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MAN Truck & Bus is één van Europa’s meest toonaangevende fabrikanten van bedrijfsvoertuigen en leveranciers van 

transportoplossingen, met een omzet van zo’n € 9 miljard per jaar (2015). Het modelaanbod omvat trucks, bussen en 

dieselmotoren, evenals services voor het vervoer van personen en lading. MAN Truck & Bus biedt wereldwijd 

werkgelegenheid aan meer dan 35.500 werknemers. 

       Pagina 1/2 
 

MAN Truck & Bus 

Postbus 72 

3800 HD Amersfoort 

 

 

Contactpersoon media 

Dennis Homberg 

 

 

Tel: 033-4949987 

dennis.homberg@pon.com  

http://nieuws.man-trucks.nl/  

 

Leusden, 27 juni 2016 
 

 
IJmond Transport Groep sponsort ECO Marathon 
in Londen  
 

Ook dit jaar zal Green Team Twente met twee teams deelnemen aan 

de Shell ECO Marathon in Londen. IJmond Transport Groep onder-

steunt beide teams met logistieke diensten.  

Directeur Wim Strijk: ''We streven bij onze uiteenlopende logistieke werk-

zaamheden naar het meest duurzame materieel, reden waarom we zoveel 

MAN trucks hebben, zodat we onze klanten zo schoon en duurzaam moge-

lijk van dienst kunnen zijn. Om dit streven verder te benadrukken, zetten wij 

ons materieel in om het Green Team Twente te ondersteunen.'' 

Betrokken bij duurzame ontwikkelingen 

IJmond Transport Groep vindt initiatieven zoals de Shell ECO Marathon erg 

belangrijk. ''De ontwikkelingen in de wereld gaan snel, ook op het gebied 

van mobiliteit. In ons vak kan niemand zich veroorloven om niet het onder-

ste uit de kan te halen wat betreft brandstofefficiency van zijn wagenpark. 

Bij de Shell ECO Marathon zie je dit terug. Reden te meer voor ons om ons 

daarmee te associëren. We voelen ons betrokken bij deze ontwikkelingen, 

die we ook bij onze voertuigleverancier MAN terugzien. ''  

Inzet van logistieke expertise 

Beide  Green Teams zijn hier zeer dankbaar voor, omdat naast een schone 

truck, er ook de  nodige logistieke expertise gewenst is om de operatie soe-

pel te laten verlopen. Directeur Strijk hierover:  ''Even een trekker-oplegger-

combinatie overzetten van Nederland naar Engeland gaat zomaar niet. Bo-

vendien gelden in Londen zeer strenge milieuregels voor bedrijfswagens. 

Dankzij onze expertise kan het Green Team Twente ongestoord zich met 
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de ECO Marathon bezig houden, terwijl wij ons richten op de logistieke as-

pecten. De overtocht vraagt maatregelen ten aanzien van veiligheid en 

vanzelfsprekend moet op papier alles kloppen voor de betrokken autoritei-

ten. Van onze kant kunnen wij bovendien een duurzame combinatie ter be-

schikking stellen met een ter zake kundige chauffeur.'' 

Expertise op meerdere vlakken 

IJmond Transport Groep is een bijzonder veelzijdige logistieke dienstverle-

ner die beschikt over expertise op meerdere vlakken. Zo is het bedrijf ge-

certificeerd om medicijnen te vervoeren, maar ook ladingen van meer dan 

honderd ton gaat IJmond Transport Groep niet uit de weg.  

De Shell ECO Marathon van Londen wordt gehouden van 27 juni tot en met 

4 juli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


