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Alweer de 10e editie van ons 

Informatiebulletin. In de afgelopen 

jaren is er veel veranderd. 

Inmiddels hebben meer dan 30 

bedrijven zich op de Bull 

gevestigd. 

 

Van Wiggen Vastgoed  BV 

 

 
Foto:  overzichtsfoto van de Bull 

 

De Bull blijkt uiteindelijk een gewilde 

locatie   

Gebouw 7 is afgelopen jaar voltooid en 

daarin hebben wij de volgende 

bedrijven mogen verwelkomen.  

 

Wij stellen ze graag aan u voor: 

 

70P VSB tegelhandel 

VSB is een tegelzettersbedrijf met een 

eigen showroom en outlet. Op 

verschillende dagen is de showroom 

open. Komt u gerust een keer langs. 

www.tegelhandelvsb.nl  

 

70Q Manschot Service en Onderhoud 

MSO is een onafhankelijk service-, 

onderhouds- en reparatiebedrijf voor 

schaarplatforms – hoogwerkers- 

heftafels – materiaalliften. Ook voor 

veiligheids-inspecties. 

www.marcomso.nl  

 

70H Vishandel Martin Plugge 

Martin is in de regio bekend van zijn 

heerlijke verse vis. Vanuit zijn unit op de 

Bull voorziet hij dagelijks zijn 

verkoopwagen(s) van verse producten 

die hij vervolgens aan de man/vrouw 

brengt in regio. 

FB VishandelMartinPlugge 

 

70L Elektrotechnisch installatiebedrijf 

Liefhebber 

Een oude bekende. Ron zet zich al jaren 

in op de Bull en lost bijna alle 

(elektrotechnische) problemen in no time 

op. Uiteindelijk toch een mooie 

bedrijfsunit voor Ron. 

www.liefhebber-lexmond.nl  

 

 
Foto:  foto gebouwen 7a, b en c 

 

70K Stukadoorsbedrijf Gebr. Lamphen 

Mark en Derk Lamphen zijn twee 

enthousiaste stukadoors, voorheen 

werkend vanuit Everdingen, nu gevestigd 

op de Bull. 

FB Stukadoorsbedrijf Gebr. Lamphen 

 

 

70M Gerrit Versluis Interieurbouw 

Als standbouwer en intereurbouwer kan 

Gerrit in zijn pand op de Bull de mooiste 

kasten, keukens, wanden enz. 

voorfabriceren om deze uiteindelijk bij u 

thuis of bij uw bedrijf op te bouwen.  

www.gerritversluis.nl 

http://www.tegelhandelvsb.nl/
http://www.marcomso.nl/
http://www.liefhebber-lexmond.nl/
http://www.gerritversluis.nl/


70G House Restyle 

Wijnand Otter gaat samen met zijn zoon  

het Viaanse bedrijf voortzetten op de 

Bull.  Horecabedrijven inrichten, 

verbouwen en het uitvoeren van 

elektrotechnische werkzaamheden 

horen tot het dagelijks werk van deze 

onderneming. 

en dat zonder FB of site☺ 

 

70D Van Wiggen Vastgoed & 

projectontwikkeling 

Om u beter van dienst te zijn is besloten 

ons bouwbedrijf en onze 

vastgoedonderneming te splitsen. Na 

de zomer hopen wij ons te vestigen op 

nummer 70D. 

 

 

Gebouw 9C 

De bouw van gebouw 9C is begonnen. 

Dit gebouw is reeds verkocht aan CT 

Hekwerk een specialist op het gebied 

van hekwerken en (dak)terrassen. 

www.cthekwerk.nl  

Impressie gebouw 9C 

 

Foto:  De bouw van gebouw 9C is begonnen 

 

Verdere ontwikkelingen 

De bouw van gebouw 9AB staat in de 

startblokken. De omgevingsvergunning  

is in behandeling bij de gemeente 

Vijfheerenlanden en inmiddels zijn er al 

vergaande gesprekken met nieuwe 

huurders en kopers. Er komen 7 units. 

variërend van 72 tot 289 m2.  

 
Foto: Impressie van gebouw 9AB 
 

 

College B&W 

In maart 2018 is het college van de 

gemeente Zederik op bezoek geweest 

op de Bull. Ze hebben diverse bedrijven 

bezocht en er is onder andere gesproken 

over de mogelijkheden voor de toekomst 

van het bedrijventerrein. 

 

 
Foto:  College op bezoek bij de Bull 

 

Ontwikkeling op termijn 

In overleg met de gemeente zijn wij de 

mogelijkheden aan het onderzoeken om 

fase II van bedrijventerrein De Bull te 

ontwikkelen. Zo houden we expansie 

voor de bedrijven uit Lexmond en de 

regio. Wordt vervolgd…….. 

 

Tot slot 

Neem gerust contact op voor een 

vrijblijvende bezichtiging en advies voor 

koop- en of huurmogelijkheden. 

www.Bmak.nl              www.debull.info 

    
Van Wiggen Vastgoed bv 

Lexmondsestraatweg 5 

4133 LA  Vianen 

Telefoon 0347-371593 

info@wiggen.nl 

www.wiggen.nl 

www.debull.info 

 
Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen 
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