
Bedrijvenboek bedrijfsbezoeken 
 

 
Café Restaurant De Engel   
Markt 26 
3961 BC  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: dhr. J. Vernooij 
Website:   www.engelrestaurant.nl 
Sector:   Economie 
 
Omschrijving: 
Benieuwd of werken in de horeca wat voor jou is?  Bezoek dan De Engel op de Markt in Wijk bij 
Duurstede. Een mooi café-restaurant met in de zomer een groot terras voor de deur. Ervaar of je het 
leuk vindt om gasten gastvrij te ontvangen, goed te helpen, hun drankjes te maken of maaltijd te 
bereiden. En natuurlijk de afwas, maar bedenk dat je vooral dé persoon bent die zorgt dat de gasten 
het naar hun zin hebben. Als horecamedewerker ga je namelijk elke dag voor de ultieme 
gastbeleving. 
   

 

 
Wear2work 
Molenvliet 1A 
3961 MT  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: mw. M. Vrancken 
Website:  www.wear2work.nl 
Sector:   Economie 
 
Omschrijving: 
Wear2work is allround specialist in werkkleding, werkschoenen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Hier kan ook werkkleding bedrukt worden met bedrijfslogo of 
bedrijfsnaam. Klanten kunnen bestellen in de webshop of langskomen in de fysieke winkel. Een kijkje 
achter de schermen van deze kledingwinkel geeft inzicht in wat er allemaal nog meer bij komt kijken  
om eigenaar te zijn. 
 

 

 
Welkoop Wijk bij Duurstede 
Langbroekseweg 3 
3962 EH  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: dhr. E. van Meggelen 
Website:  www.welkoop.nl/winkels/wijkbijduurstede 
Sector:   Economie 
 
Omschrijving: 
We zijn er voor alle doeners. Voor iedereen die er blij van wordt om lekker buiten bezig te zijn. En te 
zorgen voor alles wat groeit en bloeit. Als doener vind je bij ons precies wat je zoekt: een praktisch 
aanbod en gedegen advies. Van iemand die er echt verstand van heeft. Het hele jaar door en bij elk 
weertype weet Welkoop wat er nú te doen is in de tuin. We weten hoe je goed voor dieren zorgt. En 
wat je daarvoor nodig hebt en hoe je dat aanpakt. Welkoop. Weet wat te doen.   

http://www.engelrestaurant.nl/
http://www.wear2work.nl/
https://www.wear2work.nl/werkkleding/
https://www.wear2work.nl/werkschoenen/
https://www.wear2work.nl/bescherming/
https://www.wear2work.nl/bescherming/
http://www.welkoop.nl/winkels/wijkbijduurstede


 

 
Onderlinge Verzekeringen 
Wijkersloot 12 
3945 LE  Cothen 
 
Contactpersoon: dhr. M. Mocking 
Website:  www.onderlingecothen.nl 
Sector:   Economie 
 
Omschrijving: 
Bij de Onderlinge Verzekeringen Cothen kun je terecht voor advies en alle informatie over alle 
verzekeringen. We werken voor particulieren, zakelijke klanten en agrarische ondernemers. Dat doen 
we als coöperatie zonder winstoogmerk. Wij zijn het gezicht achter de verzekeringen en helpen onze 
klanten persoonlijk. Zowel vanuit kantoor als bij de klant. 
 

 

 
Fietsdomein  
Zandweg 4 
3962 EC  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: mw. M. Wilgenburg 
Website:  www.fietsdomein.nl 
Sectoren:  Techniek 
   Economie 
 
Omschrijving: 
Fietsdomein staat voor aandacht, eerlijk advies en voor onbezorgd fietsplezier. Wil je meer weten 
over werken bij Fietsdomein? Ben je niet bang voor vieze handen, heb je interesse in techniek en ben 
je benieuwd hoe het is om aan fietsen te sleutelen? Breng dan een bezoek aan Fietsdomein. 
Hierdoor ontdek je ook of economisch inzicht belangrijk is voor het runnen van dit mooie bedrijf. 
 

 

 
Volt4U 
Keulenaar 6D 
3961 NM  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: dhr. J. Kosterman 
Website:  www.volt4u.nl 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
Volt4U is een onderneming uit Wijk bij Duurstede, opgericht in 2011 door Rik van der Horst. 
Ons bedrijf plaatst zonnepaneleninstallaties bij particulieren en bedrijven. Dit varieert van tientallen 
tot honderden panelen.  
Wij geloven in zonnepanelen voor eigen energievoorziening door zelf energie te produceren. 
 
  

http://www.onderlingecothen.nl/
http://www.fietsdomein.nl/
http://www.volt4u.nl/


 

 
Only BIM, architecten 
Langbroekerdijk A 32 
3947 BJ  Langbroek 
 
Contactpersoon: dhr. K. van der Lee 
Website:  www.onlybim.nl 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
Only BIM is een bouwkundig bureau gespecialiseerd in BIM. BIM staat voor Building Information 
Modeling. Dit is een methode waarbij een gebouw voordat het echt gebouwd wordt al volledig 
digitaal opgebouwd wordt in de computer. Wij doen dat tijdens het ontwerp voor Architecten en 
voor de bouw voor Aannemers. 

 
 

 
KWS Infra 
Groenewoudsedijk 10 
3528 BG  Utrecht 
 
 
Contactpersoon: dhr. J.W. van Rooijen 
Website:  www.kws.nl 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
KWS infra is onderdeel van Volker Wessels en is een aannemingsbedrijf met landelijke dekking. Wij 
zijn gespecialiseerd in het realiseren van de openbare ruimte zoals asfaltwegen, riolering, straatwerk, 
grondwerk. De projecten die wij uitvoeren variëren in omvang van 1000,00 euro tot ca. een paar 
honderd miljoen. Onze opdrachtgevers zijn de overheid, waterschappen en private partijen. Wij 
hebben binnen ons bedrijf onder andere de volgende functies, te weten uitvoerders, calculators, 
emvi schrijvers, tendermanagers, omgevingsmanagers. Wil je kennismaken met ons bedrijf je bent 
van harte welkom! 

 
 

  

http://www.onlybim.nl/
http://www.kws.nl/


 
BAM Infra Regionaal Asfalt   
Plantijnweg 32 
4104 BB  Culemborg 
 
 
Contactpersoon: dhr. M. Oosterveld 
Website:  www.baminfra.nl 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
Elke dag maken we wel gebruik van de weg of het fietspad. Het is vanzelfsprekend dat het er ligt, 
maar er komt zoveel bij kijken voordat we er plezier van kunnen hebben! Tijdens het bedrijfsbezoek 
aan BAM Infra in Culemborg kom je alles te weten over onze asfaltwegen. We leiden je rond in het 
grootste en modernste asfalt laboratorium van Nederland! Hier laten we je zien waar asfalt uit 
bestaat, hoe asfalt wordt gemaakt en welke innovaties er worden toegepast om asfalt te 
verduurzamen. Ook laten we je zien wat er bij komt kijken om het asfalt op de weg aan te brengen 
en met welke machines we dit doen! 

 
 

 
BAM Infra Regionaal Civiel   
Plantijnweg 32 
4104 BB  Culemborg 
 
 
Contactpersoon: dhr. D. Stuivenberg 
Website:  www.baminfra.nl 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
BAM Infra Civiel realiseert infrastructurele constructies zoals bruggen, viaducten, tunnels en sluizen, 
maar we zijn ook erg actief in de energietransitie en industrie. We zijn dan betrokken van het 
ontwerp tot de realisatie, maar ontfermen ons daarna ook over het beheer en onderhoud. Tijdens 
het bedrijfsbezoek vertellen wij meer over onze projecten en welke beroepen hier allemaal bij 
komen kijken, want met alleen bruggenbouwers komen we er niet. Je zal ontdekken dat wij allerlei 
talent inzetten om deze projecten tot een succes te brengen. 

 
 

  

http://www.baminfra.nl/
http://www.baminfra.nl/


 
Inventum Technologies   
Kaagschip 25 
3991 CS  Houten 
 
 
Contactpersoon: dhr. D. Blom 
Website:  www.inventum.com 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
Duurzame en energiebesparende oplossingen voor een gezond en fijn thuis. Dat is de zekerheid die 
Inventum biedt. Onze producten ontwikkelen en produceren wij in onze eigen fabriek in Houten. 
Inventum is een oer-Hollands bedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat en al ruim 30 jaar duurzame 
warmtepompen produceert. Onze nieuwste innovatie wacht op jouw ideeën. 
Bij Inventum Technologies combineer je de wereld van techniek, logistiek en productie. 
Samenwerken met mensen uit deze verschillende richtingen komt dagelijks aan bod. 
Nieuwsgierig geworden? Er staat je een exclusieve rondleiding te wachten 
 

 

 
Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers 
Wijkersloot 12 
3945 LE  Cothen 
 
Contactpersoon:  dhr. R. Mocking 
Website:  www.mockinghoveniers.nl 
Sectoren:  Natuur & milieu (groen) 
   Economie 
 
Omschrijving: 
“Wij willen graag dat mensen blij worden van een tuin!” 
Daarom houdt Mocking Hoveniers zich bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 
tuinen. Dit doen we met vakmensen, verantwoorde materialen en vanuit de werkwijze van Dutch 
Quality Gardens. Hiermee zorgen we voor klantgerichte oplossingen en unieke tuinen. Door goede 
kwaliteit en nazorg te leveren zorgen we voor een langdurige relatie met onze klanten. 
 

  

http://www./
http://www.mockinghoveniers.nl/


 
Van Vliet Duurzaamhout 
Gooyerdijk 41 
3947 NB  Langbroek 
 
Contactpersoon:  dhr. P. Zeeman 
Website:  www.duurzaamhout.nl 
Sector:   Natuur & milieu (groen) 
   Economie 
 
Omschrijving: 
Van Vliet Duurzaamhout is importeur van duurzaam Europees hout. We zijn specialist in Europese 
houtsoorten als Eik, Robinia, Kastanje, Douglas en Lariks. Naast doorverkoop hebben we ook eigen 
productie van eigen ontwerpen buitenmeubilair waarin ons hout met een duurzame natuurlijke 
uitstraling centraal staat. We leveren aan onder meer de vakhandel , overheid en eindgebruiker. 
 

 
 

 
OBS De Horn 
Overloop 2 
3961 KE  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: dhr. J. Heijman 
Website:   www.dehorn.nl 
Sector:   Onderwijs 
 
Omschrijving: 
Een school waar elk kind welkom is, gezien wordt, zich veilig voelt. Een inspirerende omgeving waar 
talenten tot bloei komen. Een school met enthousiaste leerkrachten, die durven te vernieuwen, 
zodat leerlingen straks goed voorbereid de wereld instappen. 
 

 
 

http://www.duurzaamhout.nl/
http://www.dehorn.nl/

