
Alles kan
in West-

Vlaanderen

www.bostoen.be

Oostende

Bredene

Oudenburg
Westende

Koksijde

Zwevegem

Moorslede

Beerst

Roeselare

Ooigem

Gullegem Harelbeke

Stasegem

Waregem



Woonprojecten
Alles kan van windwaterdicht tot energievriendelijk tot nulenergie tot passief. 

Appartementen
Alles kan qua stijl en budget.

Bouwen op maat
Alles kan op maat van uw woondroom, op uw of onze grond.

Natuurbuurt
Alles kan met de natuur als uw beste buur.

Verbouwen
Alles kan op maat van uw verbouwideeën en budget.

Gronden
Alles kan met of zonder bouwverplichting. 

Al meer dan 40 jaar is Bostoen dé referentie in betaalbaar, energievriendelijk  
en comfortabel wonen. Steeds met respect voor mens en milieu.  
Klantentevredenheid is onze drijfveer, kwaliteit is ons DNA.  
Elke woondroom realiseren we vol passie en expertise.

Echt alles kan!
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>

>

>

>

>
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Ontdek ons woonproject MoorHeuvel, rustig en 
landelijk gelegen in de Gentsestraat.

Aanbod van alleenstaande en koppelwoningen. 
Ook bouwgrond beschik  baar waarop we uw  
persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.

Wonen in Moorslede MoorHeuvelWonen in Roeselare (Rumbeke) HalleRiet

Bezoek onze kijkwoning
> Odiel Defraeyestraat 15

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16

Nabij het wandeldomein Sterrebos met een mooi 
historisch kasteel, vindt u het woonproject HalleRiet 
in de Maria’s Lindestraat.

Energievriendelijke woningen 
en passiefhuizen.

> Nabij N36 en A17

> Sterk openbaar vervoernet

> Wonen in een historische en
 groene omgeving met alles 
 vlakbij

> Winkels en school
 in de buurt

> Vlakbij het centrum 
 van Moorslede

> Dichtbij Roeselare

> Scholen en winkels 
 in de buurt

Volgende fase
(nog niet te koop)

Grond te koop

Grond te koop

Woning te koop

Woning te koop

Verkocht

Verkocht

kijkwoning
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Wonen in Beerst Wonen in Harelbeke (Stasegem)KreekVeld GaverLeie

Ontdek in Beerst, een pittoresk dorpje in de Westhoek,  
ons aantrekkelijk woonproject in de H. Consciencestraat. 

Aanbod van alleenstaande en koppelwoningen.
Zowel energievriendelijke woningen als  
passiefhuizen. 

Vlakbij het natuurreservaat de Gavers, 
aan de oever van het kanaal Kortrijk-Bossuyt, 
vindt u het woon project GaverLeie aan de 
Spinnerijstraat.

Energievriendelijke woningen en passiefhuizen.

> Op 3 km van Diksmuide 
 centrum

> Vlotte verbinding naar de 
 kust (op slechts 15 km)

> Vlot bereikbaar via E17 
 en R8

> Slechts 3 km van centrum 
 Kortrijk

> Rustig, kindvriendelijk wonen

Bezoek onze kijkwoning
> Vissersstraat 2 

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16Grond te koop

Woning te koop Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

Verkocht

kijkwoning
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Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

Wonen in Harelbeke Wonen in GullegemSmeyersHof SchoonWater

Net buiten het centrum van Harelbeke geniet u van  
alle voordelen van de stad en de rust van het recreatie -
domein de Gavers in dit woon project gelegen aan de  
Deerlijksesteenweg.

Energievriendelijke woningen.

Ontdek het uitstekend gelegen woonproject 
SchoonWater aan de Hugo Verriestlaan in Gullegem. 

Passiefhuizen met zeer laag energieverbruik! 

> Nabij N36 - N43 en E17

> Sterk openbaar vervoernet

> Vlakbij centrum Harelbeke  
 en Deerlijk

> Gelegen op een boogscheut  
 van recreatiedomein de 
 Gavers

Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

> Op wandelafstand  
 van het centrum

> Op 5 km van Kortrijk

> Vlot bereikbaar nabij  
 R8 - A19 - A17

> Rustige en kindvriendelijke 
 omgeving

> Uitgebreid aanbod van   
 scholen, winkels en open -  
 baar vervoer
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Wonen in Zwevegem Wonen in OoigemDrieMolen DrieBeuke

Gelegen tussen de Schelde en de Leie proeft u in ons 
woonproject, aan de Otegemstraat, volop van de 
natuur en het bruisende leven van Zwevegem.

Passiefhuizen met zeer laag energieverbruik!

In Ooigem, een charmant dorp aan de Leieoevers 
met het Leiebos als groene long, vindt u dit woonproject  
gelegen aan de Beukenlaan.

Instapklare woningen! 
Ook bouwgrond beschik  baar waarop we uw 
persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.

> Vlot bereikbaar via E17 en R8

> Slechts 3 km van centrum   

 Zwevegem

> Rustig, kindvriendelijk wonen

> Centrale ligging in driehoek   
 Waregem-Kortrijk-Tielt

> Gelegen vlakbij sport- en   
 cultuurcentrum

> Gezellige dorpssfeer

Te koop Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht Verkocht

kijkwoning

Bezoek onze kijkwoning
> Beukenlaan 130

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16
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Nieuw! In Waregem Residentie Hippos 2

In de Zultseweg in het hartje van Waregem, 
verrijst residentie Hippos 2. Deze appartementen 
staan voor comfortabel én duurzaam leven! 
Ook aan te bevelen als investering.

Laagenergie!

> 23 appartementen 

> Normandische stijl

> Tuin of terras

> In het centrum

> Ontdek onze lancerings -
 voorwaarden!

Wonen in Waregem De RoteRije

Nabij het bruisende stads  centrum van Waregem  
vindt u in de Lijnzaadstraat (aan de Roterijstraat)  
het rustig gelegen woonproject De RoteRije.

> Directe verbinding met E17

> Winkels en onderwijs  
 binnen fiets- en wandel- 
 afstand

> Gelegen in een oase  
 van rust

Te koop

Verkocht

Bezoek ons 
kijkappartement Hippos 1
> Zultseweg / Albert Saverysstraat 15

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16
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Kijkwoning

> 44 appartementen

> Op wandelafstand van 
 de zee

> Zuidgerichte terrassen

Gelegen in de nabijheid van zee, duinen en polders 
strekt residentie Lotus in de Essex Scottischlaan 
zich uit over 2.700m² met 44 ruime appartementen.

Wonen in Westende Residentie LotusWonen in Oostende PrinsRose

Op wandelafstand van het strand en het centrum  
van Oostende, kan u in de Prins Roselaan ons  
woonproject ontdekken.

> 1,5 km van het strand

> Vlotte bereikbaarheid

> Winkelcentrum en speelplein
 in de buurt

Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht
Bezoek ons 
kijkappartement
> Essex Scottischlaan 83

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16

Bezoek onze kijkwoning
> Prins Roselaan 8

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16
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>  21 appartementen

>  Vlakbij E40

>  Op een boogscheut van   
 de zee

> Nabij het recreatiedomein   
 De Spuikom

> Zuidgerichte terrassen

> Op wandelafstand 
 van het centrum

> Nabij het recreatiedomein   
 De Spuikom

> Rustige, kindvriendelijke   
 omgeving

Wonen in Bredene Wonen in BredeneDuinenZicht Residentie Parelduiker

Zon, zee en strand zijn de ingrediënten voor een 
residentiële cocktail van Bostoen. 
Die vindt u in ons woonproject in de Reigerstraat!

Met zicht op het bos, het bufferbekken en 
De Spuikom geniet u in de Aalscholverstraat van 
aangenaam wonen in onze residentie Parelduiker.

Laagenergie!

Prachtige nieuwbouw residentie La Rosiaz in villastijl volledig in de zon gelegen. 
Op slechts enkele stappen van zee en strand.

Ontdek onze lanceringsvoorwaarden!

Bezoek onze kijkwoning
> Aalscholverstraat 90

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16 Te koop

Verkocht

kijkwoning

> Nieuwbouw residentie in  
 villastijl

> Ruime zonneterrassen

> Ruime gemeenschappelijke  
 fietsenberging

Nieuw! In Koksijde Residentie La Rosiaz
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Echt alles kan!

Bezoek onze kijkwoningen en -appartementen!
 Kijkwoning Roeselare (Rumbeke) - Odiel Defraeyestraat 15 - zie pag. 4

 Kijkwoning Harelbeke (Stasegem) - Vissersstraat 2 - zie pag. 7

 Kijkwoning Ooigem - Beukenlaan 130 - zie pag. 11

 Kijkappartement Waregem - Zultseweg / Albert Saverysstraat 15 - zie pag. 13

 Kijkwoning Oostende - Prins Roselaan 8 - zie pag. 14

 Kijkappartement Westende - Essex Scottischlaan 83 - zie pag. 15

 Kijkwoning Bredene - Reigerstraat / Aalscholverstraat 90 - zie pag. 16

> Aanpalend aan de dorpskern 

> Wonen in de natuur en 
 toch alles dichtbij

> Goede bereikbaarheid E40 

> Energievriendelijk en passief

Wonen in Oudenburg WestKerke

In ons woonproject WestKerke is het aangenaam 
vertoeven. Een oase van rust in de ongerepte natuur.

Halfopen bebouwingen met carport en tuin!

> Woonprojecten 
> Appartementen
> Bouwen op maat

> Natuurbuurt
> Verbouwen
> Gronden

Kom Bostoen ontdekken!

Inspiratieruimtes:
Bostoen ontwikkelde 5 woon-huisstijlen  
om van uw huis een echte thuis te maken. 

Koninginnelaan 2-3, Drongen  
Open iedere werkdag: 8u30 - 17u 
Gesloten op zaterdag en zondag
Op afspraak: 09 216 16 16

Beurzen:
Hou onze kalender in de gaten op www.bostoen.be  
of bel 09 216 16 16.

Watch the movie! 
Scan deze QR-code om onze 
showroom online te bekijken!

1
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Grond te koop

Woning te koop

Verkocht



 Waarheen uw fantasie u ook voert,
wij gaan met u mee.
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Woonprojecten
Alles kan van windwaterdicht tot energievriendelijk tot nulenergie tot passief. 

Appartementen
Alles kan qua stijl en budget.

Bouwen op maat
Alles kan op maat van uw woondroom, op uw of onze grond.

Natuurbuurt
Alles kan met de natuur als uw beste buur.

Verbouwen
Alles kan op maat van uw verbouwideeën en budget.

Gronden
Alles kan met of zonder bouwverplichting. 

Al meer dan 40 jaar is Bostoen dé referentie in betaalbaar, energievriendelijk  
en comfortabel wonen. Steeds met respect voor mens en milieu.  
Klantentevredenheid is onze drijfveer, kwaliteit is ons DNA.  
Elke woondroom realiseren we vol passie en expertise.

Echt alles kan!

>

>

>

>

>

>
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Ontdek ons woonproject aan de Doornzeledries,  
in het unieke en goed bewaarde landschap.

Wonen in Evergem (Doornzele) BelleGraveRieteDriesWonen in Wondelgem

In het woonproject aan de Molenstraat geniet u 
van alle voordelen van de stad zonder de drukte 
van een stadskern.

Energievriendelijke woningen 
en passiefhuizen.

Residentie Rietedries,  
gelegen aan de Fabriekstraat.

Laagenergie appartementen!

> Op een boogscheut 
 van Gent 

> 7 minuten van de R4 
 (ring rond Gent) 

> 15 minuten van de Express -
 weg Antwerpen-Kust

Grond te koop

Woning te koop

Verkocht

Woning te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

> Nabij de verskeersassen R4,  
 E40 en E17

> Vlakbij het centrum

> Sterk openbaar vervoersnet

Residentie 
Rietedries
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Wonen in Zelzate Wonen in Evergem (Belzele)SuikerGilde CauwenBroeck

U vindt ons woonproject in de Trekweg, 
op een rustige en groene locatie langs de kaai.

Ook bouwgrond beschikbaar waarop we uw  
persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.

Verscholen in de achtertuin van Evergem, 
vindt u in Belzele aan de Belzeelse Kerkweg 
woonproject CauwenBroeck. 
Het is er gezellig wonen!

Nieuwe fase in verkoop!

> Goede verbinding met
 expresweg E34-N49

> Nabij het centrum

> Rustige omgeving

> Goede verbinding met R4 

> Nabij het centrum

> Rustige omgeving

Volgende fase
(nog niet te koop)

Volgende fase
(nog niet te koop)

VerkochtVerkocht

Grond te koop

Woning te koop

Grond te koop

Woning te koop
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Wonen in Sint-Amandsberg HofAmandus

Op een boogscheut van Gent ontdekt u in de 
Beelbroekstraat ons nieuw woonproject HofAmandus 
met gesloten en halfopen passiefhuizen.  

Unieke ligging!

> Sterk openbaar vervoersnet

> Wonen in de stad en toch
 genieten van groen

> Winkels en school

> Dichtbij op- en afrit R4 
 (ring rond Gent)

Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

kijkwoning

Bezoek onze kijkwoning
> Beelbroekhof 104

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16

Wonen in Lochristi LaarHof

Nabij het centrum van bloemengemeente Lochristi ligt in 
de Hortensialaan ons residentieel project Laarhof.

Bouwgrond voor open bebouwingen waarop we  
uw persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.

> Vlotte verbinding R4-E17

> Nabij het centrum

> Winkels en faciliteiten in de 
 buurt

Grond te koop

Verkocht



10 11

Wonen in Merelbeke KwenenBos

Dichtbij het bruisende centrum van Merelbeke, 
de voorstad van Gent, vindt u in de Kwenenbosstraat  
dit zeer rustig gelegen woon project.

Ook bouwgrond voor open en halfopen bebouwingen 
waarop we uw persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.

> Vlakbij de verkeers -
 wisselaar E40, E17 en R4 

> Alle faciliteiten in de buurt:
 winkels, scholen, 
 recreatiemogelijkheden, …

Verkocht

Wonen in Wachtebeke VierSchaar

Vlakbij het centrum, in de buurt van het Kloosterbos,  
het Heidebos en het provinciaal domein Puyenbroeck 
bevindt zich aan de Molenhoek het moderne en  
verkeersarme woonproject VierSchaar.

Woningen met veel lichtinval!

> Vlakbij het centrum

> Nabij Provinciaal domein   
 Puyenbroeck

> Kleine, rustige woonwijk,   
 vrij van doorgaand verkeer

Grond te koop

Woning te koop

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop
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Wonen in Kruishoutem LijnWade

In de kastelengemeente Kruishoutem  
maakt u in de Hedekensdriesstraat kennis 
met het woonproject LijnWade. 

Ook bouwgrond beschikbaar waarop we uw  
persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.

> Oprit E17 op 2 km

> Dorpskern vlakbij

> Scholen en winkels in de 
 buurt

> Alles binnen fiets- en 
 wandelafstand

Wonen in Deinze BrielMeersen

Nabij het recreatiedomein De Brielmeersen en 
net buiten het centrum van Deinze, vindt u dit 
passiefproject aan de Aaltersesteenweg.

Zuidgerichte tuinen!

Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

> Grimbeert: 20 appartementen,  
 nog 1 te koop

> Tybeert: 8 appartementen,  
 nog 2 te koop

> In het centrum

> Vlotte verbinding E17 - E40

> Scholen en winkels in de buurt

> Vlotte verbinding E17 - E40

> Vlakbij het centrum

> Scholen en winkels 
 in de buurt

In de Tolpoortstraat, de winkelstraat van Deinze, ontdekt u de stijlvolle Residenties Grimbeert & Tybeert.

Residenties Grimbeert & Tybeert
Grimbeert Tybeert

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop
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Wonen in Eke EikenLeen

Woonproject EikenLeen is prachtig  
gelegen in De Biesten in het landelijke Eke,  
op een boogscheut van Gent.

Instapklare woning!

> Vlakbij E17 

> Naast N60 Gent/Oudenaarde

> Spoorlijn 
 Gent-Sint-Pieters/Ronse

> Winkels en scholen in de 
 buurt

Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

Nieuw! In Landegem VeldHoek

In Landegem, deelgemeente van Nevele, 
vindt u dit nieuw en kindvriendelijk woonproject 
VeldHoek in de Prosper Cocquytstraat.

Kleinschalig woonproject.
Bouwgrond voor persoonlijk ontwerp.

> Op wandelafstand 
 van het dorp

> Station op 2 km

> Rustige ligging

> Ruime keuze aan 
 afwerkingsmaterialen

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop
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Wonen in Vosselare NevelBos

Nabij de dorpskern in het landelijke Vosselare 
ontdekt u in de Hoogstraat ons aantrekkelijke 
woonproject.

Ook bouwgrond beschikbaar waarop we uw  
persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.
Nieuwe fase woningen in pastorijstijl!

> Perfect bereikbaar met
 de wagen of het openbaar  
 vervoer

> Gelegen aan de zuidelijke
  rand van Meetjesland

> Rustige, landelijke en  
 kindvriendelijke buurt

Te koop

Verkocht

Wonen in Vinkt VinkeMeers

Ten zuidwesten van Gent vindt u in de 
Poekestraat in Vinkt rustig gelegen loten 
voor een open bebouwing naar uw wensen.

Bouwgrond voor open bebouwingen 
waarop we uw persoonlijk ontwerp 
kunnen realiseren.

> Gelegen nabij de N409, 
 de baan van Deinze naar 
 Aalter

> Vlotte verbinding naar 
 Deinze

Verkocht

Grond te koop
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Wonen in Eeklo Wonen in EekloVrijWeve

Een instapklare woning of liever een open bebouwing  
in het hart van het Meetjesland. Project VrijWeve in  
Eeklo biedt dit alles, volledig naar uw wensen!

Instapklare passiefhuizen!
Zeer beperkt energieverbruik.

Residentie Kaaiken gelegen in het hart van het Meetjesland, aan het Vandewoestijneplein  
in Eeklo. Met zijn centrale ligging tussen Gent en Brugge is het vlot bereikbaar en  
een ideale uitvalbasis.

> Zeer beperkt energieverbruik

> Centrum op wandelafstand

> Grote groenzone

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

RaverSchoot

Ontdek ons woonproject in de Raverschootstraat.

Bouwgrond beschikbaar waarop we uw persoonlijk  
ontwerp kunnen realiseren.  
Ook bouwgronden zonder bouw    ver plichting.

> 22 appartementen en 
 3 penthouses

> 1, 2 of 3 slaapkamers

> Energievriendelijk

> Ruime keuze aan  
 afwerkingsmaterialen

> Ruime zuidgerichte terrassen

> Nabij de E34 en de N9

> Op een boogscheut van de  
 markt van Eeklo

> Op wandelafstand van de 
 winkelstraten

  Residentie Kaaiken

Grond te koop

Woning te koop

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop
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Wonen in Zomergem OeverZijde

Langsheen het Schipdonkkanaal in de 
Schauwbroekstraat vindt u het rustig, maar toch  
centraal gelegen woonproject OeverZijde. 
 
Bouwgrond voor een woning volgens uw  
persoonlijk ontwerp.

> Het dorp en talrijke winkels 
 op wandelafstand

> Zeer rustig gelegen 

> Vlakbij scholen en  
 recreatiegelegenheden

Nieuw! In Lebbeke DenderHof

Op een boogscheut van Dendermonde aan het 
Halfveld in Lebbeke vindt u ons rustig gelegen 
en modern woonproject DenderHof. Bouwgrond 
voor een woning volgens uw persoonlijk ontwerp.

> Dichtbij het centrum

> Rustige omgeving

> Vlotte verbinding via  
 N 47 - Brusselsesteenweg

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop
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Wonen in Herzele GroeneMeer

De charme van het landelijke wonen in project
GroeneMeer in de Tuinwijkstraat te Herzele 
wordt versterkt door een vlotte bereikbaarheid.

Hedendaagse bouwstijl!

> Uitgebreid openbaar 
 vervoersnet

> Vlakbij provincieweg N46

> Nabij de dorpskern

Wonen in Denderhoutem TurfHolt

Tussen de Molenstraat en de Schoolstraat 
vindt u het project TurfHolt. Comfortabel wonen 
en genieten in alle rust.

Energievriendelijke woningen en passiefhuizen.
Ook bouwgrond beschik  baar waarop we uw 
persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.

> Gelegen langs de  
 expresweg N45 

> Nabij de dorpskern

> Scholen en winkels 
 in de buurt

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop



24 25

> 15 appartementen

> Zuidgerichte terrassen

> Privétuin op gelijkvloers

Ontdek onze stijlvolle Residentie De Lijnder 
in het hartje van Hamme aan de Clément Rottierstraat.

Ontdek onze lanceringsvoorwaarden!

Nieuw! In Hamme Residentie De Lijnder

Nieuw! In Sint-Niklaas WaterMolen

In Sint-Niklaas, de dynamische hoofdstad 
van het Waasland, vindt u ons groen woonproject 
WaterMolen gelegen aan de Watermolenstraat.

> Rustige en kindvriendelijke  
 omgeving

> Slechts op 2 km van het  
 centrum

> Sterk openbaar vervoersnet

Wonen in Hamme Residentie De Vlasspinner

Ontdek onze stijlvolle Residenties De Vlasspinner 
en De Lijnder in het hartje van Hamme aan de  
Clément Rottierstraat. 

Reeds 80% verkocht!

> 18 appartementen 

> Vlakbij het centrum

> Zuidgerichte terrassen

> Privétuin op gelijkvloers

Verkocht

Grond te koop

Woning te koop
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Bouwgrond te koop

Houd onze website in het oog  
voor alle bouwgronden in uw regio. 
bouwgronden.bostoen.be

De eerste stap in het verwezenlijken van uw woondroom is gezet. De volgende fase bestaat  eruit 
uw ideeën om te zetten naar een concreet bouwplan. Hierin zijn een goede architect en een ervaren 
bouwbedrijf essentieel. Bij Bostoen kan u met of zonder eigen architect terecht voor de uitwerking 
van een energievriendelijke woning op uw maat, in uw stijl en binnen uw budget.  
Met onze jarenlange ervaring staan we u op een professionele manier bij van begin tot eind,  
voor bouwen zonder zorgen.

U heeft al bouwgrond?

Kom Bostoen ontdekken!

Inspiratieruimtes:
Bostoen ontwikkelde 5 woon-huisstijlen  
om van uw huis een echte thuis te maken. 

Koninginnelaan 2-3, Drongen  
Open iedere werkdag: 8u30 - 17u 
Gesloten op zaterdag en zondag
Op afspraak: 09 216 16 16

Beurzen:
Hou onze kalender in de gaten op www.bostoen.be  
of bel 09 216 16 16.

Watch the movie! 
Scan deze QR-code om onze 
showroom online te bekijken!

> Woonprojecten 
> Appartementen
> Bouwen op maat

> Natuurbuurt
> Verbouwen
> Gronden

Echt alles kan!

Opendeurdag 
Lochristi elke zondag  
van 14 tot 17u
Sparrenlaan 1, Lochristi 

Voor meer info: www.bostoen.be 



 Waarheen uw fantasie u ook voert,
wij gaan met u mee.
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Niel

Mechelen

www.bostoen.be

Alles kan
in Antwerpen



Woonprojecten
Alles kan van windwaterdicht tot energievriendelijk tot nulenergie tot passief. 

Appartementen
Alles kan qua stijl en budget.

Bouwen op maat
Alles kan op maat van uw woondroom, op uw of onze grond.

Natuurbuurt
Alles kan met de natuur als uw beste buur.

Verbouwen
Alles kan op maat van uw verbouwideeën en budget.

Gronden
Alles kan met of zonder bouwverplichting. 

Al meer dan 40 jaar is Bostoen dé referentie in betaalbaar, energievriendelijk  
en comfortabel wonen. Steeds met respect voor mens en milieu.  
Klantentevredenheid is onze drijfveer, kwaliteit is ons DNA.  
Elke woondroom realiseren we vol passie en expertise.

Echt alles kan!

>

>

>

>

>

>

2 3www.bostoen.be
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DeParel KantVeldeWonen in Niel Toekomstig project in Mechelen

In Niel “Parel aan de Rupel”, groene en aan gename 
gemeente, vindt u ons modern woonproject gelegen 
aan de Matenstraat.

Instapklare passiefhuizen!
Zeer lage energiefactuur.

De Natuurbuurt van Bostoen geeft een nieuwe 
dimensie aan wonen. U geniet van een totaalconcept 
met energievriendelijke woningen. De ruimte wordt er 
optimaal gebruikt, terwijl je werkelijk leeft ín het groen.

Timing eind 2014!

Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

> Vlakbij wandel- en groen-  
 gebied Walenhoek

> Vlotte verbinding A12 - E19

> Op wandel- en fietsafstand 
 van het centrum

> Midden in de natuur 

> Rustige en gezellige buurt

> Zongerichte woningen en 
 tuinen

> Volgens ieders wensen 

> Op maat van de bewoner

> Langs kleine paadjes

Natuurbuurt
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Bouwgrond te koop

Houd onze website in het oog  
voor alle bouwgronden in uw regio. 
bouwgronden.bostoen.be

U heeft al bouwgrond?

> Woonprojecten 
> Appartementen
> Bouwen op maat

> Natuurbuurt
> Verbouwen
> Gronden

Echt alles kan!

Kom Bostoen ontdekken!

De eerste stap in het verwezenlijken van uw woondroom is gezet. De volgende fase bestaat  eruit 
uw ideeën om te zetten naar een concreet bouwplan. Hierin zijn een goede architect en een ervaren 
bouwbedrijf essentieel. Bij Bostoen kan u met of zonder eigen architect terecht voor de uitwerking 
van een energievriendelijke woning op uw maat, in uw stijl en binnen uw budget.  
Met onze jarenlange ervaring staan we u op een professionele manier bij van begin tot eind,  
voor bouwen zonder zorgen.

Inspiratieruimtes:
Bostoen ontwikkelde 5 woon-huisstijlen  
om van uw huis een echte thuis te maken. 

Koninginnelaan 2-3, Drongen  
Open iedere werkdag: 8u30 - 17u 
Gesloten op zaterdag en zondag
Op afspraak: 09 216 16 16

Beurzen:
Hou onze kalender in de gaten op www.bostoen.be  
of bel 09 216 16 16.

Watch the movie! 
Scan deze QR-code om onze 
showroom online te bekijken!

Opendeurdag 
Lochristi elke zondag  
van 14 tot 17u
Sparrenlaan 1, Lochristi 

Voor meer info: www.bostoen.be 



 Waarheen uw fantasie u ook voert,
wij gaan met u mee.
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Asse Herent

Vorst

www.bostoen.be

Alles kan
in Vlaams-
Brabant



Woonprojecten
Alles kan van windwaterdicht tot energievriendelijk tot nulenergie tot passief. 

Appartementen
Alles kan qua stijl en budget.

Bouwen op maat
Alles kan op maat van uw woondroom, op uw of onze grond.

Natuurbuurt
Alles kan met de natuur als uw beste buur.

Verbouwen
Alles kan op maat van uw verbouwideeën en budget.

Gronden
Alles kan met of zonder bouwverplichting. 

Al meer dan 40 jaar is Bostoen dé referentie in betaalbaar, energievriendelijk  
en comfortabel wonen. Steeds met respect voor mens en milieu.  
Klantentevredenheid is onze drijfveer, kwaliteit is ons DNA.  
Elke woondroom realiseren we vol passie en expertise.

Echt alles kan!

>

>

>

>

>

>

www.bostoen.be



Binnenkort meer op bostoen.be

Op een boogscheut van Leuven, ligt het pittoreske 
Herent. Omzoomd door bossen, weiden en  
bloemenrijke hooilanden geniet u er in alle rust.  

Laatste lot!
Bouwgrond voor open bebouwing 
voor uw persoonlijk ontwerp.

Binnenkort nieuwe kijkwoning!

Wonen in Herent DijleBos

> Nabij Leuven

> Vlotte bereikbaarheid

> Sterk openbaar vervoernet

Wonen in Asse BergeCauter

In het glooiende landschap en de prachtige 
natuur te Asse, vindt u in de Bergestraat ons 
woonproject BergeCauter.

Ook bouwgrond voor open bebouwing waarop 
we uw persoonlijk ontwerp kunnen realiseren.

> Vlot bereikbaar via 
 E40 – Brusselsesteenweg

> Vlakbij station van Asse

> Centrale ligging

> Rustig gelegen

Te koop

Volgende fase
(nog niet te koop)

Verkocht

Toekomstig project in Vorst



> Woonprojecten 
> Appartementen
> Bouwen op maat

> Natuurbuurt
> Verbouwen
> Gronden

Echt alles kan!

Kom Bostoen ontdekken!

Inspiratieruimtes:
Bostoen ontwikkelde 5 woon-huisstijlen  
om van uw huis een echte thuis te maken. 

Koninginnelaan 2-3, Drongen  
Open iedere werkdag: 8u30 - 17u 
Gesloten op zaterdag en zondag 
Op afspraak: 09 216 16 16

Beurzen:
Houd onze kalender in de gaten op  
www.bostoen.be of bel 09 216 16 16.

Watch the movie! 
Scan deze QR-code om onze 
showroom online te bekijken!

Bouwgrond te koop

Houd onze website in het oog  
voor alle bouwgronden in uw regio. 
bouwgronden.bostoen.be

U heeft al bouwgrond?

De eerste stap in het verwezenlijken van uw woondroom is gezet. De volgende fase bestaat  eruit 
uw ideeën om te zetten naar een concreet bouwplan. Hierin zijn een goede architect en een ervaren 
bouwbedrijf essentieel. Bij Bostoen kan u met of zonder eigen architect terecht voor de uitwerking 
van een energievriendelijke woning op uw maat, in uw stijl en binnen uw budget.  
Met onze jarenlange ervaring staan we u op een professionele manier bij van begin tot eind,  
voor bouwen zonder zorgen.

Opendeurdag 
Lochristi elke zondag  
van 14 tot 17u
Sparrenlaan 1, Lochristi 

Voor meer info: www.bostoen.be 



 Waarheen uw fantasie u ook voert,
wij gaan met u mee.
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Deinze
Wondelgem

Eeklo

Westende

Bredene

Waregem

Hamme

Koksijde

Appartementen

www.bostoen.be
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Woonprojecten
Alles kan van windwaterdicht tot energievriendelijk tot nulenergie tot passief. 

Appartementen
Alles kan qua stijl en budget.

Bouwen op maat
Alles kan op maat van uw woondroom, op uw of onze grond.

Natuurbuurt
Alles kan met de natuur als uw beste buur.

Verbouwen
Alles kan op maat van uw verbouwideeën en budget.

Gronden
Alles kan met of zonder bouwverplichting. 

Al meer dan 40 jaar is Bostoen dé referentie in betaalbaar, energievriendelijk  
en comfortabel wonen. Steeds met respect voor mens en milieu.  
Klantentevredenheid is onze drijfveer, kwaliteit is ons DNA.  
Elke woondroom realiseren we vol passie en expertise.

Echt alles kan!

>

>

>

>

>

>

www.bostoen.be
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> 23 appartementen 

> Normandische stijl

> Laagenergie

> Tuin of terras

>  In het centrum

>  Ontdek onze lancerings-  
 voorwaarden

In de Zultseweg in het hartje van Waregem,  
verrijst Residentie Hippos 2. Deze appartementen 
staan voor comfortabel én duurzaam leven!  
Ook aan te bevelen als investering.

Nieuw! In Waregem Residentie Hippos 2 Wonen in Westende Residentie Lotus

Gelegen in de nabijheid van zee, duinen en polders 
strekt residentie Lotus in de Essex Scottischlaan 
zich uit over 2.700m² met 44 ruime appartementen.

> 44 appartementen

> Op wandelafstand van 
 de zee

> Zuidgerichte terrassen

Bezoek ons  
kijkappartement
> residentie Hippos 1,  
 A. Saverysstraat 15

Bel voor een afspraak  
op 09 216 16 16

Bezoek ons 
kijkappartement
> Essex Scottischlaan 83

Bel voor een afspraak op 09 216 16 16
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> 21 appartementen

> Vlakbij E40

> Op een boogscheut van 
 de zee

> Nabij het recreatiedomein   
 De Spuikom

> Zuidgerichte terrassen

Met zicht op het bos, het bufferbekken en  
De Spuikom geniet je in de Aalscholverstraat van 
aangenaam wonen in onze residentie Parelduiker.

Wonen in Bredene Residentie Parelduiker

Bezoek onze kijkwoning
> Aalscholverstraat 90

Bel voor een afspraak  
op 09 216 16 16

Wonen in Eeklo

Nieuw! In Koksijde

Residentie Kaaiken

Residentie La Rosiaz

In het hart van het Meetjesland vind je de bruisende  
stad Eeklo. Met zijn centrale ligging tussen Gent en 
Brugge is het vlot bereikbaar en een ideale uitvalbasis.
Aan het Vandewoestijneplein vind je er onze residentie 
Kaaiken.  

Zuidgerichte terrassen.

Prachtige nieuwbouw residentie La Rosiaz  
in villastijl volledig in de zon gelegen. 
Op slechts enkele stappen van zee en strand.

Ontdek onze lanceringsvoorwaarden!

> 22 appartementen  
 en 3 penthouses

> 1, 2 of 3 slaapkamers

> Toparchitectuur

> Ruime terrassen

> Nieuwbouw residentie in  
 villastijl

> Ruime zonneterrassen

> Ruime gemeenschappelijke  
 fietsenberging
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Wonen in Hamme Residentie De Vlasspinner

Ontdek onze stijlvolle Residenties De Vlasspinner 
en De Lijnder in het hartje van Hamme aan de  
Clément Rottierstraat. 

Reeds 80% verkocht!

> 18 appartementen 

> Vlakbij het centrum

> Zuidgerichte terrassen

> Privétuin op gelijkvloers

Nieuw! In Hamme Residentie De Lijnder

> 15 appartementen

> Zuidgerichte terrassen

> Privétuin op gelijkvloers

Wonen in Deinze Residentie Grimbeert 

Residentie Tybeert 

In de Tolpoortstraat, de winkelstraat van Deinze, 
maak je kennis met deze 2 stijlvolle residenties  
Grimbeert en Tybeert.

Nog slechts 1 appartement beschikbaar! 
Nieuwe voorwaarden voor het laatste 
duplex-appartement!

> Grimbeert: 20 appartementen,  
 nog 1 te koop

> In het centrum

> Vlotte verbinding E17 - E40

> Scholen en winkels 
 in de buurt

> Tybeert: 8 appartementen,  
 nog 2 te koop

> In het centrum

> Vlotte verbinding E17 - E40

Ontdek onze lanceringsvoorwaarden! Nog slechts 2 appartementen beschikbaar! 
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> 12 appartementen

> Via de verskeersassen R4,   
 E40 en E17

> Vlakbij het centrum

> Sterk openbaar vervoernet

In onze residentie aan de Fabrieksstraat geniet je van 
alle voordelen van de stad zonder de drukte van een 
stadskern. 

Unieke laagenergie appartementen! 

Wonen in Wondelgem Residentie Rietedries

Echt alles kan!

Bezoek onze kijkwoningen en -appartementen!
 Kijkappartement Waregem - Zultseweg / Albert Saverysstraat 15 - zie pag. 4

 Kijkappartement Westende - Essex Scottischlaan 83 - zie pag. 5

 Kijkwoning Bredene - Reigerstraat / Aalscholverstraat 90 - zie pag. 6

> Woonprojecten 
> Appartementen
> Bouwen op maat

> Natuurbuurt
> Verbouwen
> Gronden

Kom Bostoen ontdekken!

Inspiratieruimtes:
Bostoen ontwikkelde 5 woon-huisstijlen  
om van uw huis een echte thuis te maken. 

Koninginnelaan 2-3, Drongen  
Open iedere werkdag: 8u30 - 17u 
Gesloten op zaterdag en zondag
Op afspraak: 09 216 16 16

Beurzen:
Hou onze kalender in de gaten op www.bostoen.be  
of bel 09 216 16 16.

Watch the movie! 
Scan deze QR-code om onze 
showroom online te bekijken!

1

2

3

1 2 3



 Waarheen uw fantasie u ook voert,
wij gaan met u mee.
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