
Zalig wonen in de natuur van de Eifel-Ardennen
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Op een licht glooiende helling in de hoogst 
gelegen gemeente van België, biedt 
Vastgoed Büllingen 12 luxueuze woningen 
aan. Deze werden optimaal afgestemd op 
de wensen van al wie op zoek is naar een 
exclusieve plek om tot rust te komen, op 
vakantie… of het hele jaar door. 

Het project omvat 2 open en 10 halfopen 
bebouwingen met drie niveaus. De 
architectuur is strak en tijdloos, het 
interieur creatief maar toch authentiek. 
Deze duurzame, energiezuinige woningen 
baden in de gezellige sfeer van de 
Ardennen, zonder te vervallen in clichés.  

Met een open, luchtige leefruimte, 3 
slaapkamers, 2 badkamers en voldoende 

bergruimte kunnen ze perfect dienst doen 
als luxueus vakantiehuis of als permanent 
verblijf voor diverse gezinstypes. De 
2de verdieping is ruim en biedt tal van 
mogelijkheden. De afwerking van dit 
niveau wordt niet voorzien in het huidige 
project. Maar indien gewenst gaan we er 
uiteraard graag voor jou mee aan de slag.  

Elke woning beschikt tenslotte over een 
ruim terras en een riante tuin. Uit welk 
raam je ook kijkt, overal geniet je van 
de prachtige vergezichten waarvoor het 
Belgische Eifelgebied bekend staat.

VASTGOED BULLINGEN

12 duurzame, exclusieve en 
betaalbare woningen
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REGIO

Allmuthen, 
onaangeroerd toevluchtsoord

Weinig plekjes in België zijn nog zo 
onaangeroerd als Allmuthen, een gehucht 
van de Oost-Belgische gemeente 
Büllingen. Momenteel telt het plaatsje 
minder dan 20 inwoners die zich omringd 
zien door weidse velden en bossen. 
Allmuthen is gelegen op 580 meter hoogte. 
Geen wonder dus, dat de naam van dit 
prachtig stukje Eiffel-Ardennen letterlijk 
‘toevluchtsoord op hoogte’ betekent. 

In de onmiddellijke omgeving van onze 
luxueuze vakantiehuizen kan je eindeloos 
verdwalen in de magische Hoge Venen. 
Dit is één van de laatste hoogveen-
gebieden in Europa en onmiskenbaar één 
van de mooiste ter wereld. Maar dat is 

niet het enige natuurschoon dat Büllingen 
je te bieden heeft. Je geniet er elke dag 
opnieuw van de meest indrukwekkende 
vergezichten. In het voorjaar kleuren 
miljoenen narcissen er het landschap 
zonnig geel. De meer dan 280 kilometer 
aan keurige wandel-, fiets-, en ruiterpaden 
in de omgeving zullen je gegarandeerd 
nooit gaan vervelen. 

Liever wat cultuur opsnuiven? Aan 
schilderachtige dorpjes, kerken, 
kapelletjes,… geen gebrek. Ook markten, 
festiviteiten en tentoonstellingen staan er 
het hele jaar door op de agenda. En vergeet 
zeker niet om regelmatig te genieten van 
de lokale wildkeuken.   
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FIETSEN EN WANDELEN

5 km: Manderfeld Meer dan 200 km 
afgebakende wandelroutes • Langlaufen • 
Begeleide sneeuwschoenwandelingen

21 km: Vulkangarten Steffelnkopf  
Vulkaantuin • Ontdek de ontstaans-
geschiedenis van de Eifel • Bezichtig de 
trechter van de vulkaan en ontdek de 
verschillende vulkanische lagen 

25 km: Vennbahn (etappe 4 en 5) 
Volledig verhard fietspad van 125 km  • 
voormalige spoorlijnen in Duitsland, België 
en Luxemburg • Oprijden kan in Sankt Vith  

30 km: Signaal van Botrange Natuurpark 
• Hoogste punt van België • Museum • 
Brouwerij • Fietsverhuur • Langlaufen  

30 km: Lampertstal en Alendorfer 
Kalktriften (D) Gevarieerd natuurgebied 
met kalkheuvels, jeneverbes-hellingen, 
kalkgraslanden en heide 
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GEZELLIG KEUVELEN

33 km: Malmedy Cultuur, shoppen en 
terrasjes • Evenementen (carnaval, “event 
van het reuzenomelet”, bloemen- en 
tuinfeest, volksfeest nationale feestdag,… 
• Uitvalsbasis voor wandelingen aan 
de Rocher de Falize en de Warche • 
Ambachtelijke microbrouwerij •  Museaum 
Baugnez ’44 

33 km: Monschau (D) Idyllisch, 
middeleeuws, must see stadje • Musea • 
Stadstreintje • Wandel- en fietsroutes

60 km: Spa Hét welnesscentrum van de 
Ardennen • Leuke terrassen, uitstekende 
gastronomie • Gezellige musea • Circuit 
Spa-Francorchamps 

95 km: Durbuy Gezellige geplaveide 
straatjes en historische huizen •  Erfgoed 
en natuur (vormsnoeipark Topiaires, 
Omaliusrots, het waterpunt, ...) •  Adventure 
Valley Durbuy

VOOR HET HELE GEZIN

18 km: Bütgenbach Prachtige, 
grootse stuwdam • Hengelen • Zeilen 
• Zwemmen • Suppen • Kanoën • 
Surfen • Binnensporten (materiaal en 
versnaperingen bij Recreatiecentrum 
Worriken) 

27 km: Robertville Meer (zwemmen, 
waterfietsen, roeien, horeca, douches) 
• Stuwdam • Kasteel van Reinhardstein 
• Hoogste waterval van België •  Nez 
Napoléon (rotsformatie met prachtige, 
panoramische verzichten) • Vallei van de 
Warche 

33 km: Adler und Wolfspark Kasselburg 
(D)  Wildpark met roofvogels en de 
grootste wolvenroedel van West-Europa 
• Burcht •  Kinderboerderij • Speeltuin
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VAKMANSCHAP

Luxueus thuiskomen 
op vakantie Het mag best een beetje meer zijn op je vrije 

dagen. Onze klassevolle woningen worden 
afgewerkt met een creatief, tijdloos en 
warm interieur. Daarvoor zorgt ILB Interieur, 
een Kempisch maatwerkbedrijf dat al 
meer dan 10 jaar een hoog kwaliteitslabel 
draagt. De nieuwste technieken en trends 
kennen geen geheimen voor het ILB-
team. Je kan dus rekenen op een optimale 
indeling, ijzersterke uitvoering en stijlvolle 
aankleding. Zo hoef jij je geen zorgen 
te maken wanneer je thuiskomt in jouw 
vakantiewoning. 

In deze brochure geven we je een impressie 
van het interieur dat we standaard in onze 
woningen voorzien. Wil je het toch anders? 
Alles is bespreekbaar. 

Het ILB-team leidt trouwens het volledige 
bouwproject in goede banen. Van de 
eerste schetsen en stenen tot de gordijnen 
die de laatste puntjes op de ‘i’ zetten…, 
alles wordt optimaal opgevolgd met de 
grootste zorg voor detail. 
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CROSS LAMINATED TIMBER (CLT)

Een duurzaam 
fundament

De ruggengraat van de woningen is 
opgetrokken in Cross Laminated Timber, 
een duurzaam product volledig uit hout 
dat vele voordelen biedt op het vlak van 
thermische- en geluidsisolatie. Deze 
methode wordt al honderden jaren gebruikt 
in Oostenrijk, Duitsland, Scandinavische 
landen en de Verenigde Staten.
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AFVALWATER EN WATERRECUPERATIE

Ecologisch 
leven

Iedere woning beschikt over een eigen 
afvalwater- en waterrecuperatiesysteem. 
Deze systemen moeten één keer per jaar 
worden nagekeken door een officiële 
instantie.

Foto’s: eerdere realisaties ILB-interieur
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WONINGEN 1 EN 12

Woningen één en twaalf zijn twee open 
bebouwingen. Deze huizen tellen een 
gelijkvloers en twee verdiepingen. Ze 
beschikken elk over een ruime tuin met 
terras. 

Het gelijkvloers bestaat uit een 
inkomruimte, zitruimte, berging, WC en 
keuken met eetruimte. 

Op de eerste verdieping vindt u 3 ruime 
slaapkamers, twee badkamers en een 
wc. Alle ruimtes worden verbonden door 
een nachthal.

Deze twee woningen hebben op de 
tweede verdieping een zolder. Deze kan 
naar eigen wens afgewerkt en ingericht 
worden. 

Tot slot wordt buiten de woningen 
vooraan een carport voorzien.

GELIJKVLOERS
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VERDIEPING 2

VERDIEPING 1

SLAAPKAMER 3
390X260

BADKAMER 1
270X160

GRONDPLAN DAKVERDIEPING 12 0 1 2 3 4

ZOLDER
450X350

ZOLDER
425X610
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WONINGEN 2, 4, 6, 8 & 10

GELIJKVLOERS

Deze woningen met even huisnummer, 
zijn verzorgde, halfopen bebouwingen. 
De huizen tellen een gelijkvloers en twee 
verdiepingen. Ze beschikken elk over 
een tuin met terras. 

Op de benedenverdieping vindt u een 
inkomhal, zitruimte, berging, wc en 
keuken met eetruimte. 

De eerste verdieping telt drie 
slaapkamers die verbonden worden 
door een nachthal. Op deze verdieping 
vindt u ook een aparte WC en twee 
badkamers. 

De zolder maakt de tweede verdieping 
uit en kan naar eigen wens afgewerkt en 
ingericht worden. 

Tot slot wordt buiten vooraan het huis 
een carport voorzien. 
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VERDIEPING 2

VERDIEPING 1
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WONINGEN 3, 5, 7, 9 & 11

GELIJKVLOERS

De woningen met oneven huisnummer 
zijn eveneens verzorgde, halfopen 
bebouwingen. De huizen tellen een 
gelijkvloers en twee verdiepingen. Ze 
beschikken elk over een tuin met terras. 

Op de benedenverdieping vindt u een 
inkomhal, zitruimte, berging, wc en 
keuken met eetruimte. 

De eerste verdieping telt drie 
slaapkamers die verbonden worden 
door een nachthal. Op deze verdieping 
vindt u ook een aparte WC en twee 
badkamers. 

De zolder maakt de tweede verdieping 
uit en kan naar eigen wens afgewerkt en 
ingericht worden. 

Tot slot wordt buiten aan de voorkant 
van het huis een carport voorzien. 



29VASTGOED BULLINGEN 28

VERDIEPING 2VERDIEPING 1
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CONTACT
www.vastgoed-bullingen.be
info@vastgoed-bullingen.be
+32 (0) 476 21 72 68

Alle afbeeldingen in deze brochure zijn illustratief. 
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