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Jouw thuis, hip en duurzaam 
in een groene long

Eigentijdse, comfortabele woningen ontworpen door verschillende gerenommeerde Limburgse architecten. 

Elk met een unieke stijl, maar allemaal met royaal veel lichtinval en aansluiting op tuin of park. 

Dat is Bivelenhof in Bilzen. Deze nieuwe woondroom wordt gerealiseerd door Vestio, Matexi en Wage NV. 

In Bivelenhof is het heerlijk wonen, tussen de stad en de buiten achter de woningen waar de Solveldstraat aansluit 

op de Meremweg. Ieder vindt er zijn zin. Halfopen of gesloten bebouwing; drie of vier slaapkamers; twee of drie 

bouwlagen; enkele of dubbele carport... En wat helemaal fantastisch is: het groene karakter blijft overal in het 

project behouden, met parkjes, open ruimtes en bomen. 

Bivelenhof is een buitenkans voor wie graag comfortabel en rustig woont in een groene omgeving, vlak bij het 

stadscentrum.

Woningen te koop: in toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg-Wg-AG-Gmo-Gvkr-Vv. EPB-attest beschikbaar ongeveer 6 maanden na voorlopige oplevering.
Alle plannen, tekeningen en beelden in deze folder geven een indruk van het project. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen gewijzigd worden. Niet-contractueel document.



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

Zon-concept
In een eerste fase biedt Bivelenhof halfopen en gesloten woningen 

aan. We gaan voor betaalbaar wonen met alle comfort. Elke woning 

heeft een praktische indeling met veel variatie. Onze architecten 

werken allemaal met een doorzonmodel, maar vullen dat wel op hun 

eigen wijze in.

Gevoel van vrijheid
Elk van hen besteedt namelijk veel aandacht aan de openheid 

van de woningen. Vanuit het leefgedeelte kijk je uit op zowel de 

individuele tuin als op de parkzone. Dit zorgt voor een aangename 

beleving en creëert een gevoel van vrijheid, ook binnenskamers. 

Genereus 
wonen
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Serene kleuren, 
mooie materialen 
Elk van de architecten heeft ook bewust gekozen voor 

lichtgekleurde materialen (lichtgrijs, beige, wit) en moderne, 

tijdloze vormen. Daardoor vormt Bivelenhof een homogeen en 

sereen geheel, waarbij toch de eigenheid van elke woning 

gegarandeerd blijft. Je kiest voor een woning die naar jouw 

smaak getekend is en die je zelf in binnenafwerking nog naar 

believen kan aanpassen.



In een 
groene long
Bivelenhof biedt ook prachtig gelegen bouwgronden

aan. Hier bouw je – zonder bouwverplichting – op je eigen tempo 

en met je eigen architect en aannemer ‘jouw thuis om van te 

houden’. Deze liggen aan het begin van de groene long tussen 

Bilzen en Merem, achter de huizen waar de Solveldstraat aansluit 

op de Meremweg. Dat groene karakter blijf ook in de verkaveling 

intact dankzij nieuwe bomen en de vele groenzones.
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Renesse
's HERENELDEREN, Elderenstraat
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BUNTINX - PYNCKET
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WONING 1 - GELIJKVLOERS

bruto oppervlakte woning: 130 m2 excl. zolder

bruto zolderopp.: 16 m2 (vanaf 1m20 vrije hoogte)
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De thuis waar 
je kinderen 
van houden
Bivelenhof is kindvriendelijk met doodlopende straatjes en 

vooral veel groen. Bivelenhof is ook verkeersluw, de woonzone 

is enkel toegankelijk via de Meremweg of de Oude Tongerstraat. 

Verstoppertje spelen of een potje voetballen? Veilige ruimte in 

overvloed. Maar ook voor de jeugd is er een sportclub, 

jeugdbeweging en middelbare school in de nabije omgeving.

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 tussen de woningen. Bivelenhof omvat meer dan 40% groene zone of parkgebied met 

spel- en recreatiemogelijkheden. Wandel- en fietspaden lopen doorheen het project. 

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

uitstekende energiewaarde. 
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Bivelenhof bevat meer 
dan 40% groen.
Meer dan de standaardnorm 
in Vlaanderen!
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Dat zei de Duitse wetenschapper-schrijver-genie Goethe ooit. 

Gelukkig zijn voor Bivelenhof meerdere architecten aan het 

werk gezet, stuk voor stuk hebben ze hun strepen verdiend met 

tal van veelbesproken projecten. Die diversiteit in architectuur 

maakt van Bivelenhof niet alleen een fijne, 

maar ook unieke woonbuurt. 

Tijdloos
De combinatie van onderscheidende stijlen die toch perfect 

matchen biedt kopers ook een grotere zekerheid dat hun 

woonbuurt niet snel zal dateren. Ze verzekert kopers dus van 

een grotere zekerheid op de waardevastheid van hun eigendom.

Verschillende stijlen, 
alle mogelijkheden
Niet alleen de verschillende stijlen zorgen voor diversiteit. Elke architect 

heeft binnen ‘zijn’ woningen ook gezorgd voor variatie in volume en 

indeling. We mogen dus zonder overdrijven zeggen: er zit muziek in 

Bivelenhof. 

“Architectuur is 
bevroren muziek”
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