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Ook op de Bull is de opleving van
de economie goed te merken, en
bedrijven staan in de rij voor een
mooie bedrijfsruimte. Middels
deze nieuwsbrief spijkeren wij u
weer bij.
Van Wiggen Vastgoed BV

Foto: laatse gebouw KI station is inmiddels gesloopt en
maakt plaats voor gebouwen 7a, 7b en 7c

Start bouw van verzamelgebouwen 7a,
7b en 7c is aangevangen
Het laatste bouwwerk van het KI station
is inmiddels gesloopt en zodoende
hebben wij nog slechts de herinnering
aan de voormalige stierenstallen.
Januari jl. zijn de palen de grond in
gegaan en is er begonnen met de
fundatie van de nieuwe hallen.
De units zijn enkele maanden geleden
al in de verkoop/verhuur gegaan, en
inmiddels zijn bijna alle units verkocht of
geopteerd.
Enkele units worden nog te huur
aangeboden.
Welke bedrijven zich gaan vestigen in
de te bouwen units, daar komen wij in
het volgende infoBulletin op terug.

Foto: impressie van verzamelgebouwen 7a, 7b en 7c

De Zeeuw bv
Twee units van gebouw 5 zijn
aangekocht door de Zeeuw. Naast een
spuiterij te Groot-Ammers heeft de Zeeuw
een reparatie- en onderhoudsbedrijf voor
stationaire motoren, compressoren en
generatoren. Deze werkzaamheden
worden op kleine schaal op de Bull
uitgevoerd.
www.spuiterijdezeeuw.com
Speijer Restauratie
Specialist in restauratie-, onderhoud- en
timmerwerkzaamheden zijn de
werkzaamheden die Ben Speijer uit
Ameide verricht van uit zijn unit van
gebouw 5, hiermee heeft de laatste unit
van gebouw 5 ook een nieuwe
eigenaar/gebruiker.
www.speijerrestauratie.nl

Foto: Lente 2017 stonden wij met deze maquette op de
openbedrijvendag in het Bosch te Lexmond

Verschuiving van bedrijven op de Bull
Het gaat goed met de reeds
gevestigde bedrijven op de Bull.
Verschillende bedrijven zijn verplaatst
naar een grotere unit of hebben
uitbreiding ondergaan.
High Eye is verplaatst naar 66d. hier
vinden zij de expansie die zij nodig
hebben voor hun bedrijf in professionele
drones.
Artipoppe heeft de voormalige unit van
High-Eye ter beschikking gekregen en
de bedrijfsruimte is hiermee verdubbelt.
Streefkerk Inbraakpreventie is verhuist
naar 66G en heeft inmiddels zijn oude
bedrijfsruimte succesvol verhuurd.
Art Deco Trade heeft eveneens zijn
werkbare ruimte verdubbeld om alle
voorraad van lampen en aanverwante
artikelen op te kunnen bergen.
Woodstylz heeft de opslagruimte op 68P
ingeruild voor een complete unit met
opslag- én kantoorruimte.
Tot slot. Hornet Laser Cladding heeft nu
de gehele unit van 68c in gebruik. Op
de eerste verdieping zijn mooie kantooren instructieruimten gemaakt en de
werkplaats is vergroot naar 250 m2.
Al met al, positieve ontwikkelingen, óók
voor de reeds gevestigde bedrijven op
de Bull.
Bezoek college
Op 27 maart a.s. verwachten wij een
werkbezoek van het college van
gemeente Zederik.
Op verzoek van de account-manager
komt het voltallige college van
Burgemeester en Wethouders op
bezoek op de Bull.
Wij hopen met hen, diverse bedrijven te
mogen bezoeken.
Met inmiddels 19 gevestigde
ondernemingen zijn er wellicht bedrijven
bij die hiervoor in aanmerking willen
komen.
Wij nemen hier contact over op.

Foto: Ook in 2017 met vereende krachten de kerstversiering
aangebracht,

Ontwikkeling op termijn
De eerste schetsen worden uitgewerkt
voor de laatste te bouwen
bedrijfsruimten. Wij hopen in de
lente/zomer met de plannen naar buiten
te komen en de
verkoop/verhuurmogelijkheden te
presenteren.
Heel voorzichtig zijn wij de mogelijkheden
aan het onderzoeken om fase II voor te
bereiden om zo expansie te hebben voor
de bedrijven uit Lexmond en de regio,
wordt vervolgt……..
Tot slot
Wij informeren u graag uitgebreid over
de mogelijkheden. 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 op:

