALLROUNDER.

REEKSNIEUWE BMW 2
ACTIVE TOURER.

▶

Ruimtelijke functionaliteit, kenmerkend BMW-
rijplezier en een extreem vooruitstrevende aanpak 
kenmerken de nieuwe BMW 2 Reeks Active Tourer. 
De tweede generatie van de sportieve allrounder 
voor het premium compact segment straalt 
visuele dynamiek en imposante aanwezigheid 
uit. Zijn fundamenteel herontworpen interieur 
combineert een verscheidenheid aan mogelijkheden 
met moderne geometrie.

BRON BMW AG

9LENTE | ZOMER 2022



De ongecompliceerde func-
tionaliteit, het progressieve 
karakter en de uitgebreide 
standaarduitrusting – die 
opmerkelijk ruimer is dan 

die van zijn voorganger én zich onder-
scheidt van zijn rivalen – maken van 
de nieuwe BMW 2 Reeks Active Tourer 
een bijzonder aantrekkelijke wagen voor 
liefhebbers van een actieve levensstijl. 
Vier modelvarianten met voorwielaandrij-
ving en vermogens tussen de 100 kW/136 
pk en 160 kW/218 pk werden voorgesteld 
bij de lancering, zowel als benzine, diesel 
en plug-in hybrid.

MODERN 
CROSSOVER-KARAKTER
Het exterieurdesign van de nieuwe 
BMW 2 Reeks Active Tourer belichaamt 
een moderne crossover met een karak-
terprofiel. De voorkant toont de opvallend 
vergrote BMW-nierengrille en de slanke 
contouren van de koplampen.  
De nieuwe BMW 2 Reeks Active Tourer 
wordt standaard geleverd met full- 
ledkoplampen. Adaptieve ledkoplampen 
met bochtverlichtingsfunctie, niet-ver-
blindend matrix grootlicht, stadslichten, 
snelwegbundelpatroon en slecht weerlicht 
staan op de optielijst.

Zwaardere A-stijlen, een uitgerekte 
grafische zijruit, verzonken deurgrepen 
en slanke C-stijlen spelen ook een rol 
in de dynamiek van het nieuwe silhouet. 
De nieuw ontworpen deurschouders 
rond de A-stijlen zorgen voor een sterk 
verbeterd zicht rondom. Met zijn brede 
schouders en slanke ledlichtunits pronkt 
de achterkant van de nieuwe BMW 2 
Reeks Active Tourer met een bijzonder 
gespierd figuur. 

Afhankelijk van de modelvariant zijn 
16-inch of 17-inch lichtmetalen velgen 
standaard gemonteerd. Lichtmetalen vel-
gen tot 19 inch zijn als optie verkrijgbaar. 
De nieuwe BMW 2 Reeks Active Tourer 
kan ook besteld worden in Luxury Line-
uitvoering of met M Sportpakket.

UITGEBREIDE 
INTERIEURFUNCTIONALITEIT
Het nieuwe interieur wordt dankzij een 
fundamenteel herontwerp opmerkelijk 
ruimer en veelzijdiger. De geometrie van 
de cabine en tal van details halen hun 
inspiratie uit het interieurconcept van het 
BMW iX vlaggenschip, met als belang-
rijkste kenmerken het slanke instrumen-
tenpaneel, de BMW Curved Display, een 
‘zwevende’ armleuning met geïntegreerd 
bedieningspaneel en minder fysieke  
controle-elementen. 
▶

FACTS & FIGURES

BMW 223i Active Tourer
Brandstofverbruik: 
6,6 – 6,0 liter/100 km
CO₂-emissies gecombineerd: 
149 – 137 g/km in 
de WLTP-testcyclus
Vermogen: 160 kW (218 pk) 
(gezamenlijk gegenereerd door 
de 150 kW/204 pk verbrandings-
motor en 14 kW/19 pk elektrische 
aandrijving)

BMW 220i Active Tourer
Brandstofverbruik: 
6,5 – 5,9 liter/100 km
CO₂-emissies gecombineerd: 
148 – 133 g/km in 
de WLTP-testcyclus
Vermogen: 125 kW (170 pk) 
(gezamenlijk gegenereerd door 
de 115 kW/156 pk verbrandings-
motor en 14 kW/19 pk elektrische 
aandrijving)

BMW 218i Active Tourer
Brandstofverbruik: 
6,8 – 6,2 liter/100 km
CO₂-emissies gecombineerd: 
154 – 140 g/km in 
de WLTP-testcyclus
Vermogen: 100 kW (136 pk)

Met zijn brede schouders en slanke 
led-lichtunits pronkt de achterkant van 
de nieuwe BMW 2 Reeks Active Tourer 
met een bijzonder gespierd figuur.
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Het nieuwe interieur wordt  
dankzij een fundamenteel  
herontwerp opmerkelijk ruimer  
en veelzijdiger.

Alle benzinemotoren hebben een nieuw 
verbrandingsproces en een dual injectie-
systeem. De dieselmotor die de nieuwe 
BMW 218d Active Tourer aandrijft (brand-
stofverbruik: 5,3 – 4,8 liter/100 km, CO2-
uitstoot gecombineerd: 138 – 125 g/ km 
in de WLTP-testcyclus) maakt gebruik 
van wrijvingsarme zuigers en tweetraps 
turbolader met verhoogde efficiëntie. 
Maximale output is 110 kW/150 pk.

De line-up wordt in de zomer van 2022 
verder uitgebreid met de toevoeging 
van twee plug-in hybride modellen. 
Deze zullen voor het eerst de BMW vijfde- 
generatie eDrive-technologie bevatten, 
wat de dynamiek verbetert en een aan-
zienlijk groter elektrisch bereik geeft.

SPORTIVITEIT EN COMFORT 
IN PERFECTE HARMONIE
De chassistechnologie in de nieuwe 
BMW 2 Reeks Active Tourer is ontworpen 
om de gebruikelijke sportieve flair van 
het merk te behouden, gecombineerd 
met een indrukwekkend rijcomfort in 
elke situatie. 

De stuurprecisie en wendbaarheid zijn 
verbeterd door gerichte updates voor 
de enkelvoudige veerpootas aan de voor-
zijde en de achteras met drie schakels. 
De functie voor het beperken van wielslip 
bij de aandrijving is standaard inbegrepen 
en verbetert zowel de tractie als de 
richtingsstabiliteit. Het geïntegreerde 
remsysteem is een andere nieuwe functie, 
net als de extra liftgerelateerde demping 
voor de vooras. De optionele adaptieve 
M-ophanging omvat frequentieselectieve 
demping, sportbesturing en een daling 
van 15 millimeter in rijhoogte. 
▶

Het premiumkarakter van de nieuwe 
BMW 2 Reeks Active Tourer wordt 
ook benadrukt door zijn uitgebreide 
standaarduitrusting. Naast het BMW 
Maps navigatiesysteem zijn vier USB-C-
poorten en een 12V-stopcontact in zowel 
de middenconsole als de koffer standaard 
opgenomen, samen met intelligente auto-
matische klimaatregeling met twee zones, 
een Sport lederen stuur, regensensor 
met ruitenwisserbediening en automati-
sche koplampactivering, een veel groter 
aantal rijhulpsystemen en Park Assist 
met achteruitrijcamera. 

TOONAANGEVEND 
IN INNOVATIEVE 
AANDRIJFTECHNIEK
De nieuwe BMW 2 Reeks Active Tourer 
neemt ook het voortouw op het gebied 
van aandrijftechniek. De uitgebreid ge-
updatete verbrandingsmotoren verhogen 
het rijplezier en verminderen tegelij-
kertijd brandstofverbruik en emissies. 
De nieuwste generatie van de zeventraps 
Steptronic transmissie met dubbele kop-
peling – nu standaard voor alle modelvari-
anten – is ook uiterst efficiënt. Een nieuwe 
versie 48V mild hybrid technologie maakt 
zijn debuut in de BMW 223i Active Tourer 
en de BMW 220i Active Tourer.
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De uitgebreid geüpdatete 
verbrandingsmotoren verhogen 
het rijplezier en verminderen tegelijkertijd 
brandstofverbruik en emissies.

13LENTE | ZOMER 2022



14 DAENINCK MAGAZINE

BMW

NIEUWE GENERATIE IDRIVE
Het vernieuwde besturingssysteem iDrive, 
voor het eerst in een compact segment-
model van BMW, is gebaseerd op het 
BMW Operating System 8. De nieuwe 
My Modes brengen individueel geselec-
teerde voertuiginstellingen samen met 
de relevante interieurbelevingswerelden. 
Het cloud-gebaseerde navigatiesysteem 
BMW Maps kan als optie worden gespe-
cificeerd met de Augmented View-functie 
op het bedieningsdisplay. 

Met de binnencamera kunnen passagiers 
tijdens een reis snapshots maken en ver-
zenden naar hun smartphone. Nieuwe 
BMW 2 Reeks Active Tourer klanten kun-
nen ook gebruik maken van een Personal 
eSIM die is ontworpen om met de nieuwe 
5G mobiele technologie te werken, even-
als de BMW ID die de gebruikerservaring 
personaliseert en de verder verbeterde 
smartphone-integratie met Apple CarPlay 
en Android Auto™. —



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
Kaatsspelplein 9 - 9600 Ronse
dominic@otium.be    0476 613 264

www.poorterij.be
Poorterij 13  - 9660 Brakel
leen@poorterij.be    0479 383 223

“eenheid en rust, 
zowel binnen als buiten”



Grafische folie in Galvanic Gold op 
de portieren en wielkuipen zorgt 
voor een extra exclusieve uitstraling.
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▶

De nieuwe BMW X2 GoldPlay Edition 
versterkt de sportieve uitstraling van 
de BMW X2 met opvallende accenten 
en creëert een interieursfeer die 
het rijplezier verhoogt dankzij exclusieve 
interieurdetails. Het kenmerkende en 
onderscheidende design van de BMW X2 
zet de dynamische rijeigenschappen van 
deze Sports Activity Coupé in de verf.

BRON BMW AG

NIEUWE BMW

X2
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SPORTIVITEIT 
MET EEN GOUDEN RANDJE.

Sportiviteit en exclusiviteit 
komen samen in de nieuwe 
BMW X2 GoldPlay Edition. 
De speciale editie van de 
compacte Sports Activity 

Coupé verhoogt de dynamische uitstra-
ling en voegt visueel opvallende uiterlijke 
accenten toe. De BMW X2 xDrive25e 
plug-in hybride, de supersportieve BMW 
X2 M35i en alle andere motorvarianten 
zijn in deze special edition verkrijgbaar.

GALVANIC GOLD
De nieuwe BMW X2 GoldPlay Edition 
is gebaseerd op het Model M Sport. 
Het 10 mm verlaagde M Sportonderstel 
en M Sport Steering optimaliseren de dy-
namiek van de compacte SAC. De drie 
grote luchtinlaten in de voorbumper zijn 
net als de achterbumper voorzien van 
inserts in Dark Shadow. De wielkuipran-
den en onderzijde van de portieren zijn 
gespoten in de carrosseriekleur en geven 
de BMW een krachtige uitstraling, net als 
de M hoogglans Shadow Line en het M 
Aerodynamicapakket. De zijruitomlijsting, 
B-stijl en omlijsting van de logo’s op de 
C-stijl zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. 
Dat geldt ook voor de buitenspiegelkap-
pen, uitlaateinddempers en omlijsting van 
het logo op de bagageklep.

De M Mesh nierengrille is eveneens 
uitgevoerd in hoogglans zwart en heeft 
een structuur die is geïnspireerd op 
raceauto’s. Een andere highlight van de 
BMW X2 GoldPlay Edition is het gebruik 
van de exclusieve kleur Galvanic Gold 
voor de omlijsting van de nierengrille en 
buitenspiegelkappen. Aansluitend daarop 
zijn ook de standaard 19-inch lichtmetalen 
M wielen en optionele 20-inch aerodyna-
mische M wielen voorzien van opvallende 
inserts in Galvanic Gold.

GRAFISCHE FOLIE
De carrosseriekleur San Remo Grün is 
exclusief voor de GoldPlay Edition en 
daarmee voor het eerst leverbaar voor de 
BMW X2. Klanten kunnen ook kiezen voor 
Alpinweiß uni, M Misano Blue metallic, 
Sapphirschwarz metallic, Skyscraper Grey 
metallic en de BMW Individual carros-
seriekleuren Storm Bay metallic, Frozen 
Black metallic en Frozen Pure Grey metal-
lic. Grafische folie in Galvanic Gold op de 
portieren en wielkuipen zorgt daarbij voor 
een extra exclusieve uitstraling. 
▶

MACHTIGE MOTOREN

De BMW X2 GoldPlay Edition 
is leverbaar met een ruime keuze 
aan aandrijfvarianten.  
 
Behalve de plug-in hybride 
BMW X2 xDrive25e en uiterst 
dynamische BMW X2 M35i, 
zijn er nog twee benzine- en 
drie dieselmotoren beschikbaar. 
Uiteenlopend van de 136 pk 
sterke BMW X2 sDrive18i 
tot de BMW X2 xDrive25d 
met 231 pk zijn die gekoppeld aan 
een handgeschakelde transmissie 
met zes verzetten, een 7-traps 
Steptronic transmissie met 
dubbele koppeling of een 8-traps 
Steptronic transmissie.  
 
Met uitzondering van 
de basismotorisering zijn 
alle motorvarianten optioneel 
leverbaar met BMW xDrive 
vierwielaandrijving. Bij de BMW 
X2 xDrive25d is dit standaard.
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Een highlight van de BMW X2 GoldPlay 
Edition is het gebruik van de exclusieve 
kleur Galvanic Gold voor de omlijsting van 
de nierengrille en buitenspiegelkappen.
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Bij de matte, Frozen carrosseriekleuren 
worden de folie en Galvanic Gold 
accenten voor de BMW nierengrille en 
buitenspiegelkappen achterwege gelaten. 
In plaats daarvan is de omlijsting van 
de nierengrille uitgevoerd in zwart en 
de buitenspiegelkappen in de carrosserie-
kleur. Naar wens is deze combinatie ook 
mogelijk bij de andere carrosseriekleuren.

SPORTIEF INTERIEUR 
M-specifieke interieuruitrustingen en inno-
vatieve details zorgen voor een sportieve 
en exclusieve beleving in de BMW X2 
GoldPlay Edition. Het multifunctionele, 
met leder beklede M Sportstuurwiel, 
de hemelbekleding in Anthrazit, roest-
vrijstalen M pedalen, M voetsteun voor 
de bestuurder en sleutel met M logo be-
nadrukken de sportieve inborst van deze 
speciale editie. 

De uitgebreide standaarduitrusting van 
de BMW X2 GoldPlay Edition omvat onder 
andere ledkoplampen, automatische 
bagageklepbediening, automatische 
klimaatcontrole, Cruise Control met 
remfunctie, Collision Warning met City 
remfunctie, iDrive met optioneel een 
10,25 touchscreen en een lichtpakket 
met onder meer een X2 logoprojectie bij 
het instappen. —

M-specifieke interieuruitrustingen 
en innovatieve details zorgen voor 
een sportieve en exclusieve beleving.
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DE NIEUWE  

BMW 8 REEKS.
COUPÉ, CABRIO EN GRAN COUPÉ.
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▶

Nieuw koetswerk, verfijning van de interieurs en een pittige  
uitstraling dankzij het standaard M-sportpakket: segmenttopper  
8 Reeks kreeg een update.

BRON BMW AG

Een sportieve look voor alle modellen: 
aerodynamische koetswerkelementen, 
luchtinlaten met horizontale spijlen 
en blauwe remklauwen achter  
de 19” lichtmetalen BMW M-velgen.
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DRIE MODELLEN,  
DRIE KARAKTERS
De nieuwe BMW 8 Reeks ziet het licht 
in drie koetswerkvarianten met elk een 
uitgesproken karakter. Zo neemt de BMW 
8 Reeks Coupé de plek van klassieke 
tweedeurs in: met elegante lijnen en 
een soepele rijdynamiek treedt hij in de 
voetsporen van de legendarische sport-
wagens. Die sportieve signatuur merk je 
ook op in de BMW 8 Reeks Cabrio, die 
daar nog de allure van open rijplezier aan 
toevoegt. Wie voluit gaat voor een ruime 
rijervaring gecombineerd met lange af-
standen, die zit goed met vierdeursmodel 
BMW 8 Reeks Gran Coupé.

Voor alle modellen kies je uit drie motoren 
en twee aandrijvingen. Bovenaan het 
segment staat de BMW M850i xDrive met 
absolute topprestaties, gedreven door 
zijn 4,4 liter grote V8-motor met 530 pk 
(390 kW) en intelligente vierwielaandrij-
ving. Daarnaast staan de 4x4 BMW 840i 
xDrive en de BMW 840i met klassieke 
achterwielaandrijving. Als laatste is er de 
BMW 8 Reeks 840d xDrive, die van de 
band rolt met een 3,0-liter zescilinder-die-
selmotor, een vermogen van 340 pk (250 
kW), en een 48V-batterij die met zijn ‘mild 
hybrid’-technologie zorgt voor een vlotte 
vermogensuitrol, efficiënt verbruik en 
betere emissies. 

DYNAMISCHE LIJNEN
Rode lijn in het exterieurontwerp van de 
drie modellen? Sportieve elegantie. De 
BMW 8 Reeks Coupé volgt de typische 
lage, langgerekte vorm waar de elegan-
te daklijn de hoofdrol speelt. Zijn brede 
schouders en aanzienlijke spoorbreedte 
stralen kracht uit. De centrale inkeping in 
de daklijn doet denken aan de iconische 
‘double bubble’ bij klassieke racewagens. 
Die dynamische lijnen zie je ook terug 
in broertje BMW 8 Reeks Cabrio, met 
een nauw aansluitende softtop die in 
vijftien seconden opengeklapt is, waarna 
je onmiddellijk kan aanschouwen hoe 
hard het koetswerk en het interieur op 
elkaar afgestemd zijn. Grote broer BMW 
8 Reeks Gran Coupé valt dan weer op 
dankzij de typische Gran Coupé flanken 
en achterkant, evenals de uitgesproken 
proporties met een langere wielbasis op 
3.023 millimeter.

M-SPORTPAKKET
Om het sportieve karakter te benadrukken 
zijn alle modellen standaard voorzien van 
het M-sportpakket: denk aerodynamisch 
geoptimaliseerde koetswerkelementen en 
luchtinlaten met horizontale spijlen, maar 
ook minder subtiele afwerkingen zoals de 
blauwe remklauwen achter de 19” licht-
metalen BMW M-velgen. Vooraan even-

eens heel wat nieuws rond de slimme 
ledkoplampen, zoals de optionele BMW 
‘Iconic Glow’: verlichting in de nieren voor 
een watervaleffect. De nierspijlen werden 
hertekend met opvallend U-profiel.

De V8-modellen kregen daarbovenop 
speciaal ontwikkelde aerodynamische 
M-buitenspiegels en het extra krachtig 
M-sportremsysteem achter hun 20” licht-
metalen M-velgen met Y-spaken. 

Optioneel ga je voor het BMW 
Motorsport-logo op de motorkap, ach-
terklep en wielnaafkappen, als ode aan 
de vijftigste verjaardag van BMW M. 
Meer daarover op pagina 58.

Dit alles komt er in vier nieuwe metallic 
koetswerkkleuren: Skyscraper Grey, San 
Remo Green, M Portimao Blue en BMW 
Individual Frozen Tanzanite Blue. Uniek 
pareltje is THE 8 X JEFF KOONS special 
edition. Deze door de Amerikaanse kun-
stenaar ontworpen BMW 850i xDrive Gran 
Coupé ontdek je op pagina 44. 
▶
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Rode lijn in het exterieurontwerp 
van de drie modellen? 
Sportieve elegantie.
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Sleeplife® is exclusieve dealer van

lattenbodems  -  boxsprings  -  matrassen  -  hoofdkussens  -  dekbedden  -  beschermers  -  bedtextiel

Sleeplife® Gent
Rooigemlaan 563
T. 09 226 17 71

Sleeplife® Kruisem
Gentsestwg. 56
T. 09 384 68 36

kruispunt n60 Mc Donalds

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 

T. 09 355 98 01
Naast afrit R4

Info en openingsuren op sleeplife.be
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ELEGANT INTERIEUR
Het interieur is een verfijnde evenwichts- 
oefening die het midden houdt tussen 
elegantie, moderne esthetiek en luxe. 
Sfeerverlichting legt de nadruk op de naar 
voren gerichte lijnen en het luxueus 
lederen M-stuur met schakelpaddles, 
bij de M-varianten versierd met gekleurde 
sierstiksels. Een brede middenconsole 
loopt door in het dashboard, voor een dui-
delijke scheiding tussen de zetels in BMW 
Individual leder Merino. Extra details zitten 
in de antracietkleurige M-hemelbekleding, 
de M-pedalen in roestvrij staal, de M- 
voetsteun voor de bestuurder en bijhoren-
de vloermatten. 

SLIMME RIJHULPSYSTEMEN
Met de BMW Live Cockpit Professional 
– een instrumentenbord achter het stuur 
– en het centrale Control Display, beiden 
12,3”, beschik je over een uitermate snel-
le, handige en intuïtieve touchbediening 
voor talrijke voertuigfuncties. Denk aan 
BMW Maps dat je van A naar B leidt, 
BMW Intelligent Personal Assistant die 
luistert naar spraakcommando’s en het 
BMW Head-Up Display dat verkeersinfor-
matie projecteert op de voorruit. 

Rijden wordt nog comfortabeler dankzij 
de rijhulpsystemen met onder andere 
botswaarschuwing, rijstrookassistent,  
verkeersbordherkenning en inhaalver-
bodsindicator. Parkeren wordt makkelijker 
met de achteruitrijcamera, Active Park 
Distance Controle en achteruitrijhulp. 
Optioneel ga je voor de iets meer in-
grijpende Driving Assistant Professional 
met actieve snelheidsregelaar,  
verkeerslichtherkenning, automatische 
snelheidsregeling en stuurassistentie. —

BMW 840i 
8,3 – 8,0 l/100 km 
191 – 183 g/km

BMW 840i xDrive 
8,8 – 8,5 l/100 km 
201 – 195 g/km

BMW M850i xDrive 
10,8 – 10,6 l/100 km 
247 – 142 g/km

BMW 840d xDrive 
6,5 – 6,2 l/100 km 
169 – 163 g/km

BMW 840i 
8,5 – 8,2 l/100 km
195 – 188 g/km

BMW 840i xDrive 
9,0 – 8,7 l/100 km
205 – 199 g/km

BMW M850i xDrive 
10,9 – 10,8 l/100 km
248 – 246 g/km

BMW 840d xDrive 
6,6 – 6,4 l/100 km
174 – 168 g/km

BMW 840i 
8,6 – 8,2 l/100 km
197 – 186 g/km

BMW 840i xDrive 
9,0 – 8,6 l/100 km
207 – 197 g/km

BMW M850i xDrive 
11,0 – 10,8 l/100 km
252 – 246 g/km

BMW 840d xDrive 
6,7 – 6,4 l/100 km
177 – 167 g/km

Coupé

Gemiddelde CO2-emissie | Gemiddeld verbruik (WLTP)

Cabrio Gran Coupé
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De perfecte partner 
-- voor je volgende 
project.

DEENSE
DESIGN-

KLASSIEKER

Kvik Gent 
Lochristi

Antwerpse Steenweg 29
Tel.: 09 398 78 50
kvik.be/gent-lochristi

Kvik Eeklo

Stationsstraat 76
Tel.: 050 37 32 99
kvik.be/eeklo

Kvik Aalst

Gentse Steenweg 377
Tel.: 053 38 20 90
kvik.be/aalst

Kvik Gent 
Sint-Denijs-Westrem

Kortrijksesteenweg 1010
Tel.: 09 331 58 00
kvik.be/gent-sint-denijs-westrem

Kvik Sint-Niklaas 

Heidebaan 90
Tel.: 03 289 29 29
kvik.be/sint-niklaas



 

✓  FISCALITEITSREGIME

✓  FLEETVOORWAARDEN 

✓  LAADOPLOSSINGEN

✓  POPULAIRE FLEETMODELLEN

✓  BMW FINANCIAL SERVICES 

 EN ZOVEEL MEER ! 

Wenst u een BMW aan te kopen in het kader 
van uw professionele activiteiten en beschikt 
u over een vloot van tenminste 5 wagens?  
Dan komt u wellicht in aanmerking om van de 
speciale fleetvoorwaarden te genieten.

Ons B2B sales team helpt u als fleet verant-
woordelijke of professionele bestuurder de weg 
te vinden in de actuele mobiliteitsoplossingen.  
Zij kunnen u adviseren inzake fiscaliteit, duur-
zaamheid, TCO en alle andere aspecten die  
horen bij de aankoop van een professioneel voer-
tuig.

Bezoek  onze nieuwe Fleet Website en vergelijk 
TCO, boek een testrit en doe een aanvraag voor 
een brochure of offerte.

Salesverantwoordelijke B2B  
& New Business Development

MICHIEL VAN MEIRHAEGHE

Stel ons uw vragen. Contacteer ons vrijblijvend.

Email: Michiel.Van-Meirhaeghe 
 @daeninck.net.bmw.be
Tel:  +32 478 27 94 07
 
Westerring 27 B – 9700 Oudenaarde 
Xavier De Cocklaan 48-50 - 9831 Sint Martens Latem

WIM VANDE VYVER
Salesverantwoordelijke B2B  
& New Business Development

Email:  Wim.vande-vyver 
 @daeninck.net.bmw.be 
Tel:  +32 497 52 27 82
 
Xavier De Cocklaan 48-50 - 9831 Sint Martens Latem

BEZOEK NU  
ONZE DAENINCK  

FLEET WEBSITE
www.daeninck.be
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Het wow-effect komt van het dak, 
dat bestaat uit twee symmetrische delen 
met elk drie schelpvormige volumes.
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AL JANOUBSTADION.
ZAHA HADID ARCHITECTS’ 
Ode aan de parelvissers.

▶

Aan de oostkust van Qatar, net onder hoofdstad 
Doha, vind je Al Wakrah. Sinds mei 2019 
siert het Al Janoubstadion er de horizon. 
Het voetbalstadion, een kenmerkend ontwerp van 
Zaha Hadid Architects, wordt de thuisbasis voor de 
kwartfinale van de wereldbeker voetbal dit najaar.

TEKST DORIEN MARINUS  
FOTO'S HUFTON+CROW & LUKE HAYES
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In afwachting van het FIFA-
wereldkampioenschap telt het stadion 
momenteel 40.000 zitjes,  
maar de buitenste ringen van de tribunes 
kunnen losgekoppeld worden.
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Ondanks het feit dat Al 
Wakrah uitgroeide van 
charmant vissersdorpje 
tot de tweede grootste 
stad in Qatar, vind je 

er nog steeds tal van authentieke 
marktjes langs het strand gerund door 
locals. En laat die lokale cultuur net de 
inspiratie geweest zijn voor dit sterk 
staaltje architectuur.

GEÏNSPIREERD 
DOOR PARELVISSERS
Kernthema’s in het ontwerp zijn sim-
pliciteit, soliditeit, ruime en licht – en of 
dat geslaagd is. Het grootste deel van 
het wow-effect is afkomstig van het dak, 
dat bestaat uit twee symmetrische delen, 
versierd met elk drie schelpvormige volu-
mes. De geribbelde bogen doen denken 
aan het schild van een kever, een schelp 
op het strand of gesloten bloemblaadjes.

En hoewel organische vormen een 
terugkerend fenomeen zijn in de ontwer-
pen van Zaha Hadid Architects, hoef je 
het ook deze keer niet zo ver te zoeken: 
de geribde volumes zijn namelijk een 
abstracte verwijzing naar de ‘dhows’, 
de lokale parelvissersboten die je terug-
vindt in de haven vlakbij. De balken aan 
de binnenkant van het dak, uit ecologi-
sche overwegingen ook uit hout vervaar-
digd, verwijzen naar het houtskelet van 
een boeg.

DAK ALS EEN ZEIL
De witte dakbedekking, samengesteld 
uit geweven glasvezel bedekt met 
synthetische hars, doet denken aan 
een zeil. Verweven in de vormen en 
verspreid over de ramen op de bene-
denverdiepingen, zijn typisch Arabische 
geometrische patronen en Qatarse kalli-
grafie. Het geheel vormt een ode aan de 
tradities en geschiedenis van Al Wakrah. 
Dit alles maakt het ontwerp opnieuw 
kenmerkend Zaha Hadid: futuristisch 
en organisch tegelijkertijd.

INDRUKWEKKEND TECHNISCH
Ook de technologie in het dak werd 
geïnspireerd door zeilboten: het 92 meter 
lange uitschuifbaar dak wordt bediend via 
kabels. In combinatie met een innovatief 
klimaatsysteem op basis van passieve 
koeltechnieken, zijn bezoekers en spelers 
beschermd tegen de warme woestijnwin-
den. De speciale vorm van het stadion 
fungeert als een schelp die een frisse 
luchtbel enige tijd kan vasthouden. 
▶
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MODULAIR
Extra interessant is het modulaire karakter 
van het ontwerp. In afwachting van 
het FIFA-wereldkampioenschap telt het 
stadion momenteel 40.000 zitjes, maar 
de buitenste ringen van de tribunes 
kunnen losgekoppeld worden. Na het WK 
zal het stadion teruggebracht worden naar 
20.000 zitplaatsen, terwijl de overige zitjes 
in samenwerking met de FIFA gedoneerd 
zullen worden aan ontwikkelingslanden op 
zoek naar sporttribunes.

De verwevenheid van de lokale bevolking 
speelde een belangrijke rol in het ontwerp. 
Jim Heverin, Director van Zaha Hadid 
Architects, vertelt. “Het was de bedoeling 
dat het stadion verschillende gezichten 
heeft, afhankelijk van waar in Al Wakrah je 
ernaar kijkt. We hoopten dat het ontwerp 
mensen zou aanspreken, zodat ze hier 
niet enkel komen op wedstrijddagen, 
maar ook daarbuiten. Dat het ook voor 
locals een vaste bestemming wordt 
en deel zal uitmaken van het dagelijks 
leven.” De omgeving rond het stadion 
werd ingericht als gezellige groene wijk 
met ontmoetingsplaatsen.

VAN MIDDEN-OOSTEN  
TOT MARSEILLE
Wil je nog parels van Zaha Hadid 
Architects bewonderen, dan zit je goed in 
het Midden-Oosten: zo zijn het BEEAH 
Group hoofdkantoor in Sharjah net boven 
Dubai, het Opus hotel in Dubai zelf en het 
KAPSARC-onderzoekscentrum in Riyadh 
even goed de moeite. Dichter bij ons kan 
je het Havenhuis in Antwerpen bezich-
tigen, het Napoli Afragola treinstation in 
Italië of de Tour CMA CGM in Marseille. 
—

De witte dakbedekking, samengesteld 
uit geweven glasvezel bedekt 
met synthetische hars, doet denken 
aan een zeil.
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DE BESTE PLEK TER WERELD

Welkom op jouw beste plek ter wereld

beka.be
Ken je dat gevoel dat je ervaart als je je mag neervlijen in pure luxe en deugddoend comfort? 
Dat je weer helemaal jezelf wordt? Dat de dag van je afglijdt en plaatsmaakt voor totale 
ontspanning? Dat gevoel wil Beka® je schenken. Dankzij onze complete en comfortabele 
bedoplossingen – van boxsprings tot matrassen tot hoofdborden – ontwaak je vol energie, 
elke dag opnieuw. Zo wordt jouw Beka® bed ... de beste plek ter wereld.

Lippenslaan 30, 8300 Knokke-Heist 
www.slaapcomfortmoerman.be | info@slaapcomfortmoerman.be
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DUCK
& WAFFLE
LONDEN.
CULINAIR GENIETEN OP 175 
METER HOOGTE.

Op de 40e verdieping van de 110 Bishopsgate toren, gelegen 
in het financiële hart van Londen, vind je de sublieme 
originaliteit van Duck & Waffle. Internationaal gekend om zijn 
gelijknamige signature dish, maar misschien nog meer om het 
adembenemende 360° uitzicht op The Gerkin, Tower Bridge en 
River Thames.

TEKST EVELYNN VERCAEMST | FOTO'S DUCK & WAFFLE
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Duck & Waffle biedt een 
unieke kijk op de Britse 
keuken en bij uitstek op 
heel Londen, vanop maar 
liefst 175 meter hoogte. 

Daarmee is deze Londense klassieker 
het hoogste restaurant van het Verenigd 
Koninkrijk. De gerechten zijn geïnspi-
reerd op de Europese en Amerikaanse 
keuken. Soms traditioneel, vaak speels 
en altijd met lokale, seizoensgebonden 
en duurzame ingrediënten.

ICONISCH GERECHT
Het verrassende en iconische Duck & 
Waffle-gerecht werd al meer dan een mil-
joen keer besteld. De krokant gekonfijte 
eendenbout met gebakken eendenei 
en mosterd-ahornsiroop op een wafel 
belichaamt de onverwacht verrukkelijke 
combinatie van zoet, zout en hartig. Ook 
de rest van het menu biedt een brutale 
draai aan klassieke en bekende gerechten, 
ondersteund door internationale invloeden.

Naast de wereldberoemde Duck & 
Waffle vind je er onder andere de Spicy 
Ox Cheek Donut met abrikozenjam en 
gerookte paprikasuiker, of de Grilled 
Octopus met chorizo, aardappel, citroen 
en kappertjes. Verder op het menu prijken 
traditionele cocktails met een heel eigen 
interpretatie, zoals een Waffle On The 
Rocks op basis van wodka met wafel- 
smaak, vlierbloesemlikeur en scotch,  
afgewerkt met limoensap en ahornsiroop. 
▶

Van zonsopgang tot ver na 
zonsondergang kunnen gasten genieten 
van het adembenemende zicht op 
de Londense skyline.

Duck & Waffle: krokant gekonfijte 
eendenbout met gebakken eendenei 

en mosterd-ahornsiroop op een wafel.
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175 METER HOOGTE
De unieke locatie van Duck & Waffle 
spreekt tot de verbeelding van menig 
restaurantbezoeker. 110 Bishopsgate 
is het op een na hoogste gebouw in het 
financiële district van Londen en het op 
vier na hoogste in het Verenigd Koninkrijk. 
Nadat je de glazen lift getrotseerd hebt, 
die met 5 meter per seconde naar de 40e 
verdieping zoeft, word je beloond met 
een adembenemend zicht over Londen. 

Van zonsopgang tot ver na zonsonder-
gang kunnen gasten bij Duck & Waffle 
ontbijten, lunchen, dineren en genieten 
van cocktails. Van vrijdag tot maandag 
is het restaurant de klok rond geopend, 
waardoor je op elk moment van de 
dag van het adembenemende zicht op 
de Londense skyline kan genieten. Het in-
terieur werd ontworpen door bekroond 
architectenbureau CetraRuddy en is door-
drongen van moderne invloeden. Roestvrij 
staal en mat glas worden afgewisseld met 
materialen als wit marmer, verweerd hout 
en keramische tegels. —

Het menu biedt een brutale draai  
aan klassieke en bekende gerechten,  
ondersteund door internationale invloeden.

Grilled Octopus met chorizo, aardappel,  
citroen en kappertjes.

Eind 2022 opent Duck & Waffle 
een gloednieuwe vestiging in Edinburgh.  
 
Info: 
www.duckandwaffle.com
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Energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen.

Meer dan ooit is duurzaam omgaan met energie een belangrijk 
onderdeel bij bouw- of renovatieplannen.
Energie besparen op een juiste manier heeft implicaties op 
diverse aspecten van het bouwtraject. Denk aan isolatie,  
verwarming, ventilatie, verlichting... 
Een ingrijpende energetische renovatie (IER) is een uitste-
kend idee. Maar wat houdt dit concreet in? Hoe pakt men dit 
aan en wat is de impact op uw budget? 
Optimaal isoleren en een performante technische installatie 
voor verwarming en koeling zorgen voor een hoger comfort 
terwijl u bespaart op energie. Builthings heeft de kennis in 
huis om u te adviseren en om u en uw architect accuraat te  
begeleiden. 
Builthings helpt u bij het maken van de studie en analyseert de 
mogelijkheden. Het hele renovatietraject wordt voor u nauw-
keurig uitgestippeld en opgevolgd.

©GRAUX & BAEYENS architecten©StArchitecten

©GRAUX & BAEYENS architecten  
Keuken: Ranson Interieur

Images by Argus Photography

Contacteer ons vrijblijvend voor een advies. 

©Valerie Maes  I  BUILTHINGS

Builthings nv
Algemene bouwwerken  I  Renovatie  I  Nieuwbouw

Dendermondesteenweg 333-b001, 9070 Destelbergen  I Tel. 09 244 00 90   I  info@builthings.be   I  www.builthings.be

Building things that matter



THE 8 X  

JEFF KOONS.
99 EXEMPLAREN MET 11 KLEUREN.
BRON BMW AG
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Deze BMW 8 Reeks Gran Coupé 
is het meest versierde voertuig 
in de geschiedenis van BMW.
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De limited edition BMW 
8 Reeks M850i xDrive 
Gran Coupé versierd met 
een ontwerp van Jeff Koons  
rolt volop van de band. 

In de tussentijd worden de koets-
werkonderdelen alvast voorzien van 
de nodige kleur.

De strikt gelimiteerde oplage van de 
BMW 8 Reeks Gran Coupé wordt ge-
assembleerd in de BMW Group fabriek 
in Dingolfing, maar niet vooraleer alle 
onderdelen zo’n 30 kilometer verder mi-
nutieus gelakt worden door de vakexperts 
van de BMW Group custom paint shop 
in het Duitse Landshut. En dat zij van 
aanpakken weten, wordt al snel duidelijk 
wanneer je de unieke 8 X JEFF KOONS 
collab te zien krijgt.

De meesterlakkers verven elke dag 
zo’n 2.000 plastic panelen in 45 stan-
daardkleuren en 200 op maat gemaakte 
kleuren. Zo leveren ze jaarlijks een half 
miljoen onderdelen zoals bumpers, zijde-
lingse dorpels, spiegelkappen, deurgrepen 
en achterkleppen. En daar zijn de kleine 
onderdelen en al het maatwerk nog niet 
eens bijgeteld.

EEN ONTWERP DAT POP’T

Amerikaans beeldend kunstenaar 
Jeff Koons mocht voor deze limited 
edition helemaal losgaan op de lak. 
Het resultaat is een staaltje pop-art met 
geometrische patronen dat elf verschillen-
de kleuren combineert, van blauw en geel 
tot zilver en zwart. De illustraties spelen 
in op de sportieve lijnen van de 8 Reeks 
Gran Coupé, de grote ‘POP!’ op de zijkant 
en de wervelingen van de wind verwijzen 
naar zijn kracht en snelheid. De explosie 
op de achterkant knipoogt dan weer naar 
Koons’ BMW Art Car uit 2010. Deze af-
werking maakt de BMW 8 Reeks Gran 
Coupé het meest versierde voertuig in 
de geschiedenis van BMW. 
▶
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MEERDERE UITDAGINGEN
Geen sinecure, volgens Hermann Knott, 
hoofd van de afdeling Production Paint 
and Finish. “De grootste uitdaging was 
de essentie van de kunstenaar vatten 
en dat samen met zijn precieze eisen 
in detail te verwerken in het technisch 
proces. Om dat proces te verfijnen, 
hebben we meermaals samengezeten 
met het Koons-team.”

Zo is de achterklep een van de meest 
opmerkelijke onderdelen, met zeven ver-
schillende kleuren gecombineerd in twaalf 
verflagen, en dat met maar een totale 
dikte van 250 μ. Ter vergelijking, een 
menselijke haar is er slechts 100 μ breed. 
Door de grote hoeveelheid benodigde 
kleurlagen kan de fabriek maar  
twee auto’s per week afwerken.

Knott vertelt: "Meerkleurig lakwerk is op 
zich al een stevige uitdaging, zowel op 
vlak van looks als gevoelsmatig. Het ‘mul-
titone’ proces dat nodig is om dit ontwerp 
tot uiting te brengen, werd speciaal door 
ons ontwikkeld.”

VAN 2D NAAR 3D
Een andere stevige uitdaging was het 
overzetten van een tweedimensionaal 
ontwerp op de complexe driedimensionale 
auto-onderdelen. Die klus wordt geklaard 
met een computerprogramma dat via 
een projector elk detail van de tekening 
projecteert. Daarna worden de verschillen-
de vormen laag per laag met de hand ge-
stencild, een meticuleus werkje waar jaren 
vakmanschap en ervaring voor nodig is.

De honderdtal werknemers kregen 
een speciale opleiding om aan de 
artistieke eisen van de kunstenaar te 
voldoen. “Het maken van de Jeff Koons-
onderdelen verloopt aanzienlijk anders dan 
onze gewoonlijke onderdelen, zoals ons 
maatwerk of de standaardafwerkingen 
waarbij we met robots werken. Elke werk-
nemer heeft een stevige portie expertise 
en finesse nodig, want er komt heel veel 
bij kijken.”

Aan die expertise echter geen gebrek, 
aldus Dr. Stefan Kasperowski, hoofd van 
de BMW Group fabriek in Landshut. 
“Plezier beleven aan innovatie en vak-
manschap is een eigenschap die je 
terugziet in al onze werknemers in 
de Landshutfabriek. Daarom zijn we bij-
zonder trots dat ons Exterior Plastic team 
opnieuw de lat hoog legt voor schilder-
werk op maat.” 
▶

De ‘POP!’ op de zijkant en de wervelingen 
van de wind verwijzen naar de kracht en snelheid 
van de 8 Reeks.
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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



SUPERHELD, 
SUPERPERFORMANT

Uiteraard spreekt ook het interieur tot de 
verbeelding. Afgewerkt met hoogkwalita-
tief leder, knipogen de zetels in rood en 
blauw naar de superhelden uit de comic 
books en brengen ze een hommage 
aan de superperformantie van BMW M. 
Leuke details: ook de stofomslag van de 
Driver's Manual werd door Koons ontwor-
pen, en in het paneel van de bekerhouder 
vind je zijn handtekening terug in BMW 
Beiers blauw. Er worden slechts 99 exem-
plaren van gebouwd. Voor autoliefhebbers 
die op zoek zijn naar nét dat tikkeltje 
extra. —
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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!

Gavere
Imposante, volledig gerenoveerde eigendom 
op 7.464 m² met commerciële mogelijkhe-
den en een bruikbare opp. v. +/- 1.000 m² . 

Tel: 09 282 42 00

Sted. inl. in aanvraag
EPC: nvt - Bouwkundig erfgoed

E&V ID W-008MQS

Oosterzele
Degelijke en verzorgde woning op 2.950 m² met 
een bew. opp. van 240 m² en omvat o.a. 3 slpkrs, 
2 bdkrs, ruime leefruimte, kkn, garage, tuin, ...
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv             
EPC: 240 kWh/m² - UC 2378793

E&V ID W-02NTZQ

Aalter
Unieke herenwoning met praktijkruimte op
2.041 m² met een bew. opp. van 320 m² en 
omvat o.a. 5 slpkrs, ruime parking en tuin, ...
Sted. inl. in aanvraag              
EPC: 319 kWh/m² - UC 742288

E&V ID W-02JQLP

Gent
Klassieke burgerwoning uit 1929 met vergunde
praktijkruimte en 3 ruime studio’s vlak-
bij het Sint-Pietersstation en het Citadelpark.
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
EPC: 301 kWh/m² - UC 2543660

E&V ID W-02GLKU

Merelbeke
Ruime villa met prachtig zicht op 1.371 m² met een 
bew. opp. van 265 m² en omvat o.a. 3 slpkrs, 1 bdkrs, 
kkn, liv., zonnige tuin met zwembad en terras, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPB: 389 kWh/m² - UC 2262200

E&V ID W-02O78J

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: nvt

E&V ID W-02JA5D

Melle
Mooi gerenoveerde villa op 4.015 m² met een bew. opp. van 657 m² en 
omvat o.a. ruime leefruimte, kkn, 4 slpkrs, 4 bdkrs, bureau, zwembad, ... 
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 224 kWh/m² - UC 2465236

E&V ID W-02NCHZ

Schorisse
Deze exclusieve vierkantshoeve aan de voet van de Vlaamse Ardennen werd ge-
bouwd in 2012 op een perceel van 8633 m² en heeft een bew. opp. van 389 m².
Vg, Lwag, Gmo, Gvkr, Gvv             
EPC: 145 kWh/m² - UC 2472679

E&V ID W-02MLQX
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VERBEKE
FOUNDATION.

ATYPISCH MUSEUM VOOR
HEDENDAAGSE KUNST.

Ongepolijst, contradictorisch en onharmonieus. 
In de hedendaagse kunstverzameling 
van de Verbeke Foundation komen cultuur, 
natuur en ecologie op een ongeziene manier 
samen. Allesbehalve een typisch museum, 
wél een plek waar kunst en leven samenvallen.

TEKST EVELYNN VERCAEMST 
FOTO'S VERBEKE FOUNDATION & TINEKE SCHUURMANS

Jacobus Kloppenburg | 'Paviljoen' - 2010 
Collectie Verbeke Foundation Alan Sonfist | 'Time Capsule' 

Work in progress, 2015 – ongoing 
Collectie Verbeke Foundation

▶
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De Foundation ziet er  
elke dag anders uit,  
zoals een ademend organisme.

Raphaël Opstaele | 'Gloria' - 1985 
Collectie Verbeke Foundation

Marius Ritiu | 'Science for the Masses' - 2017

51LENTE | ZOMER 2022



Jason van der Woude | 'Open ruimte, Open functie' - 2010 
Collectie Verbeke Foundation

Sinds kort kunt u overnachten in 'Blob VB3',  
een multifunctioneel ontwerp van dmvA-architecten.

 De private kunstsite in 
Kemzeke werd in 2007 
geopend door kunstver-
zamelaars Geert Verbeke 
en Carla Verbeke-Lens. 

Het werd een eigenwijze plek waar ze 
de kunst tentoonstellen die ze sinds 
de jaren ‘90 verzamelen. De Verbeke 
Foundation herbergt een indruk-
wekkende verzameling van moder-
ne en hedendaagse kunst en biedt 
als kunstenvrijplaats ook kansen 
aan jonge kunstenaars.

ADEMEND ORGANISME
De Verbeke Foundation zit in een aanhou-
dend groeiproces. De tentoonstellingen 
zijn in beweging, levend en complex – net 
als de wereld buiten de museummuren. 
Kunstenaars kunnen er in residentie 
verblijven, grotere en kleinere tentoon-
stellingen wisselen elkaar af. Daardoor 
ziet de Foundation er elke dag anders uit, 
zoals een ademend organisme.

Met zijn 12 hectare natuurgebied 
en 20.000 m² overdekte ruimten is de 
Verbeke Foundation één van de grootste 
privé-initiatieven voor hedendaagse kunst 
in Europa. De loodsen van het vroegere 
transportbedrijf van Geert Verbeke wer-
den omgebouwd tot unieke expositie- 
ruimtes. Eén van die gebouwen stelt 
de kern van de privéverzameling voor: 
een uitzonderlijke collectie van zo’n 6000 
collages en assemblages, voornamelijk 
uit de twintigste eeuw. Een deel van deze 
collectie wordt permanent tentoongesteld 
in een aparte ruimte.

COLLAGES & BIO-ART
Na een initiële interesse voor abstracte 
schilderkunst heroriënteerden Geert 
Verbeke en Carla Verbeke-Lens de 
collectie naar collages en assemblages 
van hoofdzakelijk Belgische kunstenaars. 
De afgelopen jaren werd de verzame-
ling verder uitgebreid naar hedendaagse 
kunst. Ook bio-art, dat al sinds de al-
lereerste tentoonstelling in de Verbeke 
Foundation te vinden is, wordt meer en 
meer in de verzameling opgenomen. 

Het werk van bio-artiesten en kunstenaars 
die met levende materialen zoals planten, 
dieren en geuren werken, sluit naad-
loos aan bij de missie van de Verbeke 
Foundation om cultuur, natuur en ecologie 
samen te brengen. De relatie kunst- 
wetenschap staat centraal in deze verza-
meling bio-art en land-art, waarin kunst 
en natuur harmonieus hand in hand gaan. 
▶

De tentoonstellingen zijn in beweging, 
levend en complex – net als de wereld buiten 
de museummuren.
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Art Orienté Objet | 'En Cas d’empoisonnement' - 1993 
Collectie Verbeke Foundation

Liliane Vertessen | 'OO-ZUB' - 1989 
Collectie Verbeke Foundation

Joep van Lieshout | 'CasAnus' - 2007 
Collectie Verbeke Foundation

Jean-Jacques Gaillard | Collage - 1953 
Collectie Verbeke Foundation

15 JAAR VERBEKE FOUNDATION 
JUBILEUMTENTOONSTELLING

Op 12 juni 2022 opent de Verbeke Foundation 
een jubileumtentoonstelling ter ere van hun  
15de verjaardag. Die tentoonstelling zal bestaan 
uit werken van de eigen collectie en een aantal 
nieuwe werken in de beeldentuin. Er wordt ook 
een vernieuwde uitgave van het boek ‘Collages 
& Assemblages’ uitgebracht, die ruim 1000  
pagina’s zal tellen.
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DYNAMISCHE 
EXPOSITIERUIMTES
Inspiratiebronnen voor de unieke kunstsite 
waren onder andere het Duitse Insel 
Hombroich en museum De Pont in 
Tilburg. De Verbeke Foundation heeft 
echter een heel eigen sfeer en dynamiek. 
De tuin was vroeger een maïsveld,  
de vijver is uitgegraven en de grond terug-
geven aan de natuur. In de beeldentuin 
zijn monumentale kunstwerken geplaatst 
zoals land-art, conceptuele kunst, installa-
ties en overnachtingsplekken.

De serres bieden ruimte aan het mu-
seumcafé, de Orangerie en een tribune 
voor ceremonies, lezingen of optredens. 
In een derde serre worden planten en 
bomen gekweekt, waartussen kunstwer-
ken een plaats krijgen. Hier werken soms 
ook kunstenaars in residentie. —

De locatie kan ook worden gehuurd  
voor bijvoorbeeld (bedrijfs)evenementen,  
huwelijksfeesten en productpresentaties.  
 
Info: 
www.verbekefoundation.com

De kern van de privéverzameling van Geert en Carla Verbeke-Lens bestaat 
uit een uitzonderlijke collectie van ongeveer 6000 collages en assemblages uit 
de twintigste eeuw.
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ART    VIVREde PASSION     FOODfor

“To me, food is as much about the moment, the occasion,
the location and the company as it is about the taste.”

– Heston Blumenthal
 

www.terrazzalatem.com •  09 383 76 67 



BMW M VIERT
50-JARIG JUBILEUM.

EEN HALVE EEUW PASSIE VOOR AUTOSPORT.

In 2022 is het 50 jaar geleden dat BMW M werd 
opgericht. De dochteronderneming van BMW 
Group staat voor sublieme sportwagens, die met 
hun combinatie van technische perfectie en uiterst 
emotionele sportiviteit menig autosporthart sneller 
doet slaan.

BRON BMW AG

Naast de historische emblemen zijn ook 
50 iconische en historisch belangrijke 
BMW M carrosseriekleuren leverbaar 
voor geselecteerde modellen.
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Of het nu om een berline, 
coupé of SUV gaat: 
dankzij technologieën uit 
de autosport – zoals M 
sportophangingen, moto-

ren en de typische M afstelling – wordt 
in sportwagens de ultieme combinatie 
van luxe en performance bereikt.

JUMBILEUMEDITIE
Naar aanleiding van het jubileumjaar 
worden BMW M modellen of een BMW 
met M Sportpakket leverbaar met het 
historische BMW Motorsport logo aan de 
voorzijde, achterzijde en op de wielnaven. 
Het historische logo toont de passie voor 
het racen en staat voor de oorsprong 
van het merk BMW M.

Naast de historische emblemen zijn ook 
50 iconische en historisch belangrijke 
BMW M carrosseriekleuren leverbaar 
voor geselecteerde modellen. Dat zijn 
onder andere kleuren als Dakar Yellow, 
Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, 
Imolarot of Frozen Marina Bay Blue. 
De kleuren verwijzen naar de verschil-
lende periodes in de 50-jarige historie 
van BMW M.

OP DE PLANNING
Het jubileumjaar heeft nog andere 
nieuwigheden in petto. Zo wordt voor het 
eerst een BMW M3 Touring uitgebracht 
en komt er een spectaculaire uitvoering 
van de BMW M4 Coupé. Parallel daaraan 
worden ook stappen gezet voor de 
elektrificatie van BMW M. In het jubile-
umjaar zal het eerste geëlektrificeerde 
High-Performance model in de historie 
van BMW M worden geïntroduceerd. 

BMW M viert zijn jubileum niet alleen 
met aantrekkelijke nieuwe producten, 
maar ook met talrijke evenementen. In de 
agenda voor mei 2022 staat het Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este, bij het Comomeer 
in Noord-Italië. Dat wordt gevolgd door 
het Goodwood Festival of Speed in Groot-
Brittannië en het Concours d’Elegance in 
Pebble Beach, Californië. De 24-uursrace 
op de Nürburgring is ook een mooie 
gelegenheid voor BMW M om samen met 
de fans terug te kijken op zijn succesvolle 
historie, maar ook om vooruit te blikken 
op de spannende toekomst. —

LEGENDARISCH LOGO

Het BMW Motorsport logo in blauw, violet en rood 
werd voor het eerst gebruikt in 1973, voor de race-
auto van BMW Motorsport, dat een jaar eerder was 
opgericht. In 1978, met het debuut van de BMW M1, 
volgde het logo met de drie gekleurde strepen die 
tegen de M aanleunen. Ook buiten de autosport 
werd het logo een symbool voor bijzondere herken-
ningswaarde en een krachtige identiteit.
De legendarische BMW M1 was het enige BMW M 
high-performance productiemodel dat het histori-
sche autosportembleem droeg samen met het logo 
met de drie strepen. Bij de emblemen staat het 
blauw voor BMW, het rood voor het racen en violet 
voor de connectie tussen die twee. Na verloop van 
tijd maakte het violet plaats voor donkerblauw.
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(*) Ogen op het doel en voeten stevig op de grond. Zo creëren we krachtige communicatie.  
Doelgericht en pijlsnel. Zonder afleiding. Met volle focus om jouw merk sterker te maken.  
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Let’s talk: hello@astrix.be

www.astrix.be

ADD VALUE 
TO YOUR 
BRAND  
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Interesse om 
met uw bedrijf te adverteren 
in Daeninck Magazine?

Neem vrijblijvend contact op met 
magazines@astrix.be

Onze volgende editie verschijnt 
in het najaar van 2022.

www.daeninckmagazine.be



 Ons concept steunt op meer dan 35 jaar ervaring in de bouwsector    
 en duurzame bouwtechnieken 

 Ons massief houtbouwsysteem is geschikt om complexe en duurzame 
 ontwerpen te realiseren 
 
 Bouwen met hout heeft een absolute positieve impact op het klimaat  
 en biedt veel voordelen voor bouwheer en architect 

 Bouwen met hout is de ‘perfect match’

Van Houtven NV  I  Kapellestraat 2, 9800 Deinze/Astene
09 280 78 33  I  info@vanhoutven.be

www.vh-houtbouw.be

Architectuur permanent in contact met de natuur,  
met garantie van gezelligheid & intimiteit voor uw interieur.

Coming soon
Inspirerende kijkwoning 
te Deinze 
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60 jaar
de signatuur in

zwembaden

SHOWROOMS:

VLAANDEREN | BRUSSEL/WALLONIE

LIMBURG | ANTWERPEN

WWW.SWIMMINGPOOLS.BE
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