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Freude am Sparen?
Kredietcrisis, klimaatdiscussie; de nieuwe BMW 7-serie heeft de wind niet mee. 
Is er nog wel plek voor snelle en dure BMW’s?

De nieuwste 7-serie is een wonder van 
perfectie, net als zijn voorgangers. Al-
les aan de wagen klopt en past; BMW 
heeft zijn laatste innovaties samenge-

bald in de kloeke koets. Wie valt voor het presti-
gemerk en een limousine prefereert, kan niet om 
de elegante Siebener heen. De maker wil met deze 
generatie alle verkooprecords uit het verleden bre-
ken. Maar of dat gaat lukken?

Terwijl de auto bijna geruisloos door de zacht-
glooiende akkers en bossen rond Dresden zoeft, 
kraakt en kreunt de wereld. En BMW zelf nog har-
der dan zijn concurrenten. Het concern gold het 
afgelopen decennium als een van de meest winst-
gevende merken uit de industrie, een die zijn ri-
valen Mercedes en Audi ver achter zich liet. Maar 
sinds dit jaar zijn de rollen omgedraaid. Terwijl 
Mercedes uit een diep dal herrees en ook Audi de 
marges wist op te trekken tot meer dan 8 procent, 
gingen ze bij BMW de diepte in.

Daarbij hoorde een forse groei tot een afzet 

van 1,5 miljard auto’s. De Beierse fabrikant zet-
te vaart achter de groei. Het wilde niets minder 
dan Mercedes voorbij steken. Dat heeft nu zijn 
tol geëist. BMW maakt formidabele auto’s, maar 
het slaagt er niet in genoeg eraan te verdienen. 
Dure grondstoffen, te weinig productielocaties 
buiten eigen land, de lage dollar en de keiharde 
concurrentie spelen het voormalige voorbeeldbe-
drijf parten. BMW is al lang niet meer de slanke 
en fl exibele uitdager. Het gaf verhoudingsgewijs 

‘HET DOEL KAN NIET 
ZIJN, AUTOMOBIELE 

DIVERSITEIT
AF TE SCHAFFEN’
Friedrich Eichiner, bestuurslid BMW
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De nieuwe 
BMW 7-serie: 
eleganter.

»»» GA NAAR WWW.EXECUTIVECAROFTHEYEAR.NL EN BRENG UW STEM UIT »»» WAT IS HET PERFECTE  V

0842_ecoty 560842_ecoty   56 15-10-2008 12:51:2815-10-2008   12:51:28



5718 oktober 2008

meer uit aan R&D dan zijn concurrenten, noodza-
kelijk om het verbruik en daarmee de CO2-uitstoot 
van zijn modellen omlaag te krijgen. 

WINSTMACHINE
Zeker, de 7-serie kan net als zijn voorgangers 
een winstmachine blijken: in de Nederland-
se catalogusprijs van minimaal een ton zit 
voldoende ruimte om de gestegen kosten 
van grondstoffen en productie goed te 
maken. Op kleinere wagens wordt tegen-
woordig vaak geld toegelegd, en dat geldt 
zeker voor BMW’s 1-serie, het eerste uitstapje 
in de overvolle ‘Golfklasse’. 

BMW-topman Norbert Reithofer nam dit jaar 
een reeks maatregelen, draconischer dan zijn 
werknemers zich kunnen heugen: 8.100 
van de 108.000 banen worden geschrapt. 
Om gestegen grondstofkosten goed te 
maken, wil Reithofer 4 miljard euro halen 
bij zijn toeleveranciers. Wat de model-
strategie betreft, zet BMW niet langer alles 
in op groei. Elke modelserie zal op zichzelf 
winstgevend moeten worden, om in 2012 terug te 
komen op een marge van 8 tot 10 procent.

Maar sinds de kredietcrisis werkelijk is losge-
barsten, is de vraag of de maatregelen BMW aan 
zijn doelstellingen kunnen helpen. Het merk had 
groot succes in Amerika, maar juist dat breekt Bei-
eren nu lelijk op. Na de bekendmaking van slechte 
kwartaalcijfers schokte Reithofer in augustus de 
buitenwereld met een winstwaarschuwing. 
De Amerikaanse afzet duikt zó hard om-
laag, dat de productie voor dit jaar met 
20.000 wagens wordt teruggeschroefd. 
Nog eens hetzelfde aantal auto’s die voor 
de VS waren bestemd worden omgeleid 
naar andere markten. Dat belooft wat voor 
de 7-serie, waarvoor Amerika met een aandeel 
van ruim 35 procent de belangrijkste markt is.

De crisis woedt voort: in september zakten de 
verkopen weer met 15 procent in, het bewijs dat 
ook de kopers in het premium segment van de 
automarkt mismoedig zijn geworden. Op de Auto-
salon in Parijs gaf Reithofer aan dat hij bereid is 
tot verder snoeien in zijn productie, en dat hij voor 
midden 2009 geen herstel verwacht van de auto-
markt. Een troost is het niet, maar Mercedes kwam 

BMW | EXECUTIVELIFE

Het mag gezegd: de BMW 7 is fraai. 
Eleganter dan zijn voorganger dankzij 
de subtiele vouwen in de carrosserie en 
de slanke achterzijde. De noodzakelijke 
indruk maakt de nieuwste BMW met zijn 
verticale grille waarin de kenmerkende 
‘nieren’ groter zijn dan ooit. Streng kijkende 
koplampen zijn tegenwoordig standaard. 

Al met al is deze Siebener ingetogener dan zijn rivaal, de nogal 
barokke Mercedes S-klasse.

RIJDEN Als het op rijden aankomt, zijn de verhoudingen om-
gekeerd. Waar Mercedes traditioneel op veiligheid en comfort is 
ingesteld, staat bij de grootste BMW de dynamiek voorop. Ook de 7 
rijdt strak en biedt bij elke snelheid vertrouwenwekkend contact met 
de weg. Zijdezacht is de vering daarbij niet, ook niet met de schok-
dempers in standje comfort.

Aan het rijgenoegen draagt ook de vierwielbesturing bij (de achter-
wielen draaien maximaal 3 graden om de kolos wendbaarder 
te maken). Het systeem dat de stuuruitslag verkleint bij hogere 

snelheden was al bekend, elektronische grappen als een waarschu-
wing bij het overschrijden van witte strepen kenden we al van andere 
merken. De iDrive, de knop op de middenconsole waarmee audio, 
navigatie en boordfuncties geregeld worden, is verbeterd en uitgebreid 
met druktoetsen. Op een knopje meer of minder is in de nieuwe 7 
sowieso niet gekeken, zonder dat het dashboard daardoor rommelig is. 

730D Wij reden de 730d, de voor Nederland meest relevante 
uitvoering. Die is voorzien van een zescilinder diesel, die dankzij een 
dubbele turbo ruim voldoende vermogen en trekkracht levert om 
schofterig snel te rijden. Zonder hinderlijk gedruis, al is de diesel bij 
het stoplicht niet helemaal vrij van vibraties. Omdat dit een echte 
BMW is, is hij volgestouwd met effi  cient dynamics-technologie. Door het 
terugwinnen van remenergie, zuiniger stroomverbruikers en de kleine 

motor met hoog rendement lust de Siebener op papier gemiddeld 
slechts 7,2 liter diesel op 100 kilometer, wat overeenkomt met een 
CO2-uitstoot van 192 gram. De hybride Lexus LS600h braakt al 

meer uit, net als de groenste Audi A8 of Mercedes S-klasse. 

GROEN  Ook de benzine-uitvoering 740i is groen en niet, zoals 
gebruikelijk, uitgerust met een achtcilinder, maar met een zespitter met 
dezelfde prestaties. Alleen de achtcilinder 750i mist een groen label, 
terwijl achter de schermen aan een twaalfcilinder wordt gewerkt. De 
markt voor de 7-serie is nu eenmaal groter dan Europa alleen.
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ook met een winstwaarschuwing en bouwt dit jaar 
80.000 wagens minder dan het van plan was.

KLIMAATZORGEN
Dat inzakken van de verkoop is nu een gevolg 
van de kredietcrisis. Die zal tijdelijk blijken. Maar 
zodra bankiers en spaarders weer tot rust zijn 
gekomen, zou een onderliggende oorzaak van 
BMW’s problemen wel eens hardnekkiger kunnen 
blijken. Kiest de wereld straks nog wel voor de 
snelle, krachtige auto’s waarop BMW zijn ijzer-
sterke merk heeft gegrondvest? De steeds moeiza-
mere mobiliteit in het Westen gaat gepaard met 
klimaatzorgen. Naarmate het publiek zich afvraagt 
hoeveel auto werkelijk noodzakelijk is, zal het mis-
schien niet langer de meerprijs overhebben voor 
de Duitse krachtpatsers uit de premium-klasse. En 
dat premium-imago hielp BMW in het verleden 
nu juist aan zijn winst.

Is er in de toekomst nog wel plaats voor premi-
um automobiliteit? In de marge van de lancering 
van de 7-serie beantwoordt BMW-bestuurslid Frie-
drich Eichiner die vraag met een krachtig ja. Dat 
moet hij ook wel, want als concernstrateeg staat hij 
zo’n beetje garant voor die toekomst. “Zolang er 
mobiliteit is, is er plaats voor een aanbieder van 
premium mobiliteit. Welke aard of hoedanigheid 
dat de komende decennia zal aannemen, dat moe-
ten we gaandeweg uitvinden.”

PROJECT I
Eichiner leidt daarvoor onder meer ‘project i’, een 
studie naar een nieuw vervoersconcept voor de 
megasteden van de toekomst. “Tegen 2020 zal 60 
procent van de wereldbevolking rond de grootste 
steden wonen. Dat geeft problemen voor het kli-
maat, de luchtkwaliteit en de mobiliteit. Het pro-
ject is in de conceptfase, ik kan echt niet zeggen 
of er een elektrische auto uitrolt of een overdekte 
motorfi ets, maar het zou best eens kunnen laten 
zien hoe de markt eruit komt te zien.”

Intussen bestaat het gamma van BMW uit 
soms relatief zuinige, maar gemiddeld toch grote 
en dorstige modellen. Is hun aantrekkingskracht 
straks niet voorbij? “Sommige merken zullen niet 
overleven, maar de behoefte aan mobiliteit zal 
nooit verdwijnen. De wereldwijde trends wijzen 
op het tegendeel, en wij hopen aan de winnende 
kant te blijven.” Zelfs voor de 7-serie is voldoende 
plaats, stelt de BMW-bestuurder. “Het kan niet 
het doel zijn de automobiele verscheidenheid af 
te schaffen. Ons doel is klimaatbescherming. Dat 
heeft niets met het voertuigconcept van doen. 
Toen ontdekt werd dat cfk’s schadelijk zijn voor 
de ozonlaag, zijn koelkasten toch ook niet afge-
schaft?”

            [ PHILIP.BUETERS@REEDBUSINESS.NL ]

KARIM HABIB
exterior designer bij BMW

TEKENDE VOOR: De BMW 7-serie 
CV: BMW’s Amerikaanse designchef Chris Bangle 
haalde de Canadees Habib eind jaren negentig van de 
Art Center College of Design, waar hij afstudeerde op 
een concept voor een BMW. Bij BMW ontwierp hij onder 
meer het interieur van de 5-serie en de Concept CS. 
In een interne wedstrijd won zijn schets voor de 
nieuwe 7-serie,

SOEVEREIN EN ZELFBEWUST

“Het is nog steeds op en top een 7-serie, maar ik heb 
hem wel degelijk van de grond af opnieuw ontwor-

pen. Hij heeft een subtiele ontwikkeling doorgemaakt en is 
eleganter geworden. De auto heeft drie boodschappen: hij 
moet sportiviteit uitstralen, maar op een soevereine, zelfbe-
wuste manier. Tegelijkertijd gaat het om elegantie, en die 
schuilt voor een groot deel in de details. Kijk maar eens hoe 
de taillelijn, de lichte knik in de flanken vlak onder de raam-
partij, vanaf de koplampen tot aan de achterkant doorloopt. 
Dat is de character line, die geeft hem een gestrekt voorko-
men. De derde, voor een BMW van dit kaliber onmisbare, 
boodschap is uitstraling, wat wij presence noemen. Kijk maar 
naar de voorkant, met de rechtopstaande grille die een 
geheel vormt met de bumper. Dat geeft hem een natuurlijke 
presence, zonder al te protserig te worden. Zoals bij elke 
BMW zijn bij deze auto de wielen extreem ver naar voren 
geplaatst, voor de beste gewichtsverdeling. Dat leidt tot een 
grote afstand tussen wielkast en voorste raamstijl. Die heb ik 
benadrukt met een opliggende richtingaanwijzer, die door-
loopt in het portier. Het is als met een maatkostuum: hoe 
langer je naar deze auto kijkt, hoe meer je wordt geraakt 
door de subtiele details in het ontwerp en afwerking.”

ALTIJD AL GEK VAN BMW
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Scepsis. Natuurlijk treed je een Amerikaan 
met scepsis tegemoet. Een rafelig aange-
sneden T-bonesteak op een zompig bedje 
aardappelpuree, zo kon je de producten 

uit Detroit ooit karakteriseren. De laatste jaren ging 
het met sprongen vooruit, maar er bleef toch wat te 
wensen over als het afwerking en rij-eigenschappen 
betrof, en de lat op Duits niveau lag. Dat Cadillac 
CTS is opgesteld voor de titel Executive Car of the 
Year is dan ook meer vanwege de volledigheid, dan 
dat FEM zijn kansen op de titel erg hoog inschat.

Zijn komaf heeft hij immers niet mee, ook al is 
Cadillac hét premiummerk van GM en de car of choice
van vele presidenten. Het hoekige en gespierde ui-
terlijk zal ook een reden zijn dat Europese executives 
de Caddy versmaden. Waarom gek doen als je ook 
onopvallend meekunt met een Duits bolletje kaas?

Nou, gewoon hierom: de CTS blijkt een lekkere 
rijdersauto die op veel punten prima meekan met 
de BMW 5-serie, Audi A6 of Mercedes C-klasse. 
Dat begint met de entree via een solide portier en 
de zit temidden van een goed afgewerkt interieur. 
Het dashboard onder het gestikte leer is ondanks 
de knoppenweelde ergonomisch dik voor elkaar. De 
drie ronde kokers met klokken staan voor de Europe-
se soberheid, de middenconsole met kleurig touch-
screen en chroom, carbon en nep-aluminium voor 

YES HE CAN
Anders dan alle andere, maar in rijkwaliteit en uitstraling is 

de Caddy absoluut executive.

Amerikaanse exuberantie. Luxe overheerst, zonder 
dat de zakelijkheid eronder lijdt.

Zodra de startknop omgaat, is het gedaan met de 
zakelijkheid. Want dan komt de donkere roffel van 
de 3.6 liter 311 pk V6 tot leven. Die klinkt zó smake-
lijk, dat je het summum van Amerikaans rijden, zo’n 
gorgelende V8, niet mist. Bovendien is er voldoende 
koppel aan boord om de achterbanden snel door 
hun profi el heen te helpen, al moet je wel verbazend 
hoog de toeren in om al het lekkers uit het grote blok 
te peuren. In ruil daarvoor is de CTS wel Amerikaans 
dorstig, met een praktijkverbruik van 1 op 8 en een 
dieprood G-label. Ja, die Cadillac is een boefje.

Zo kun je hem ook behandelen, en het onderstel 
kan het allemaal prima aan. Absoluut sportief afge-
steld, maar nog net comfortabel, en het sturen gaat 
daarbij direct en met veel meer gevoel dan we had-
den verwacht. Op de snelweg is hij fl uisterstil, maar 
als het mag vreet de Caddy zich op binnenwegen 
blaffend  en grommend over het asfalt.

De CTS verloochent zijn vaderland niet en is 
daarom geen emotieloos of hightech product. Als 
goed bereide en netjes geserveerde T-bone is hij toch 
erg smakelijk. We duimen dat Detroit deze Kerst en 
vele volgende zal halen om hem te serveren.

[ PHILIP.BUETERS@REEDBUSINESS.NL ]

YANK VS. KRAUTS
Cadillac CTS 3.6

63.950
Audi A6 3.0 TFSI

62.790
BMW 530i
62.910

Mercedes E350
66.000

Cadillac CTS geslaagde outsider  
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