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MAN draagt bij aan ‘green logistics’ bij DB Schenker 

 

Vianen, 15 maart 2013 – DB Schenker Logistics Nederland, met een netwerk 

van 21 logistieke centra en 17 kantoorlocaties, hecht veel waarde aan 

kwaliteit en duurzaamheid. Met de inzet van twaalf nieuwe MAN-trekkers, 

waarvan twee met Dual Fuel-technologie, wordt aan beide aspecten 

voldaan. “Onze verantwoordelijkheid voor het milieu nemen we heel 

serieus”, aldus Hans Cleijsen, Transportmanager bij DB Schenker. 

 

DB Schenker is een gerenommeerde logistieke dienstverlener die al sinds 1892 

in Nederland actief is. Sinds 2002 maakt het bedrijf deel uit van Deutsche Bahn, 

weliswaar als zelfstandige divisie. “Een jaar geleden hebben we besloten een 

‘twee merkenbeleid’ te hanteren. Voor de uitbreiding en verversing van ons 

wagenpark hebben we uitvoerig onderzoek gedaan. Uiteindelijk bleek MAN de 

beste keuze. Inmiddels bestaat ons wagenpark uit 51 trekkers, waarvan twaalf 

MAN’s, die zijn geleverd door MAN Tilburg. Medio februari worden de laatste vier 

van deze serie afgeleverd. Ze bevallen uitstekend”, vertelt Cleijsen. 

 

Respect voor het milieu is een belangrijk uitgangspunt binnen het beleid van DB 

Schenker. “Milieubewust ondernemen is in onze bedrijfsvoering verankerd. Wij 

ondersteunen ook onze klanten bij het realiseren van hun duurzame 

doelstellingen en bij het ontwikkelen van nieuwe diensten kiezen we voor 

milieuvriendelijke logistieke oplossingen. ‘Green logistics’ noemen we dat. Ook bij 

de aanschaf van nieuwe MAN-trekkers hebben we gekeken hoe we onze eigen 

‘carbon footprint’ kunnen verbeteren”, aldus Cleijsen. 

 

DB Schenker Logistics Nederland schafte voor het leeuwendeel MAN TGX 

18.400 4x2-trekkers aan. Cleijsen: “Maar ook een MAN TGX 18.440 4x2 in LZV-

uitvoering, waarmee per rit tot 30 procent brandstof kan worden bespaard. Ons 

milieubewuste karakter wordt pas echt benadrukt met de twee MAN TGS 18.360 

4x2-trekkers in Dual Fuel-uitvoering. Deze hebben achteraf gemonteerde 

aardgastanks en zijn dus geschikt voor het rijden op aardgas, dat voor een 

gigantische verlaging van de uitstoot van CO2 en fijnstof zorgt.” 

 

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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