
 

 

                                        

 

 

 

 

 

Ondernemen begint op Bedrijventerrein De Bull 
 
Lexmond, maart  2021    nr. 12 

 

Ondanks dat er geen nieuwe 

gebouwen van de grond 

gekomen zijn, zijn er wel volop 

ontwikkelen op de Bull. We doen 

graag verslag. 

 

Van Wiggen Vastgoed BV 

 

 

 
Oude stier van voormalig Ki-station 

De stier die vanaf de jaren 70 op de 

strooiloods van het voormalige Ki-station 

prijkte heeft een nieuw plekje gekregen 

op de Bull. Tijdens het opruimen van de 

kerstverlichting in januari is met enkele 

ondernemers het stalen kunstwerk 

definitief geplaatst bij de ingang van 

het terrein. 

 

 
Foto:  genomen tijdens de werkzaamheden 

 

Nieuwe bedrijven op de Bull  

We hebben weer enkele nieuwkomers 

van groot tot klein. In een notendop 

geven we u een opsomming van de 

nieuwe bedrijven: 

 

70N SolarOplossing 

De juiste oplossing voor zonnepanelen op 

uw bedrijf vindt u bij de heren Van de 

Plas en de Graaf van SolarOplossing. 

www.solaroplossing.nl 

 

70R Pellikaan & Bogaard 

Dit regionale bedrijf is het juiste adres 

voor uw nieuwe sanitair. 

www.pbsanitair.nl 

 

66M TM Technisch tekenbureau 

TM is als engineeringbureau/tekenbureau 

actief in de werktuigbouwkunde. 

www.tm-engineering.nl 

 

70V WIMA Models 

WIMA Models is innovatief in de 

productie van schaal modellen. 

www.wima-models.com 

 

68J Whiskey Glazen Shop 

Voor whisky- bier- wijn- en nog veeeel… 

meer glazen, kunt u terecht bij: 

www.whiskeyglazenshop.nl 

 

68K Ruimtekabinet 

Ontwerpers & Makers van comfortabele, 

energiezuinige & circulaire woningen. 

www.ruimtekabinet.nl 
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66G Installatiebedrijf Midden-Nederland 

Een allround installatiebedrijf met passie 

voor het vak en bakken met ervaring. 

www.installatiemidnl.nl 

 

Nog te huur 

Bij gebouw 68S en 68T is er volop 

beweging, Dit gebouw wordt definitief 

gesplitst en zodoende geschikt gemaakt 

voor twee kleinere ruimten. 68T is reeds 

geopteerd door Artipoppe. Dit bedrijf is 

al enkele jaren gevestigd op de Bull en 

gaat in deze bedrijfshal de logistieke 

handeling verrichten voor de distributie 

van babydraagdoeken. 

Voor 68S zoeken wij nog een huurder. 

Deze hal heeft totaal ± 380 m2 

oppervlakte en nog eens ± 135 m2 

verdiepingsvloer. De indeling is 

grotendeels nog naar eigen smaak in te 

delen. 

Neemt u met ons contact op of met de 

makelaar. 

www.Bmak.nl 

 

 

 

 
Foto:  Flijer dorpsinitiatief l 

 

Dorpsinitiatief Lexmond 

Om op een verantwoorde manier de 

Bull II te realiseren en het mogelijk te 

maken om op een kleine schaal 

bedrijven uit te plaatsen uit bijvoorbeeld 

de kern van Lexmond naar de Bull, zijn 

wij in overleg gegaan met het bestuur 

van deze vrijwilligersgroep. 

Inmiddels is er een toekomstvisie 

geschreven en ingediend bij het bestuur 

van de gemeente Vijfheerenlanden. Ook 

is deze aan de inwoners van Lexmond 

gepresenteerd.  We zijn erg benieuwd 

naar deze ontwikkelingen en willen de 

initiatiefnemers helpen om hun doelen te 

verwezenlijken. 

www.dorpsinitiatieflexmond.nl 

 

Internetadres 

Momenteel zijn wij bezig met onze 

nieuwe website. Kijkt u eens op: 

www.vanwiggenvastgoed.nl Op de site 

vindt u informatie over de Bull maar ook 

over nieuwe projecten van Van Wiggen 

Vastgoed. Zoals de te realiseren 

woningen op de Slagboom locatie te 

Leerbroek. 

 

 

Tot slot 

Hoewel nieuwe ontwikkelingen 

momenteel nog in de overlegfase zijn, 

kunt u gerust contact opnemen voor 

koop- en of huurmogelijkheden op 

termijn. 

www.Bmak.nl              www.debull.info 

    
  

 

Van Wiggen Vastgoed bv 

Nieuwe Rijksweg 70D 

4128 BN  LEXMOND 

Telefoon 0347-745916 

info@wiggen.nl 

www.vanwiggenvastgoed.nl 

www.debull.info 
 

Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen op: 
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