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AUTO
Test BMW X5 4.4i Executive

Veelzijdige AWD blijkt echte sportwagen

Hoogpotige
rijmachine
In het kleine topje van de prestige AWD auto’s ontbrak

tot voor kort BMW. De Beierse autofabrikant heeft

met de komst van de X5 deze omissie op kernachtige

wijze goed gemaakt. Wij testten de kostbare 4.4i Exe-

cutive met Sport pakket. Ook de All Wheel Drive X5

doet BMW’s sportieve imago veel eer aan.

Vijf jaar geleden werd een auto als
de X5 in het BMW programma nog
schier onmogelijk geacht. BMW
had immers Rover en daarmee
Land Rover gekocht, onder meer
om met de Range Rover direct in
de AWD top door te kunnen drin-
gen. De geschiedenis heeft inmid-
dels een andere loop genomen,
maar BMW heeft in die tijd wel z’n
eigen All Wheel Drive ontwikkeld
en productieklaar gemaakt.

De in de Verenigde Staten ge-
bouwde BMW X5 is vanaf het be-
gin vooral bedoeld geweest om in
één keer naar de absolute top van
het segment van de luxueuze vier-
wielaangedreven auto’s door te sto-
ten. Dat is BMW wel toevertrouwd
en de kostbare X5, die met name
voor de Amerikaanse markt is be-
stemd, werd wereldwijd goed ont-
vangen. Het resultaat van BMW’s
inspanning is een bijzonder opval-
lende, direct als BMW herkenbare
auto. De X5 is uiteraard voorzien
van de onmiskenbare BMW grille
en hij staat hoog op z’n standaard
17 inch wielen. Hij lijkt nog het
meest op een omhoog getilde
BMW 540i. Waarmee we bedoelen
dat de bij andere weggebruikers
bijzonder veel aandacht trekkende

BMW X5 weliswaar een bijzonder
geslaagd uiterlijk heeft, maar toch
een beetje de stijlvolle en stoere
uitstraling mist van auto’s als de
Range Rover en de Toyota Land
Cruiser. De BMW neigt vooral heel
sterk naar een sportieve 4WD auto.
De kostbare Sports Activity klasse
was in een eerder stadium al ont-
staan met de Mercedes M klasse,
die niet geheel toevallig ook uit de
VS stamt. Ook al zo’n meer spor-
tief dan stoer uitziende AWD. En
wie voor de BMW X5 kiest zal
zich onherroepelijk van de bestaan-
de kaste onderscheiden.

Concurrenten zijn de al genoem-
de Mercedes M klasse, de Range
Rover, Toyota Land Cruiser 100 en
de Jeep Grand Cherokee Limited.
En straks volgt Porsche nog! De
bedragen op de prijslijsten van
deze indrukwekkende automobie-

len vallen in de zes cijfers klasse en
het is opvallend hoeveel extra geld
er aan dergelijke auto’s wordt uit-
gegeven. De BMW X5 begint, om
een voorbeeld te geven, als 3.0i bij
ƒ 127.800,-, maar de meest ver-
kochte wordt ongetwijfeld de 
ƒ 139.200,- kostende Executive.
Voor nog meer rijgenot zorgt de
achtcilinder 4.4i die ƒ 169.800,-
kost en in Executive uitvoering
zelfs ƒ 190.500,-. Wie een Sport
Pakket wenst, moet nog ƒ 11.016,-
extra uit de buidel trekken, waarna
deze auto voor ƒ 201.016,- de
showroom mag verlaten. Kosten
voor de aflevering, registratie en
verwijdering even niet meegere-
kend, want die brengen het werke-
lijke totaal op ƒ 202.729,-.

Mooie V8 roffel
BMW heeft met de dure X5 4.4i
het beste van twee werelden geko-
zen. De stoere koets van wat een
BMW stationwagon zou kunnen
zijn, is gecombineerd met een ge-
raffineerde vierwielaandrijving en
een zacht roffelende, maar indien
aangesproken, huiveringwekkend
huilende achtcilindermotor. De 4.4
liter VANOS V8 die onder de sterk
geprofileerde X5 motorkap huist, is
zonder veel poespas uit de 540i en
de 740i gehaald. Het is van nature
een beschaafde beul van een motor.
Deze tegenstelling gebruiken we
met opzet, want de grootste achtci-
linder benzinemotor die BMW op
dit moment bouwt gedraagt zich bij
voorkeur als een zijdezacht mur-
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melende krachtbron, maar maakt
indien daartoe aangespoord, met
een rauwe brul zijn potente aanwe-
zigheid kenbaar. Daarvoor is wei-
nig meer nodig dan een lichte druk
op het gaspedaal, waarop de twee
ton wegende X5 krachtig voor-
waarts begint te suizen als betreft
het een vedergewicht.

De ruim overvierkante BMW
V8 motor met een blokhoek van 90
graden en Motronic M 7.2 elektro-
nische multipoint injectie, maakt
van de X5 nagenoeg een veertje
dat enthousiast van de ene ver-
keerssituatie naar de volgende
spurt. En dat gaat allemaal met zo-
veel gemak dat je een veel hoger
motorvermogen vermoedt dan de
210 kW bij 5400 t/min dieBMW

opgeeft. Voor het maximum kop-
pel lezen we in de specificatiebla-
den 440 Nm bij 3600 t/min, waar-
van bij 2000 toeren al 380 Nm
beschikbaar is. We zijn met de per-
manent aan de vier wielen aange-
dreven BMW deze keer maar niet
naar de vermogenstestbank ge-
gaan. De 4WD en de vele elektro-
nica weerhielden ons hiervan.

De prestaties en eigenlijk nog
veel meer dat achteloze gemak
waarmee de X5 4.4i zich van zijn
taak kwijt, versterken onze indruk
dat de motor met veel pret en en-
thousiasme doet wat de fabrikant

hem heeft opgedragen. Hij wordt
daarbij geassisteerd door een adap-
tieve vijftraps ZF automaat. Deze
neemt de chauffeur het schakel-
werk geheel uit handen en doet dat
ook al even beschaafd als de motor
zelf. Voor de actieve chauffeur is er
een Steptronic functie die je in de
dagelijkse praktijk weinig zal ge-
bruiken maar die, wanneer bijvoor-
beeld een zware trailer moet wor-
den voortgesleurd, weer goed van
pas kan komen.

De permanente vierwielaandrij-
ving wordt als volgt verdeeld: 62
procent gaat naar de achterwielen

en de voorwielen krijgen de reste-
rende 38 procent. Een lage gearing
kent de X5 niet.

De sportieve BMW X5 is geen
bescheiden drinker. Je zou er met
een voorzichtige rechter voet circa
9 liter op 100 km mee kunnen ha-
len, maar dat lukt zelden. Wanneer
je er echt voor gaat zitten, neemt
hij al gauw een stevige slok tot
zich en dat kan gemakkelijk tot
ruim 16 liter per 100 km oplopen!

Executive Class
Wie een slordige twee ton aan een
auto besteedt, mag voor z’n geld

Hij staat hoog op de poten,maar
heeft toch niet het uiterlijk van een
‘ordinaire’terreinauto.Ook de X5
is duidelijk een echte BMW.

Ook aan de achterzijde voert spor-
tiviteit de boventoon.De X5 is een
erg grote auto,maar dat valt door
de slanke styling nauwelijks op.

De machtige 4.4 liter V8 motor verschaft
de zware X5 sportwagen prestaties en
een enorm trekvermogen.

Eigenlijk veel te veel luxe voor een 4WD
auto, leder en tapijt en een chic en zeer
overzichtelijk dashboard.

Het multifunctionele, lederen en
elektrisch verstelbare stuurwiel
heeft ook toetsen voor cruise con-
trol,audio en telefoon.

Een rijdende controletoren met op
de middenconsole het multifunc-
tionele beeldscherm voor naviga-
tie,boordcomputer,TV en audio.

Attente details zoals een pennenbakje
met daaronder twee bekerhouders,een
middenarmsteun met bergvak en een
fraai geïntegreerde telefoonhoorn.

Handige ruimte voor de zonnebril
in het dak en een zelfdimmende
binnenspiegel.Ook een regensen-
sor vergroot het comfort.

De variabele achterbank met een
skiluik en een middenarmsteun
maakt de BMW X5 tot een behoor-
lijk veelzijdig transportmiddel.

De achterruit kan apart omhoog
geklapt worden. In de variabele
bagageruimte zijn twee 12Volts
stopcontacten aangebracht.

FOTO’S:JAN LIEFTINK
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BMW X5 3.0i ................................ƒ 121.800,-
BMW X5 3.0i Executive ................ƒ 139.200,-
BMW X5 4.4i ................................ƒ 169.800,-
BMW X5 4.4i Executive ................ƒ 190.500,-
BMW X5 3.0 d ........................................n.n.b.
ABS:................................................standaard
ASR:................................................standaard
Stabiliteitsregeling: ......................standaard
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Zij-airbags: ....................................standaard
Hoofdairbags ................................standaard
Xenon verlichting: ..........................ƒ 1.983,-,
........................................Executive standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Handbediende Airco: ....................standaard
Automatische Airco: ......................ƒ 2.906,-,
........................................Executive standaard
Cruisecontrol: ................................standaard
Navigatie systeem: ........................ƒ 12.498,-
Automaat: ......................................standaard
Lederen bekleding: ........................ƒ 6.458,-,
........................................Executive standaard
Schuif/kanteldak elektrisch: ..........ƒ 4.007,-
Trekhaak: ........................................ƒ 2.012,0
Metallic lak: ....ƒ 2.397,-, Executive standaard

Importeur
BMW Nederland 
☎ (070) 413 32 22

Modelserie en prijzen

Plus
Opvallend,representatief en
kwalitatief van grote klasse,
ook al betaal je daarvoor een
flinke prijs.De prestaties zijn
fenomenaal en de X5 staat zo-
wel zakelijk als privé z’n man-
netje.Hij is zeer veelzijdig,
zelfs een stevige trailer wordt
niet geschuwd.De uitrusting
is bijzonder compleet en de af-
werking van hoog niveau.

Min
Twee ton is een enorm bedrag
voor een semi terreinauto.De
achterportieren zijn te krap om
makkelijk in te stappen en in
de niet riante bagageruimte
vinden we nauwelijks afge-
schermde bergruimten voor
spullen als laarzen en jassen.
De demping is zeer stug,wie
dat niet wil moet maar liever
geen Sportpakket bestellen.
Hij consumeert ook een beste
slok peperdure benzine.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................210 kW bij 5.400 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................440 Nm bij 3.600 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 6,0 sec. ............0-100 km/h: 8,0 sec. ..............80-120 km/h: 7,6 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 61 dBA.....................100 km/h: 62 dBA ...................120 km/h: 65 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 18,8 liter op 100 km .........................Buitenweg: 11,1 liter op 100 km

Combinatierit:...................................................................13,9 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................15,5 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................230 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................230 km/h

Testmetingen

AUTO
Test BMW X5 4.4i Executive

enige luxe en kwaliteit verwach-
ten. De BMW X5 4.4i Executive is
een schitterend afgewerkte en zeer
complete auto. Hij kan zelfs bijna
de vergelijking met de duurste 5 en
7 serie modellen doorstaan. De
met prachtig leder beklede cabine
biedt ruim plek aan vier volwassen
en met iets inschikken kan er op de
niet al te brede achterbank ook nog
een vijfde passagier mee. De in-
stap is relatief hoog en je kijkt
riant over het andere verkeer heen.

De beide voorstoelen en de
stuurkolom zijn geheel elektrisch
verstelbaar en je moet echt wel een
uiterst onmogelijk postuur bezitten
wil je in deze auto geen goede
werkplek kunnen vinden. Het
dashboard, in onze X5 voorzien
van het als extra verkochte naviga-
tiesysteem, is door de fabrikant
met goed herkenbare en bereikbare
schakelaars en knoppen volge-
bouwd voor onder meer een uitge-
breide klimaatregeling en een fraai
audiosysteem met CD wisselaar.

Het instrumentarium is typerend
voor BMW, eenvoudig van opzet
en zeer goed afleesbaar. De Execu-
tive zit boordevol accessoires. Zo
is een boordcomputer standaard
evenals de Xenon verlichting, kop-
lampsproeiers, Hill Descent Con-
trol, metallic lak, Park Distance

Control, lichtmetalen wielen, ver-
warmde stoelen, een regensensor,
dakrailings, cruise control, elektri-
sche raambediening voor en ach-
ter, een automatisch dimmende
binnenspiegel, leeslampjes en be-
kerhouders voor en achter. Het
smaakvolle interieur biedt vol-
doende bergruimte voor kleine
spullen. De BMW heeft voor en
achter een midden armsteun, een
skiluik en een in ongelijke delen
omklapbare rugleuning van de
achterbank. De zitting blijft op z’n
plaats. De achterklep bestaat uit
een onder- en een bovenklep. Een
uitschuifbare laadvloer is als ac-
cessoire te bestellen. In de niet al
te ruime, maar wel variabele baga-
geruimte is onder de vloer nog een
kleine bergruimte voor bijvoor-
beeld een camera.

Op het gebied van actieve vei-
ligheid heeft BMW ABS, EDS,
ASR en uiteraard de AWD in de
aanbieding, terwijl de passieve vei-
ligheid wordt gewaarborgd door
normale airbags, aangevuld met
zij-airbags en hoofdairbags.

Vooral sportief
De BMW X5 kreeg van zijn Ger-
maans/Amerikaanse makers een
geheel onafhankelijke wielophan-
ging. Aan de voorzijde zijn dubbe-
le langsarmen en veerpoten plus
een stabilisator toegepast, achter
vinden we een met de 7 serie ver-

gelijkbare, multidimensionale inte-
graal as met ook weer een stabili-
satorstang. Het onderstel is verder
ook nog voorzien van luchtvering
en een niveauregeling, terwijl het
Sportpakket voor de imposante 19
inch wielen zorgt.

Het weggedrag van de X5 is
meer sportief dan comfortabel. De
brede banden hebben een bijna on-
voorstelbare grip en volgen
plichtsgetrouw de door de bestuur-
der via de haarscherpe tandheugel-
besturing opgelegde route. Met
slechts af en toe een zijstapje wan-
neer een diepe richel in het wegdek
het al te bont maakt. De BMW laat
zich als een sportwagen besturen
en geeft daarbij een uiterst veilig
gevoel. De bij het Sportpakket be-
horende stuggere dempingskarak-
teristiek maakt de inzittenden af en
toe iets te krachtig deelgenoot van
wegoneffenheden.

De X5 excelleert niet alleen op
de openbare, verharde weg, maar
hij staat ook z’n mannetje in zwaar
tot zeer zwaar terrein, mocht het
ooit zover komen. Weinigen zullen
daar echter toe over gaan, al was
het alleen maar omdat je met zo’n
kostbare auto domweg niet moed-
willig een diepe modderplas of een
twijfelachtige steile helling wilt
opzoeken. Maar het kan allemaal
wel met deze veelzijdige X5.

Dick Schornagel

Meting: BMW
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