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Appartementen 
om van te houden
Bivelenhof is een buitenkans voor wie graag comfortabel en 

rustig woont in een groene omgeving, vlak bij het stadscentrum.

De veelzijdigheid van het aanbod is een van de grote troeven van 

Bivelenhof en biedt voor ieder wat wils. 

bivelenhof

Jouw appartement, 
hip en duurzaam 

in een groene long



Appartementen 
met een meerwaarde
Bivelenhof biedt prachtige appartementen in een kleinschalige residentie. 

De 11 eenheden hebben elk 2 slaapkamers, een mooi terras en zijn afgewerkt 

met degelijke, stijlvolle materialen. Zo maak je zelf van jouw appartement 

een plekje om van te houden.
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Veilig investeren om te genieten van een mooi rendement? Of vandaag al 

jouw nieuwe thuis voor de toekomst kopen? De appartementen in Bivelenhof 

bieden je een interessante investeringsopportuniteit. De ligging en de 

schaarste aan appartementen in de omgeving geven aan dit project een 

hoge investeringsscore. We staan je graag bij met advies.



De thuis 
waar alle generaties 
van houden
Bivelenhof is een veelzijdig project rustig gelegen in het groen. Bivelenhof is ook 

verkeersluw, de woonzone is enkel toegankelijk via de Meremweg of de Oude Tongerstraat.

Genieten op een bank van een goed boek of zin in een slaapmutswandeling bij avondval. 

Ruimte en rust is er in overvloed. Mag het wat actiever zijn? Dan is de sportclub en het 

aanknooppunt aan het populaire Limburgse fietsroutenetwerk binnen handbereik.

Bilzen
aan je voeten 
In 10 minuten wandel je naar de markt en in een goede 5 

minuten naar CC De Kimpel, het zwembad, de tennisclub 

TC Katteberg... Kortom, de winkel- en terrasjesstad met haar 

scholen en faciliteiten ligt echt om de hoek. Bivelenhof is 

ook prima bediend met spoor- en busverbindingen voor 

woon-werk en woon-schoolverkeer naar Hasselt, Genk, 

Tongeren, Maastricht en de rest van Limburg. Ook de oprit 

van de E313 ligt vlakbij. Deze zorgt voor een vlotte 

verbinding naar Hasselt, Luik, Antwerpen, Leuven, Brussel… 

Maar Merem, het landelijke stukje Bilzen rond Bivelenhof, 

heeft nog meer troeven. Er is een lagere- en kleuterschool, 

die op slechts enkele stappen van je toekomstige 

voordeur liggen.

Een van de sleutelwoorden van dit project is duurzaamheid. Er worden ruime natuurlijke buffers 

voorzien doorheen de ontwikkeling. Bivelenhof omvat meer dan 40% groene zone of parkgebied 

met recreatiemogelijkheden en rustplekken. Wandel- en fietspaden lopen doorheen het project.

Deze duurzaamheid wordt ook doorgetrokken in de bouw van de appartementen met een 

uitstekende energiewaarde. BILZEN
bivelenhofbivelenhof

bivelenhof

© Stad Bilzen

Bivelenhof bevat meer 
dan 40% groen.
Meer dan de standaardnorm 
in Vlaanderen!
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Immo Wage
Wage NV heeft meer dan 20 jaar ervaring met vastgoed in 

Bilzen en omstreken. Wage NV realiseert groepsbouw, koopt en 

verkavelt gronden voor woon-, industrie-, of handelsdoeleinden. 

Opportuniteiten zien, investeren met eigen middelen en kwaliteit 

realiseren is hun motto.

www.wage.be

Vestio
Vestio staat voor ‘Vangronsveld & Somers, thuis in ontwikkeling’ 

en is actief in de realisatie van residentiële vastgoedprojecten op 

toplocaties in het binnenland en in Knokke. Van appartementen, 

woningen, retail, verkavelingen, woonzorgcentra tot het kopen 

en verkopen van bestaand vastgoed. 

011 80 00 00
www.vestio.com

Matexi
Matexi ontwikkelt al 75 jaar duurzame woonbuurten. Sinds zijn 

oprichting in 1945 biedt Matexi aan iedereen de kans om een 

betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woning aan te schaffen. 

Onder het motto “Welkom in de buurt” creëert Matexi buurten 

die inspireren om samen meer van het leven te maken. 

0478 54 17 43
www.matexi.be

bivelenhof

Een buitenkans voor 
wie graag comfortabel 

en rustig woont



EEN REALISATIE VAN: 

011 80 00 00
www.vestio.com

INFO & VERKOOP:

0478 54 17 43 
www.matexi.be
089 68 05 37




