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Distributeur Westerman versterkt duurzaam profiel 

met MAN TGS Euro 6 trekkers 

Lage verbruikskosten beslissende factor bij Westerman Logistics 

 

Leusden, 16 juli 2013 – Duurzaam ondernemen is al geruime tijd de 

norm bij Westerman Logistics in Nieuwleusen. Dus koos de 

(inter)nationale distributeur vanzelfsprekend voor ‘Euro 6´ bij de 

recente aanschaf van tien nieuwe trekkers. De MAN TGS 18.320 

BLS overtuigde vervolgens door zijn gunstige verbruikscijfers en 

het passende onderhouds- en reparatiecontract van MAN dealer 

Roordink Bedrijfswagens in Zwolle. 

 

Westerman Logistics is een logistieke dienstverlener die warehousing, value 

added services en een breed pakket aan distributiediensten biedt. Naast een 

gevarieerde stroom aan groupage kent het bedrij f ook specialisaties voor 

fietsen en lengtegoederen. Westerman richt zich sinds begin dit jaar bovendien 

op de distributie van zorgproducten als medicijnen en revalidatiehulpmiddelen.  

“We vervoeren goederen in allerlei soorten en maten. Elke productgroep heeft 

haar eigen specifieke randvoorwaarden voor transport”, aldus directielid Berend 

van Dieren. “We rijden in de Benelux en het noordwestelijk deel van Duitsland.  

Voor het  distribueren van de goederen beschikken we dan ook over een breed 

geoutilleerd wagenpark van een kleine 90 trucks.” 

 

Ook erg zuinig in de praktijk 

“De inzet van MAN trucks met Euro 6 is vanuit ons streven naar duurzaamheid 

een goede keus geweest”, vervolgt Van Dieren. “We geven zo een duidelijk 

signaal richting opdrachtgevers die waarde hechten aan duurzaam 

ondernemen. Daarnaast pakt het verbruik van de nieuwe MAN Euro 6 trekkers 

erg positief uit. Dat tekende zich al af bij de eerste uitgebreide test die we 

hebben gemaakt met een demotruck van Roordink, maar ook nu we de auto’s 

in bedrijf hebben, blijven de verbruikscijfers gunstig.” 

 

Zuinig op milieu én berijder 

De MAN’s TGS 18.320 BLS van Westerman Logistics zijn de eerste Euro 6 

trekkers in dit segment die in Noord-Nederland zijn afgeleverd Ze zijn 

bovendien uitgevoerd met een XL-cabine, dus met een hoog dak. De berijders 

van de auto’s weten die keuze zeer te waarderen, meent Van Dieren: “Van de 
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chauffeurs hoor ik louter tevreden geluiden over de ruimte in de cabine en het 

rijcomfort.” 

 

Logistieke oplossingen 

Westerman Logistics bestaat sinds 1880. Het familiebedrij f startte met een 

wekelijkse bevoorrading van winkels in Zwolle. Dankzij een goed oog voor de 

wensen van klanten en het bieden van logistieke oplossingen op maat , is 

steeds meer groei geboekt. 

Westerman Logistics heeft in 2010 de Lean & Green Award gekregen. Het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu reikt die uit aan bedrijven die zich 

inspannen om binnen vij f jaar (gerekend vanaf 2007) de CO2-uitstoot met 

minimaal 20 procent te reduceren. De toekenning van de award geeft aan dat 

Westerman Logistics al vroeg deze doelstelling wist te realiseren.  
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl.  
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CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder 

toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer 

duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s 

en bussen levert MAN Truck & Bus AG een wezenlijke bijdrage aan de 

voortdurende stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een 

omvangrijk programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) 

vermindert. Transport-efficiency ontziet het  milieu en is een meerwaarde voor 

onze klanten. 

 

 

 

MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN bedrijfswagens en bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, N ederlands grootste onderneming in de automoti ve branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw samen met een dealerapparaat van 12 dealers met 35 ves tigingen en 2 BusPartners-vestigingen. MAN bedrijfswagens en 

bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties i n Europa.  
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