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Opening en open huis in Apeldoorn met 600 bezoekers groot succes 

MAN Apeldoorn zet zichzelf op de kaart 

 

Vianen, 2 november 2012 – MAN Apeldoorn, onderdeel van MAN Nederland 

Dealer B.V., heeft zich met de feestelijke opening van een nieuw pand en de 

succesvolle open dagen, nadrukkelijk op de kaart ge zet. Ruim zeshonderd 

bezoekers genoten vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober  in en rond het nieuwe 

pand aan de Ecofactorij in Apeldoorn van een evenem ent dat door zijn 

omvang nog het meest leek op een truckshow.   

 

‘Het was een bijzonder geslaagd weekend’, vertelt Arjan Wijkamp, bedrijfsleider 

van MAN Apeldoorn. ‘Vrijdagavond hebben we met een kleine groep genodigden 

de opening van ons nieuwe onderkomen gevierd. Spectaculair daarbij was dat 

alle vijftien medewerkers van onze vestiging hun entree maakten in een 

touringcar die symbolisch dwars door een papieren muur kwam aangereden. 

Daarmee wilden we uitdrukken dat een nieuw pand, hoe mooi en duurzaam het 

ook is, pas echt een bedrijf wordt in combinatie met de bevlogenheid en passie 

van het team dat er werkzaam is.’  

 

Goede relatie  

De open dag op zaterdag was zeker ook spectaculair. Wijkamp vervolgt: ‘Er 

waren ruim zeshonderd bezoekers waaronder erg veel klanten en overige 

relaties, collega-dealers, nieuwe “buren” van de Ecofactorij maar ook familie en 

bekenden van onze medewerkers. Een dertigtal klanten, had op ons verzoek 

recent afgeleverde MAN-trucks  meegenomen om de open dag op te luisteren. 

Bijzonder is dat aan al onze aanvragen gehoor is gegeven. We zijn dan ook trots 

op de goede relatie die we met onze klanten hebben. Er waren bijvoorbeeld een 

Parijs-Dakar-truck, een zogenoemde mattenlegger van het Ministerie van 

Defensie en een enorme hoogwerker. Een relatie van ons had achter zijn MAN- 

truck zelfs een oplegger gehangen met daarop een klassieke MAN V8-motor uit 

1975 om de werking hiervan te demonstreren. Bijzonder was ook de 

aanwezigheid van de Handicamp-camper. Ook die is recent door ons geleverd 

aan de gelijknamige stichting – die vakanties voor mensen met een handicap 

organiseert. Mensen van de stichting waren ook aanwezig om over hun werk 

uitleg te geven aan de bezoekers.’ (www.handicampoutdoor.nl) 

 
Allerlei activiteiten  



De bezoekers konden zich op de open dag overigens zowel in als rond het nieuwe 

onderkomen van MAN Apeldoorn met allerlei activiteiten vermaken. ‘Voor jeugdige 

bezoekers hadden we een springkussen, een skelterbaan en een racesimulator’, aldus 

Arjan Wijkamp. ‘Hun ouders konden binnen demonstraties van onze nieuwe apparatuur 

bijwonen. Wij hebben onder meer een hefbare rollenbank waarmee we efficiënter 

kunnen keuren, en  stempelliften die de technici alle bewegingsvrijheid rond een truck of 

bus bieden. Verder was ook het enorme, drie verdiepingen tellende magazijn te 

bezichtigen, dat naar de nieuwste ergonomische inzichten is ingericht. En in de van veel 

natuurlijk licht voorziene werkplaats kwam de MAN-autotransporter met daarop een 

klassieke Bentley en een klassieke Porsche prachtig uit. Veel bezoekers gaven aan 

onder de indruk te zijn van de duurzame manier waarop we het pand verwarmen: met 

een houtkachel die we stoken op zogeheten pellets. Dit zijn uit biomassa geperste 

staafjes waarmee we een volledig CO2 neutrale verbranding hebben. Het was een 

uiterst succesvolle dag met een continue stroom bezoekers. Nu gaan we in ons nieuwe 

onderkomen met z'n allen ertegenaan om er een zakelijk succes van te maken.’ 
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