DUBBELTEST

BMW X3 xDrive28iA | 245 pk | € 71.500

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | 252 pk | € 74.500
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Mercedes-Benz GLC 250 4Matic | 211 pk | € 59.265

Middelgrote SUV’s
zijn vaak een tikkeltje
tegenstrijdig. Door hun
formaat trekken ze per definitie
aandacht, maar ze mogen ook
weer niet té opzichtig worden. Een
goed voorbeeld is de nieuwe Audi Q5.
Je kunt er niet omheen, maar hij loopt
keurig in de pas met de BMW X3 en de GLCklasse van Mercedes.
Marco Gorter

Fons Klappe

BUITEN DE PADEN,
BINNEN DE LIJNTJES
WWW.AUTOWEEK.NL
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IN DE OFFROAD-STAND
KOMT DE Q5 MERKBAAR
VERDER OMHOOG, WAT DE
BODEMVRIJHEID EN DE
AANLOOP- EN AFLOOPHOEK
VERDER VERGROOT

B

A
C

A Een soort touchpad om op te schrijven. B Het sportieve stuurwiel is onderdeel van het
S-Line-interieur. C Deels alcantara stoelen, die in ieder geval goed ondersteunen.

V

an Audi weten we dat het relatief
behoudend omgaat met de vorm
geving van zijn nieuwe modellen,
maar zelfs met dat gegeven in het achter
hoofd, lijkt de nieuwe Q5 wel erg sterk op
het uitgaande model. Maar goed, met zo’n
1,6 miljoen verkochte exemplaren kunnen
we ons voorstellen dat Audi ook niet echt
de behoefte heeft gevoeld om er veel aan te
veranderen. Een auto die oogt alsof hij van
de gebaande paden kan, maar tegelijkertijd
netjes binnen de door de concurrenten
getekende lijntjes van het segment kleurt,
dat verkoopt. Sinds de GLK weten ze dat
ook bij Mercedes-Benz. Die auto had zijn
kwaliteiten, maar wist met zijn opvallende,
hoekige vormgeving weinig harten te
stelen. Wat dat betreft, is de eerste insteek
van BMW, met de X3 als kleine variant van
de X5, zo gek nog niet. De ‘grondlegger’ van
het middelgrote premium-SUV-segment
vormt toch wel bijna de mal waarop andere
fabrikanten hun modellen hebben gegoten.
Bijna letterlijk lijkt het. De buitenmaten
van de drie verschillen hooguit enkele
centimeters van elkaar. Nog opvallender
wordt het als je de bagageruimte bekijkt.
De huidige BMW X3 stamt uit 2014 en slaat
550 liter op met de achterbank in gebruik.
Mercedes levert de GLC sinds 2015, daar
gaat eveneens 550 liter in. En nu volgt
Audi’s Q5 en daarin past … 550 liter! Om
maar aan te geven dat de Duitse merken
elkaar dermate nauwlettend in de gaten
houden, dat het bijna stalken kan worden
genoemd. Ook op de achterbank zijn de
verschillen amper waarneembaar. Alle drie
18
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de auto’s zijn uitgerust met een panorama
dak, maar zelfs daarmee blijft er voldoende
hoofdruimte over voor een volwassene van
1,80 meter. De benen van die volwassene
komen ook in geen van de drie testauto’s
tegen de voorstoel. Ruimte genoeg dus, al
kan een derde persoon op de achterbank
een probleem worden vanwege de hoge car
dantunnel. Ook dat hebben de drie gemeen.

GOEDE SCORE
Dat betekent natuurlijk niet dat er geen
verschillen bestaan, maar die zitten simpel
weg nog verder naar voren. Audi vaart daar
de meest moderne koers met een interieur
waar bijna elk oppervlak wordt bedekt
met hoogwaardig materiaal. Het leer, de
plastics, het aluminium, over werkelijk
alles is voelbaar nagedacht. Het volledig
digitale instrumentarium overstijgt alles
in dit segment qua helderheid en snelheid,
waar de ergonomie van het MMI-systeem
naadloos bij aansluit. Tel daarbij op de
goede verstelbaarheid van stoel en stuur,
en het resulteert in een werkplek waarop
weinig valt af te dingen. Echt gezellig oogt
het niet, maar op alle criteria scoort het
Q5-dashboard erg goed.
Beter dan de BMW, die vanbinnen ouder
aanvoelt dan de Audi of de Mercedes. Het
materiaalgebruik en de afwerking zijn van
minder hoge kwaliteit en ook zit je voor
je gevoel meer óp de auto dan erin. Het
gebrek aan kwaliteitsbeleving is uiterst
relatief, wat dan ook deels wordt goedge
maakt door de uitstekende ergonomie van
het iDrive-systeem. Na korte tijd weet je de

TRIOTEST

OPMERKELIJK

1

2

3

4

Wil je uitstappen en komt er een auto aan,
dan waarschuwt de Q5 je middels een rood
knipperlicht. Dankzij luchtvering heb je
een aparte offroad-stand voor nog meer
wagenhoogte.

1 Hoofd- en beenruimte zijn ruim voldoende voor Nederlandse volwassenen.
2 Naar goed Audi-gebruik ligt de motor ver naar voren. 3 550 liter met de
achterbank in gebruik, precies volgens de geldende norm. 4 Geen sneller
digitaal instrumentarium in dit segment dan dat van Audi.

AUDI Q5 2.0 TFSI S-TRONIC QUATTRO | TOP 237 KM/H | 0-100 KM/H IN 6,6 S
WWW.AUTOWEEK.NL
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OPMERKELIJK

C

Een 360-gradencamera helpt erg bij het
manoeuvreren. EcoPro of niet, veel beter
dan 1 op 10 wordt het verbruik nooit.

B

A

A iDrive is de grondlegger van de centrale controllers, en werkt nog altijd prima. B Lekker dik
M-stuurwiel ligt erg prettig in de hand. C Het plastic overtuigt niet overal.

sneltoetsen rondom de draai-/drukknop
blindelings te vinden en wordt het
bedienen van de aanzienlijke hoeveelheid
functies erg eenvoudig, ook tijdens het
rijden. Daarover gesproken: het dikke
M-stuurwiel ligt dan weer prettiger in de
hand dan wat die van de concurrentie. Af
gezien daarvan staat het Mercedes-interieur
wel duidelijk op een hoger plan. De ge
bruikte materialen, de rustige vormgeving,
maar vooral de bijna obsessieve aandacht
voor de afwerking maken de GLC tot de
fijnste SUV om in te zitten. De bediening
van het Comand-systeem is iets minder
vanzelfsprekend dan het MMI of iDrive.
De sneltoetsen zitten bijvoorbeeld op een
andere plek dan de draaiknop en de menu
structuur blinkt niet uit in gebruiksgemak.
Daarentegen maakt dit systeem wel een
groot aantal functies toegankelijk tijdens
het rijden.

COMFORTABELE KEUZE
Rijden doet de Mercedes buitengewoon
prettig. Vanaf de eerste meters maakt de
GLC duidelijk dat hij met sportiviteit
weinig op heeft en in plaats daarvan de rit
vooral zo comfortabel mogelijk probeert
te maken. Ondanks de grote wielen veert
de hij vrij ver in en uit, maar de schokdem
pers controleren de beweging
van de wielen nauwkeurig, wat leidt
tot een rijbeleving die zich het best laat
omschrijven als ‘vloeiend’. Op lange snel
wegritten glijdt de auto beheerst over
glooiingen, en tegelijkertijd vermijdt het
onderstel elk spoor van weekheid. Zodra het
20
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WIE SPORTIVITEIT IN EEN
SUV VAN ONDERGESCHIKT
BELANG VINDT, ZAL NIET
BIJ DE X3 UITKOMEN
1 Dankzij volledige ledverlichting kan de
grootlichtbundel actief worden gestuurd.
2 Iets minder beenruimte dan de Audi,
maar een volwassene zit nog altijd goed.
3 Mooi gekleurd leer tilt het interieur naar
een hoger niveau. 4 Precies even groot als
de Q5-laadruimte.

BMW X3 XDRIVE28iA | TOP 230 KM/H | 0-100 KM/H IN 6,7 S

gewicht zich in een bocht naar één kant
van de auto heeft verplaatst, ligt de SUV
namelijk stevig genoeg op de weg om het
vertrouwen niet te verliezen. Daar helpt de
vrij gevoelloze, maar nauwkeurige en voor
spelbare besturing trouwens ook een hand
je bij. Veel lof dus, en dan heeft deze GLC
nog niet eens de adaptieve luchtvering,
waarvan we uit eerdere ervaring weten dat
het zowel de dynamische capaciteiten als
het comfort nog verder verhoogt.
Audi laat de test-Q5 wél aantreden met
luchtbalgen als veren. Dat voegt, naast
meer comfort, ook een grotere dosis
terreinvaardigheid aan de auto toe. In de
Offroad-stand komt de Q5 merkbaar verder
omhoog, wat de bodemvrijheid en de
aanloop- en afloophoek verder vergroot,
maar natuurlijk verbetert het eveneens de
rijbeleving op het asfalt. In de Comfortstand deint de auto bijna overdreven, terwijl
in de Sport-stand de rol nagenoeg volledig
uit de koets verdwijnt. Het maakt de Audi
tot de beste allrounder in dit gezelschap,
al ligt de nadruk in de basis minder op
comfort dan bij Mercedes. Ondanks de
luchtvering voel je grotere hobbels dan ook
onder de 20-inchwielen doorgaan. Van de
besturing zijn we nog steeds geen echte
fan. Die geeft soms verrassend weinig
assistentie om even later juist weer bijna
lachwekkend licht te worden. Vooral die
inconsistentie maakt de Q5 soms wat
onvoorspelbaar. De meest wispelturige in
deze test blijkt echter de BMW X3, waarbij
Variable Sport Steering op de optielijst
staat aangekruist. Dat systeem varieert de
WWW.AUTOWEEK.NL
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MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC | TOP 222 KM/H | 0-100 KM/H IN 7,4 S

OPMERKELIJK
A
B

Zo’n Burmester-systeem kost best
wat, maar levert enorm goed geluid.
Veel aandacht voor details in de GLC.

C

A Geheel in Mercedes-stijl van nu: het scherm voor de navi als een soort tablet op het
dashboard. B Erg simpele meters voor een vrij dure auto. C Mooi hout; de afwerking
is sowieso erg goed.
22
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1 De achteruitrijcamera zit netjes verstopt in een eigen huisje. 2 Achter het logo zit de radar
van de adaptieve cruisecontrol. 3 Nauwelijks verschil op de achterbank. 4 Drie keer raden
hoeveel liter de Mercedes achterin kan vervoeren.

BOVENDIEN WINT DE
MERCEDES IN DIT GEVAL
DE STRIJD OM DE MEESTE
VERSNELLINGEN

mate van bekrachtiging en de directheid
van de inrichting, maar dat resulteert in
zo veel onvoorspelbaarheid, dat we het sys
teem niet zouden aanbevelen. Zeker niet
omdat stuurplezier nu juist het onderdeel
zou moeten zijn waarop de X3 punten
binnensleept. Zo lachwekkend hard als in
de eerste generatie zijn de veren en schok
dempers gelukkig niet afgesteld, maar het
zwaartepunt blijft op dynamiek liggen.
Zeker in combinatie met het hier aanwezige
sportonderstel. De X3 duikt enthousiast
bochten in, rolt daarbij weinig en verliest
pas zijn grip op het asfalt als de bochtsnel
heid onbehoorlijk hoog ligt. Uiteraard lijdt
het comfort daaronder. Je merkt veel meer
van slecht asfalt dan in de Mercedes of de
Audi. Oncomfortabel is hij niet, maar wie
sportiviteit in een SUV van ondergeschikt
belang vindt, zal niet bij de X3 uitkomen.
Net als dynamische onderstellen is ook de
achttraps volautomaat de afgelopen jaren
tot één van de stokpaardjes van BMW gaan
behoren. Ook de test-X3 heeft hem en
wederom weet de transmissie te overtuigen.
De schakelmomenten verlopen bliksemsnel
en de software kiest bijna altijd de juiste
versnelling en het juiste moment om te
schakelen. Niet dat dat trouwens heel vaak
nodig is, want de 2,0-liter viercilinder
turbomotor heeft dankzij 245 pk en 350 Nm
koppel weinig moeite met de SUV. Zelfs
wanneer de toerenteller onder de 2.000
blijft, komt de auto al moeiteloos mee met
de verkeersstroom. En wanneer er echt om
prestaties wordt gevraagd, stelt de X3
allerminst teleur. De prestaties zijn van

dien aard dat iets minder vermogen niet
eens bezwaarlijk zou zijn.

NOG SOEPELER
Als bewijs voor de bovenstaande stelling,
geldt de Mercedes GLC die 211 pk uit een
2,0-liter viercilinder turbomotor haalt.
Dat is dus minder dan de concurrentie en
in de metingen komt dat ook naar voren.
Nog altijd is de Mercedes bovengemiddeld
snel, maar de overmacht van de andere
twee ontbreekt. Tenminste, wanneer je
alle registers opentrekt. Onder normale
omstandigheden verschillen de prestaties
namelijk niet eens zo sterk. Logisch, want
het maximale koppel van 350 Nm ligt op
gelijke hoogte met dat van de BMW en ook
bij de Mercedes komt het al bij lage toeren
tallen vrij. Bovendien wint de Benz in dit
geval de strijd om de meeste versnellingen;
maar liefst negen verzetten telt de auto
maat. Die schakelt bij normaal gebruik nog
soepeler dan die van de BMW, al gaat die
laatste wat soepeler om met kickdowns.
Verder mis je het extra vermogen van de
andere SUVs eigenlijk niet.
In cijfers gemeten blijkt de Q5 echter de
snelste en met dank aan de 380 Nm koppel
voelt de motor rond 2.000 toeren nog
krachtiger dan hij al is. Inhaalacties hoeven
dus weinig tijd in beslag te nemen. Ook
invoegen op de snelweg gaat opvallend
gemakkelijk. In tegenstelling tot de concur
rentie kiest Audi niet voor een automaat
met koppelomvormer, maar voor de variant
met dubbele koppeling. Eenmaal onderweg
doet die niet onder voor de andere twee,
WWW.AUTOWEEK.NL
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BRANDSTOFVERBRUIK
Een hoog gewicht, een riant vermogen en een
flink frontaal oppervlak betekenen dat deze
drie SUV’s best een slok lusten. Zeker op de
snelweg gaat het hard. Rond de 1 op 10 tot
1 op 11 is ongeveer het hoogst haalbare.
Fabrieksopgave in l/100 km
AUDI
BMW
MERCEDES
Testverbruik in l/100 km
AUDI
BMW
MERCEDES
Tankinhoud in liters
AUDI
BMW
MERCEDES
Actieradius in kilometers
AUDI
BMW
MERCEDES
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Wil je deze test bewaren of een vergelijkende
test zien van andere a uto’s? Dat kan. Al onze
dubbel-, trio- en multitests zijn namelijk na
te lezen op autoweek.nl/multitests
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676
693
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960
630
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910-

910
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640 .010

AUDI

600-880
350

450
759

680

lengte 4.663, wielbasis 2.819, breedte 1.893, hoogte
1.659, interieurbreedte voor 1.470, interieurbreedte achter
1.450, draaicirkel 11,7 m, banden testauto Pirelli Scorpion
Verde, 255/45R20

1.120
910-

520

975
650

BMW

660-880
335

460
690

685

lengte 4.657, wielbasis 2.810, breedte 1.881, hoogte
1.661, interieurbreedte voor 1.490, interieurbreedte achter
1.460, draaicirkel 11,9 m, banden testauto Pirelli P-Zero,
v: 245/40R20 a: 275/35R20
MERCEDES

1.100
900-
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70
67
66

540
670

980
600

Niet alleen in het verbruik, maar ook in
de aanschaf zijn dit soort SUV’s trouwens
aanzienlijke investeringen. Om met de
nieuwkomer te beginnen: de prijslijst van
een Q5 met 2,0-liter TFSI-motor begint
bij € 65.895, maar voor de Launch Edition
komt daar een kleine € 9.000 bij. Dan krijg
je wel meteen veel spullen, waaronder de
meest uitgebreide navigatie, een elektrisch
bedienbare achterklep, het virtuele instru
mentarium en S-Line-pakketten voor een
sportiever interieur en exterieur. Maar dan
ben je er nog niet, want de optielijst van de
Q5 is erg lang. Een greep uit de aanwezige
meeruitrusting: een panoramadak, een
B&O-audiosysteem, een uitgebreid pakket
met actieve-veiligheidssystemen en sport
stoelen met alcantara zijn allemaal present.
Dan staat de teller echter wel op € 96.186.
Toch maakt BMW het nog bonter. De X3 op

9,4 (1:10,6)
9,9 (1:10,1)
9,5 (1:10,5)

MATEN in mm

955
-1
630 .015

DUUR

deze pagina’s kost in totaal € 98.020; een
groot deel van de optielijst werd dan ook
aangekruist: elektrische bediening van
stoelen en achterklep, overal leer, adaptieve
cruisecontrol, head-up display en led
verlichting. Qua veiligheid valt op dat de
X3 niet automatisch remt bij een dreigende
aanrijding. Verder loopt de auto in de pas.
Op het gebied van autonomie staat de
Mercedes op dit moment het verst. Met het
rijassistentiepakket Plus kun je in de file
bijna iets anders gaan doen, de GLC zorgt
er zelfstandig voor dat je tussen de lijntjes
en op veilige afstand van je voorligger
blijft. Ook doet de auto het wat soepeler
dan de andere twee. Qua luxe loopt de testGLC iets achter, de stoelen zijn maar half
elektrisch verstelbaar en het navigatiesys
teem komt gewoon bij Garmin vandaan, in
plaats van het meer uitgebreide en duurdere
Comand Online. Daar staat tegenover dat
de GLC veel minder kost, de totaalprijs is
€ 77.223. Zelfs als we de uitrusting gelijk
trekken met die van de andere twee blijft de
GLC zo’n € 10.000 goedkoper. En dat is
één belangrijk onderdeel waarop de GLC
wél duidelijk buiten de lijntjes kleurt die de
concurrentie heeft getekend ...

905
660 980

maar wegrijden vanuit stilstand of in file
verkeer doen de andere twee toch net wat
soepeler. Het is een klein verschil, maar
het is wel aanwezig. Een ander verschil zit
in het vierwielaandrijvingssysteem. De
BMW en de Benz zijn permanent vierwiel
aangedreven, de Audi is dat alleen onder
bepaalde omstandigheden. Rechtuit op
de snelweg wordt de aandrijving naar de
achterwielen losgekoppeld. Net als in de
andere twee is de tractie er altijd wanneer je
die nodig hebt. Wel scoort de Q5 er een iets
beter verbruik mee, met 1 op 10,6 drinkt de
Audi het minst. Zuinig kun je het nog altijd
niet noemen.

6,9 (1:14,5)
7,3 (1:13,7)
6,5 (1:15,4)

580-840
395

420
690

lengte 4.656 , wielbasis 2.873, breedte 1.890, hoogte
1.639, interieurbreedte voor 1.470, interieurbreedte achter
1.410, draaicirkel 11,8 m, banden testauto Pirelli Scorpion
Verde, 255/45R20
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ALLE GEGEVENS OP EEN RIJ
GEGEVENS

SCOREKAART

AUDI

BMW

MERCEDES

4-cil. in lijn
ja, met intercooler
1.984 cc
185 kW/252 pk
bij 5.000 tpm
370 Nm
bij 1.600 tpm
157 g/km
voor+achter
7, sequentiële
automaat
gev. schijven/
schijven
550-1.550 liter
1.695 kg
705 kg
2.400 kg

4-cil. in lijn
ja, met intercooler
1.997 cc
180 kW/245 pk
bij 5.000 tpm
350 Nm
bij 1.250 tpm
169 g/km
voor+achter
8, sequentiële
automaat
gev. schijven
rondom
550-1.600 liter
1.745 kg
615 kg
2.400 kg

4-cil. in lijn
ja, met intercooler
1.991 cc
155 kW/211 pk
bij 5.500 tpm
350 Nm
bij 1.200 tpm
152 g/km
voor+achter
9, sequentiële
automaat
gev. schijven
rondom
550-1.600 liter
1.635 kg
765 kg
2.400 kg

Onderhoudsinterval

€ 65.895
€ 74.500
€ 96.186
€ 242 - € 272
D/22%
2 jaar/onbeperkt,
12 jaar carrosserie
30.000 km/1 jaar

€ 71.500
€ 71.500
€ 98.090
€ 242 - € 272
E/22%
2 jaar/onbeperkt,
12 jaar carrosserie
variabel/2 jaar

€ 59.265
€ 59.265
€ 77.223
€ 221 - € 248
C/22%
2 jaar/onbeperkt,
2 jaar carrosserie
variabel/2 jaar

TESTWAARDEN

AUDI

BMW

TECHNIEK
Motor
Turbo
Cilinderinhoud
Max. vermogen
Max. koppel
Uitstoot CO2
Aandrijving
Aantal versnellingen
Aantal versnellingen
Remmen vóór/achter
Bagageruimte
Gewicht
Laadvermogen
Aanhanger (geremd)

TRIOTEST

Aandrijflijn

Rijden

Uitrusting

Ruimtegebruik

AUDI

BMW

MERCEDES

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Loeisnel, transmissie snel maar
soms onverfijnd.

Veel vermogen,
heerlijke automaat.

Iets minder krachtig,
maar heel erg verfijnd.

● ● ● ● ●◗

●●●●●

●●●●●

Luchtvering maakt
veel verschil.

Soms wat aan de
harde kant.

Zelfs zonder lucht
vering heerlijk.

● ● ● ●◗ ●

● ● ● ●◗ ●

● ● ● ● ●◗

Er kan veel, maar
het kost wel wat.

Loopt ook snel in
de papieren.

Met opties duidelijk
de goedkoopste.

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Ruimte genoeg voor
bagage en mensen.

Doet niet onder
voor de Audi.

Doet niet onder
voor de BMW.

●●●●●

● ● ● ●◗ ●

●●●●●

Erg mooie afwerking,
goede ergonomie.

Minder mooi
afgewerkt, ergo
nomisch goed.

Waanzinnig mooi,
maar ergonomisch
iets minder.

● ● ● ● ●◗

●●●●●

● ● ● ● ●◗

Helpt je aan alle
kanten veilig te
blijven.

Iets minder ver dan
zijn concurrenten.

Je voelt je soms
bijna overbodig.

● ● ●◗ ● ●

● ● ●◗ ● ●

●●●●●

Ook bij BMW
betaal je voor het
SUV-genot.

Fractioneel goed
koper in gebruik.

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Keurige, weinig opvallende SUV.

Je valt op, maar
ook weer niet té.

Lijkt kleiner dan hij is.

KOSTEN
Vanafprijs
Prijs uitvoering
Prijs testauto
Wegenbelasting/3 mnd.
Energielabel/bijtelling
Garantie

Interieur

Veiligheid

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

MERCEDES

PRESTATIES
0-50 km/h
0-80 km/h
0-100 km/h
50-80 km/h in S
80-120 km/h in S
Topsnelheid*

2,4 s
4,6 s
6,6 (6,3*) s
2,2 s
4,5 s
237 km/h

2,4 s
4,7 s
6,7 (6,5*) s
2,3 s
5,0 s
230 km/h

2,5 s
5,0 s
7,4 (7,3*) s
2,5 s
5,4 s
222 km/h

8,7 m
34,3 m

9,2 m
37,3 m

9,3 m
36,6 m

2.200 tpm

2.200 tpm

1.800 tpm

Duur in aanschaf en
Gebruikskosten gebruikskosten.

Uitstraling

REMMEN
50-0 km/h
100-0 km/h

TOERENTAL
130 km/h

Meetcondities temperatuur 14 °C, zonnig, asfalt droog

CONCURRENTEN

RESTWAARDE
AUDI
BMW
MERCEDES

Jaguar F-Pace 25t AWD,
vanaf € 68.230.

Lexus NX 300h AWD,
vanaf € 54.295.

* = fabrieksopgave

8
7
7,5

Hoewel de X3 alweer even
meeloopt, is de restwaarde
nog altijd in orde. Toch haalt
hij het niet bij de Mercedes
GLC, die een geslaagde
opvolger vormt voor de GLK.
Door de recente introductie
van de nieuwe Q5 is dat model
weer helemaal bij de tijd.
De restwaardeprognose voor de testauto’s
is weergegeven als rapportcijfer. Dat cijfer
is een gemixte waarde van de te verwachten
restwaarde in euro’s en in procenten na vier
jaar bij een voor deze
auto’s r epresentatieve
kilometerstand.

OORDEEL

1

Mercedes
31 punten

Marco.Gorter.Autoweek

2

Audi
30 punten

3

BMW
28,5 punten

De verschillen binnen dit segment zijn erg klein, aan alles is te merken
dat de drie Duitse luxemerken goed op elkaar letten. Vandaar dat de
totaalscore niet ver uit elkaar ligt. Vanwege zijn zichtbare en voelbare
leeftijd valt de BMW als eerste af. Dat onderstreept echter meer hoe
goed de Q5 en GLC zijn dan dat het een tekortkoming is van de BMW.
Audi heeft de Q5 nadrukkelijk naar een hoger plan willen tillen en slaagt
daar grotendeels in. Op veel vlakken kan de Q5 de GLC partij bieden,
maar als het gaat om autonoom rijden en interieurafwerking sleept
de Mercedes toch net iets meer punten in de wacht. Dat betekent
onder de streep ook de overwinning.
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