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Speciaal werk vereist speciaal materieel 

MAN IDEALE GRONDVERZETTER VOOR CORNÉ VD BERG 

 

Vianen, 18 maart 2013 – Corné van den Berg uit Maasland, gespecialiseerd 

in grondwerk, heeft zijn tweede MAN TGS 36.440 8x4-4 in ontvangst 

genomen. Deze kipper maakt deel uit van het specialistische materieel dat 

Van den Berg inzet voor grondverzetwerk. “Betrouwbaar materieel is voor 

ons van groot belang. Bedrijven en overheid moeten op ons kunnen 

rekenen. Daarom hebben wij voor de derde maal voor MAN gekozen.” 

 

Corné van den Berg is sinds 1995 actief op het gebied van grond- en sloopwerk 

en containerservices. Het bedrijf wordt ingeschakeld voor grondverzetwerk, onder 

meer bij calamiteiten aan het waterleidingnet. Sinds 2011 is Corné van den Berg 

in het bezit van twee MAN’s die worden ingezet voor containerservices en 

grondverzetwerk: een TGS 41.480 8x4 BB containerwagen met haakarmopbouw 

en een TGS 36.440 8x4-4 BL met kipperopbouw en een Edison-autolaadkraan. 

 

“Sinds 2012 zijn wij BRL 9335-gecertificeerd: als een van de weinige bedrijven in 

Nederland mogen wij zelf grond afvoeren én verwerken. De werkzaamheden op 

het gebied van grondverwerking zijn in het afgelopen jaar toegenomen. Daarom 

hebben wij geïnvesteerd in een tweede kipper”, vertelt Corné van den Berg, 

directeur-eigenaar van het gelijknamige bedrijf in Maasdijk. 

 

“De TGS 36.440 8x4-4 bevalt zó goed, dat we nu exact dezelfde truck inclusief 

opbouw, laadkraan en opvallende kleurstelling als de in 2011 geleverde MAN 

hebben laten nabouwen. Met dank aan Van Leeuwen Truckservice, die een 

fantastische service verleent, is alles op rolletjes verlopen. Met twee kippers 

kunnen wij onze opdrachtgevers voortaan nog sneller van dienst zijn”, besluit Van 

den Berg. 

 

Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een dochteronderneming 

van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotivebranche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een 

dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland 

worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 
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