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MDB maakt toekomst met nieuwe Eurocargo op CNG  
 

Hoe trots kun je zijn? Heel trots dus! Chauffeur Wim Verstoep is hét voorbeeld van een 

‘blije rijder’. Sinds hij voor zijn bedrijf MDB B.V. op een IVECO Eurocargo mag rijden is 

Wim graag op pad. De robuuste bedrijfswagen wordt ingezet voor intern vervoer. MDB 

B.V. dat onderdeel uitmaakt van TBI rijdt dagelijks heen en weer tussen de werf van 

MDB B.V. en de projectlocaties van de aannemers. De lading is divers, van 

steigerhoutenplanken tot kabels en kasten voor de bouw of zware steigeronderdelen. 

“Alles wat we kunnen vervoeren, vervoeren we.” 

TBI is een groep ondernemingen die onze fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt. 

Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en 

scheepsinstallaties. In heel Nederland is hun werk te zien. Van kleine initiatieven tot grote, 

spraakmakende projecten. Voor publieke of private opdrachtgevers. 

De holding heeft duurzaamheid hoog in het vaandel waarbij ze hun footprint willen minimaliseren en 

hun kennis delen. De TBI-ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op 

het gebied van Techniek, Bouw en Infra. 

Toen MDB B.V. besloot een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen stond als een paal boven water 

deze duurzaam en zo groen mogelijk moest zijn. Er werd gedacht aan elektrisch rijden en zelfs rijden 

op waterstof werd overwogen. Via de tuinman, hoe groen wil je het hebben, werd MDB B.V. getipt 

over Kwakernaak bedrijfswagens uit Waddinxveen die als IVECO dealer alles weet over duurzaam 

transport.  

Kwakernaak 

Jasper van Wijngaarden van Kwakernaak ging met Eric van den Berg, hoofd afdeling voorraad en 

logistiek van MDB B.V. om de tafel. “Al snel vielen de eerste twee opties af. Gezien de afstanden 

die dagelijks gereden worden bleek elektrisch rijden niet mogelijk. Ook waterstof viel af omdat dit 

concept nog echt in de kinderschoenen staat.” Jasper vertelt enthousiast. “IVECO heeft als koploper 

op gebied van aardgas wél de oplossing voor duurzaam transport. Vanuit de fabriek kunnen wij CNG 

of LNG voertuigen leveren die voor zeer lage CO2 uitstoot zorgen.” Doordat de actieradius geen 

problemen gaf, MDB B.V. rijdt gemiddeld zo’n 450 kilometer per dag, werd Eric van den Berg 

steeds enthousiaster. Eric: “We waren blij met het advies van Kwakernaak, er werd echt meegedacht 

over de wensen en eisen. Er werd gerekend en getekend en de IVECO Daily Blue Power won steeds 

meer terrein.” 

Actieradius 

Maar toen moest chauffeur Wim nog overtuigd worden. Wim: “Ik ben zelf monteur geweest en was 

sceptisch over rijden op gas. Ik zei zelfs; op gas moet je koken.” Lachend: “Toch klonk het verhaal 

van Jasper niet verkeerd, zeker toen ik hoorde wat de actieradius is en dat het voertuig volledig 

doorontwikkeld vanuit de fabriek geleverd kon worden.” 
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Bij Kwakernaak mocht Wim plaats nemen achter het stuur. De Daily bleek hem niet echt te passen, 

wel blij werd hij van de Eurocargo die er naast stond. Jasper: “Zijn ogen gingen glimmen toen hij 

plaats nam achter het stuur.” Een heuse vrachtwagen met veel meer laadvermogen, dat was even 

andere koek. “Hij paste me als een handschoen,” aldus Wim. En zo werd besloten een Eurocargo op 

CNG aan te schaffen en werd dit gezamenlijke avontuur een succesverhaal. Veiligheid en comfort 

werden geboden door een 360 graden camerasysteem waarmee ook het dodehoek probleem 

opgelost is. “En ik wilde een passagiersstoel die ik zelf kan verstellen.” 

Lage emissies 

Jasper: “Met de aanschaf van deze Eurocargo is MDB B.V. een prachtige bedrijfswagen rijker. 

Duurzaam, efficiënt, wendbaar en veelzijdig: de Eurocargo is dankzij lage emissies de perfecte truck 

voor juiste stadsmissies en gemeentelijke toepassingen.” Eric is zichtbaar blij met de oplossing die 

Kwakernaak kon bieden. “Het duurzame aspect was enorm belangrijk bij de keuze die we moesten 

maken.” MDB B.V. heeft duurzaam ondernemen van oudsher in de genen zitten. Met de extra CNG 

tanken die onder de Eurocargo gebouwd konden worden is chauffeur Wim zeker dat hij zijn 

kilometers kan maken. De mee gespoten spiegels en portieren maken het feestje compleet. 

 


