
 

MAN Truck & Bus b.v. 

Marketing 

Stuartweg 2 

4131 NJ  Vianen 

 

Voor meer informatie 

Sandra van der Wurf,  

Public Relations 

Tel. 06 53 18 09 22 

 

Frank Siemerink,  

Marketing 
Tel. (0347) 363 312 
 

www.man-trucks.nl 

 

 

 

 

 

 
 

 

Persinformatie 

MAN Truck & Bus b.v. 

 

 
 

 
WATERSCHAP RIVIERENLAND TIEL ZET MAN TGS IN BIJ  

ONDERHOUD EN CALAMITEITEN 

 

Tiel, 1 maart 2013 – Waterschap Rivierenland Tiel heeft een nieuwe MAN 

TGS 28.400 6x4 met M-cabine in gebruik genomen. Met dit krachtige 

voertuig, uitgerust met  haakarmsysteem en afzetbak, voert het waterschap 

inmiddels naar volle tevredenheid de voorkomende beheer- en 

onderhoudswerkzaamheden binnen het rayon Nederbetuwe uit. 

 

Volgens teamleider Martin Romein, van de afdeling Beheer & Onderhoud 

Waterschap Rivierenland, voldoet de door ROSIERVANDENBOSCH Tiel 

geleverde MAN volledig aan het wensenpakket: “Voor onze werkzaamheden was 

een zwaardere truck  met één as meer nodig. MAN bood ons deze mogelijkheid, 

in combinatie met de gewenste duurzame Euro 5-oplossing. Met het 

haakarmsysteem van Hiab takelen wij nu moeiteloos onze boten voor 

onderhoudswerkzaamheden in en uit het water. De boten transporteren wij 

vervolgens in de afzetbak. De inschakelbare voorwielaandrijving maakt daarbij 

elk lastig terrein voor ons toegankelijk.” 

 

Snoeien en verstevigen 

Naast het transport van de boten zet de afdeling Beheer & Onderhoud de 

krachtige MAN in om vuil af te voeren richting de tien ‘composteerpunten’. Omdat 

binnen de acht rayons vijf voertuigen beschikbaar zijn, leent de afdeling de 

nieuwe MAN regelmatig  met chauffeur uit aan andere rayons of afdelingen 

binnen Waterschap Rivierenland. Daarom koos het waterschap  bewust voor een 

uitwisselbare afzetbak. De MAN is verder betrokken bij dagelijkse 

werkzaamheden als het water peilen, onderhoudswerkzaamheden met de boot 

en kleinschalig handwerk met een zeis. Martin Romein: “Het maaisel wordt uit 

het water gehaald en op de kant gezet waar het even blijft liggen volgens de 

Flora- en Faunawet, zodat bijvoorbeeld kikkers tijd hebben om te ontsnappen. 

Vervolgens wordt het vuil in de afzetbak gedaan. In de winter verzamelen we 

veel hout, snoeihout en zwerfafval. Ook bij calamiteiten als hoogwater is de MAN 

van groot belang. Bijvoorbeeld om  zandzakken te vervoeren waarmee we de 

dijken verstevigen en voor het verwijderen van zwaar zwerfvuil dat tegen de 

dijken aanklotst en zodoende de dijk kan beschadigen”. 

 

Pure luxe 
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Volgens de chauffeurs Wout van Blijderveen en Jan Geurts rijdt deze MAN met 

zijn automaat als een ‘luxe’ auto. “Hij is stil, sterk en vooral ook wendbaar”, 

vertelt Jan. “Die wendbaarheid komt ons goed van pas bij  klussen op smalle 

dijken en in dorpen.” Daarnaast zijn de heren blij dat het voertuig milieukleppen 

heeft: “Perfect, het afnetten hoeft nu niet meer”, aldus chauffeur Wout. 

 

Beheer en onderhoud 

De afdeling Beheer & Onderhoud van Waterschap Rivierenland Tiel werkt aan 

schoon water en veilige dijken in het rayon Nederbetuwe. In het totaal werken 

acht rayons binnen Waterschap Rivierenland Tiel dagelijks met vier MAN-trucks 

aan dat beheer en onderhoud.  Deze rayons zijn niet allemaal in het bezit van 

eigen materieel en menskracht. Daarom wordt ook gebruikt gemaakt van de 

diensten van  lokale aannemers. Meer informatie over het Waterschap 

Rivierenland is te vinden op www.waterschaprivierenland.nl. 

 

 

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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