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Een aantal jaren geleden kondigde Mercedes aan te willen stoppen 

met de G-Klasse. Waarschijnlijk een proefballon, want kort daarna ver-

kondigde het merk de productie nog een aantal jaren voort te zetten. 

Naast de ML vonden de Duitsers het nodig een tweede grote terrein-

auto op de markt te zetten, de GL. Een absurd grote terreinwagen. 
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En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van 

auto’s. Werkte voor TV-program-

ma’s als Gek op Wielen en RTL 

Autowereld en organiseerde de 

tentoonstelling ‘Onze Auto’s, 

Rijden door de Tijd’ in de Beurs 

van Berlage. Voor De Groene 

Venen test hij wekelijks een auto 

uit het rijke aanbod van de 

regionale dealers.

En toen kwam de nieuwe trend: 

kleine terreinauto’s. Ford kwam 

met de Kuga, Audi werkte aan een 

Q5, Volkswagen aan de Tiguan en 

BMW timmerde al aan de weg met 

de X3. Aangezien Mercedes niet 

achter kon blijven kwam de GLK op 

de markt. GLK staat voor Gelän-

dewagen Luxus Kompaktklasse. 

Het is maar dat je het weet. De 

ontwerpers hebben goed gekeken 

naar de stoere hoeken van de 

über-Geländewagen, de G-Klasse 

en die hoeken wat afgezwakt door 

ook wat stylingelementen van de 

C-Klasse over te nemen. Resultaat 

is een stoere city-jungle SUV, die 

zijn debuut beleefde in de eerste 

Sex and the City �lm. Wat zijn 

stoere imago natuurlijk weer niet 

helemaal ten goede kwam.

We pikken de GLK 320 CDI op bij 

Cor Millenaar in Bovenkerk. Eerder 

kregen we van hem de sleutels mee 

van de zwarte G55 AMG die deze 

pagina eerder sierde en in de we-

ken erna voor veel reacties zorgde. 

Het bedrijf van Cor is hét aan-

spreekpunt voor alle 4x4 Mercedes-

sen in Nederland. Naast specialist 

te zijn in G-Klasses levert Cor alle 

4x4 modellen van Mercedes en 

heeft hij een aparte tak opgezet 

om deze auto’s om te bouwen naar 

bijvoorbeeld grijs kenteken of om 

te vormen tot racemonster voor de 

zware Dakar-rally’s. Zodoende dat 

hij ook een GLK onder handen nam 

en deze op grijs kenteken zette. 

Cors enthousiasme en passie voor 

het merk komt in allerlei facetten 

terug binnen zijn bedrijf. Zo staat 

hij op het moment dat we de GLK 

komen oppikken met twee jongens 

van zijn werkplaats de auto grondig 

in te soppen en af te spoelen. Tot 

in detail wordt de auto opgepoetst. 

Om te voorkomen dat al dit poets-

werk verloren gaat als ik een plas 

doorrijdt, het regent behoorlijk, 

vraag ik een aantal poetsdoeken 

mee om op de fotolocatie de auto 

nog wat op te poetsen.

Op de dagen dat ik auto’s rijd 

voor de krant, ben ik altijd op pad 

met Patrick Hesse, huisfotograaf 

van deze pagina. Hoewel we 

beide weten waar goede auto’s 

aan moeten voldoen, verschillen 

we soms wel degelijk van mening. 

Zo staat Mercedes in Patricks top 

drie automerken, terwijl het merk 

er bij mij net buiten valt. Met de 

nadruk op ‘net’, want sinds de rit 

met de verbluffende G55 is het 

merk een behoorlijk aantal plekken 

naar boven gestormd en wankelt de 

nummer drie positie. Ik begrijp don-

dersgoed dat mensen dit merk op 

nummer één hebben staan. Na mijn 

kennismaking met de hagelnieuwe 

C350 Avantgarde een paar jaar ge-

leden viel bij mij direct het kwartje 

waarom mensen blindelings voor 

een Mercedes-Benz kiezen. Het zijn 

simpelweg bizar degelijke en goede 

auto’s. Sinds ze een nieuwe design-

slag hebben gemaakt vind ik de 

modellen er qua styling ook steeds 

meer op vooruit gaan. Mijn vrees 

was echter dat, aangezien veel 

aandacht besteed is aan het uiterlijk 

van de GLK, het interieur en de 

rijkwaliteiten vergeten zouden zijn. 

Maar nee. De materialen voelen 

degelijk aan, alle systemen werken 

zoals je verwacht. Bij het wegrijden 

merk je direct dat je met een Benz 

onderweg bent. Alles voelt solide, 

massief en degelijk aan. En uiter-

aard baad je in luxe. Zo hoef je de 

auto slechts te vertellen wat je wilt, 

en de computer voert je wensen 

uit. Temperatuur wat lager, CD 2 

aanzetten, airco uit, iemand opbel-

len; alles kan op spraak uitgevoerd 

worden. Dit alles terwijl je in stilte 

wegzoeft dankzij de zeventraps 

automaat die zijdezacht schakelt 

van verzet naar verzet.

Het pièce de résistance van deze 

speci�eke GLK ligt onder de motor-

kap. Daar vinden we een dikke 3.0 

dieselmotor met 224 pk en 540 Nm 

koppel. En dat is schadelijk. Niet 

zo zeer voor het milieu (hoewel, 

een verbruik van 1 op 12,7 is niet 

superzuinig, maar redelijk te noe-

men), maar meer voor de bandjes. 

Mercedes-Benz GLK 320 CDI 4Matic

Krachtpatser

Mercedes Benz
Gereden versie: Mercedes Benz 

GLK 320 CDI 4Matic

Vermogen: 224 pk

0-100: 7,5 s

Top: 220 km/u

Gemiddeld verbruik: 

1 op 12,7 / 7,9 l/100km

Prijs gereden model: v.a. € 

35.000,00 (grijs kenteken)

Alternatieven: Audi Q5, BMW 

X3, Ford Kuga, Volkswagen 

Tiguan, Volvo XC60

Je moet over een hele beheerste 

rechtervoet beschikken als je niet 

constant alle 224 paardjes wilt aan-

sporen. Het is zó verleidelijk. Maar 

de bandjes gaan dus niet altijd zo 

lang mee als dat je zou willen. 

Het enige nadeel van een grijs 

kenteken is volgens mij het feit 

dat je een tussenwand hebt tussen 

de laadruimte en de passagiers-

ruimte. Voor lange mensen staat dat 

synoniem voor: de stoel kan niet ver 

genoeg naar achteren. Maar aan-

gezien de GLK 320 CDI voorzien 

is van een automaat, scheelt het 

dat je niet constant hoeft te kop-

pelen. Daarnaast heb je alleen nog 

uitzicht uit het rechterachterraam. 

Achteruit rijden doe je normali-

ter al op je spiegels, maar bij een 

grijs kenteken ben je daar extra 

op aangewezen. Voordeel van een 

grijs kenteken is dat je niet alleen 

over megaveel laadruimte beschikt, 

maar ook dat de prijs van deze GLK 

best meevalt. Zo betaal je voor 

deze uitvoering ‘slechts’ 45 mille, 

waar je voor de alledaagse GLK al 

snel 65 mille neertelt.

Dus ondernemers opgelet; als 

je eens wat anders wilt dan een 

standaard bestelbus, toch in stijl en 

comfort voor wilt rijden; kijk dan 

eens naar een auto op grijs kente-

ken, zoals bijvoorbeeld deze GLK. 

Uiteraard is Cor ook bereid andere 

Mercedes-modellen onder handen 

te nemen, dus er zit altijd iets tus-

sen wat in de smaak valt.
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