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EVIDES WAARDEERT DE 
FLEXIBILITEIT EN PERSOONLIJKE 
AANDACHT 
René van Leeuwen begon in 1985 als leerling-fi tter bij Evides Waterbedrijf, tegenwoordig is 

hij er wagenparkbeheerder en heeft ruim 300 voertuigen onder zijn hoede. “Daarvan heeft 

ongeveer de helft een grijs kenteken, dus die komen sowieso allemaal via van De Zaag. 

Ook de personenwagens - die waarvoor alarmeringssystemen en achteruitrijsignalering een 

vereiste is - gaan bij hen langs.” 

Het leveren van veilig, schoon én smakelijk drink-
water aan 2,5 miljoen klanten is de belangrijkste taak 
van Evides Waterbedrijf. Duurzaam ondernemen 
staat hier sinds jaar en dag hoog op de agenda en 
ook bij de selectie van leveranciers geldt dat groen 
denken en doen een serieus selectiecriterium is. 

“Sinds 2010 doen wij zaken met van de Zaag,’ legt 
René van Leeuwen uit, “want voor onderhoud of 
reparatie is dit logistiek een goede keus. van De 
Zaag zit dichtbij en dat is toch wel erg prettig want dat 
bespaart vervuilende kilometers als onze monteurs 
even langs moeten rijden. Sinds 2012 ben ik verant-
woordelijk voor het wagenparkbeheer en de samen-
werking met de mensen van van  De Zaag bevalt me 
uitstekend. Ze kunnen snel schakelen en denken ook 
met ons mee als het gaat om zaken als duurzaam-
heid - bijvoorbeeld door de toepassing van lichtere 
materialen - en dat is voor ons een belangrijk issue.” 

van De Zaag voorziet de ‘fi ttersbussen’ van de 
specifi eke laadruimte-inrichting, omroepinstallaties, 
zwaailichten etc. “Sinds begin 2017 nemen we ook 
de navigatiesystemen  via hen af en die worden direct 
ingebouwd. Alles onder één dak, zodat het voertuig 
zo min mogelijk transportbewegingen moet maken. 
In principe levert van De Zaag zelf ook blackbox-
systemen en doen ze voertuigbelettering, maar 
wij werken daarvoor van oudsher met een tweetal 

andere partijen die naar tevredenheid presteren. van 
De Zaag gaat daar heel fl exibel mee om en zorgt dat 
onze toeleveranciers in de werkplaats in Numansdorp 
hun werk onder optimale omstandigheden kunnen 
doen. van De Zaag haalt het voertuig op bij de impor-
teur, doet de gewenste aanpassingen, verzorgt indien 
gewenst ook de ‘nulbeurt’ en zorgt dat het voertuig 
in één keer geheel conform onze wens afgeleverd 
wordt. Zo ontzorgen ze ons compleet.” 


