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Een mooi huis of een unieke woning en een fijne, natuurlijke omgeving, verdienen 
het om op een degelijke en natuurlijke wijze in elkaar over te gaan en altijd even vlot 

bereikbaar te blijven. Het belang van opritten en ruimte om letterlijk thuis te komen, is 
voor VPK-ALBO al twintig jaar lang een passie. 

Buitenkant in stijl
ls je ruim twintig jaar dag in dag uit bezig bent met je vak, kun je 

wel stellen dat je beroep een ware passie is. 

“En die passie wordt eigenlijk alleen maar groter,” vertellen Tanio 

Van Paemelen, zaakvoerder van VPK-ALBO en zijn collega David Teerlinck, 

gespecialiseerd in de aanleg van opritten en parkings, “terwijl onze erva-

ring tegelijkertijd blijft groeien en de projecten waarvoor we worden ge-

vraagd steeds uitdagender worden.”

Dit charmante kasteeltje, en meer bepaald het vijf hectare grote domein 

waarop het is gelegen, is hier een bijzonder voorbeeld van. VPK-ALBO 

zorgde voor gracieuze oprijlanen en dreven, door perfect aangepaste be-

strating ontstonden extra perken, er is ruimte voor de kinderen om te spe-

len en het geheel oogt prachtig. Over de aan te wenden materialen wordt 

dan ook steevast uitvoerig overlegd, vooraleer alles tot in detail wordt 

uitgewerkt, op basis van sterke technische concepten en met veel oog 

voor het esthetische. Zo werd er hier met rasters gewerkt die uitsluiten 

dat de eigenlijke bestrating op een of andere manier zou gaan verschui-

ven. Kleuren worden uiteraard zo veel mogelijk op elkaar afgestemd; waar 

bijvoorbeeld gewerkt werd met zwarte kleiklinkers, werd er ook gevoegd 
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met zwart zand, wat zorgt voor een heel natuurlijk effect.

Op dit domein zorgde VPK-ALBO ook voor de bouw van twee bijge-

bouwen in eikenhout. Het ene gebouw doet dienst als carport, waar de 

elektrische wagen van de bewoners kan worden opgeladen, het andere 

gebouw is bedoeld om feestjes in te geven. Overal werd er gewerkt met 

zorgvuldig ontworpen sfeerverlichting.

Het unieke ontwerp zorgt ervoor dat er voor het eigenlijke woongedeelte 

als het ware een buiteneilandje werd gecreëerd, waarop een authentieke 

bloemenbak staat, en waar het best gezellig zitten is terwijl de kinderen er 

een zee van ruimte hebben om te spelen.

“Het is een project waar we met ons team met hart en ziel aan hebben ge-

werkt,” vertelt de heer Van Paemelen, “en het fijne is dat er momenteel nog 

heel wat van dergelijke, grote uitdagingen op ons liggen te wachten.” Wat 

niet wegneemt dat iedereen die droomt van een mooie oprit terecht kan 

bij VPK-ALBO. Het bezitten van een kasteeltje is dus geen vereiste, waarde 

hechten aan kwaliteit en vakkennis voor het creëren van een mooie om-

geving rond je huis, is dat wel. Kortom: VPK-ALBO is er voor wie ‘buiten’ 

echt naar waarde schat. 

VPK-ALBO
KMO-Zone Mispelare 13,  9930 Zomergem

T: +32(0)9 330 13 80, info@vpk-albo.be

WWW.VPK-ALBO.BE
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