BA RT DE BEULE, DEN STA L & DAUBY

We trekken naar de Belgische kust. Het is er altijd een beetje vakantie. Twee zussen laten ons tevreden
hun gerestylede appartementen met zicht op zee zien. Smaken verschillen, en zo hoort het. Sober gezellig
versus gezellig strak.

Zicht op zee in het kwadraat
RUST IN DE BRANDING
Het eerste appartement aan de Noordzee waar we aanmeren is ingericht in een
tijdloze strakke stijl. Of hoe strak ook knus kan zijn. Het sierbeslag komt van Dauby,
team Den Stal tekent voor het maatwerk en interieurarchitect Bart de Beule zorgt
voor een goeie flow in het verlengde van de branding op het strand. Je wordt hier

De schacht met afvoerbuizen werd
met spiegels bekleed. Maskerend en
met een groots effect.

overspoeld door een golf van rust…
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De bewoners houden van doorleefd
hout. Maar met de zwarte toets ondergaat het geheel een verjongingskuur.
Het metaalgieten en de ambachtelijke
afwerking voeren ons terug in de tijd
tot 3000 voor Christus. Deze aloude
traditie wordt in ere gehouden door
Dauby.

Interieurarchitect Bart de Beule laat zich niet aan banden leggen door een specifieke
woonstijl. Dat blijkt eens te meer uit deze twee appartementen.

Er is gewerkt met duurzame materialen die zich makkelijk laten onderhouden.

SOBER DOORLEEFD

SPECTACULAIR VERBOUWD

Het tweede adres ligt op amper een boogscheut. Hier is het interieur iets landelij-

Qua verbouwing kan dit project tellen! De keuken werd ontsloten en de gasten

ker van karakter door het maatwerk van Den Stal in eik van wel honderd jaar oud.

kamer uitgebreid. Nieuw is de kamer voor de kleinkinderen, mét doucheruimte. En

Het in zandmallen gegoten Dauby-sierbeslag in verouderd ijzer past als gegoten in

nog onder supervisie van de binnenhuisarchitect kwam er een grote glaspartij met

dit cosy sfeerplaatje. Uitermate resistent is de zwarte coating en met de jaren zal

zeezicht. Bij mooi weer kun je ze helemaal openschuiven, maar zelfs gesloten haal

het patina aan authenticiteit winnen.

je het buitengevoel naar binnen.

PRAKTISCHE MAKE-OVER
Bart de Beule zorgt ook hier voor een frisse wind en staat aldus garant voor een
opmerkelijke home-make-over. Als geen ander weet hij het geheel uitstraling te

SCHRIJNWERKER TOTAALINRICHTER

geven en uiterst praktisch te organiseren. De keuken vormt een eiland zonder aan

Mark, Chantal en zoon Glen vormen de drijvende kracht achter schrijn

de ruimtelijkheid van de woonkamer te raken en er is een eethoek waar gezin en

werkerij en totaalinrichting Den Stal. Tim en Paul vervolledigen het team.

gasten kunnen aanschuiven.

Van de deuren tot de kasten en tafels, het atelier uit Stekene heeft er hier
een hand in. Zulk vakkundig handwerk, daar sta je van te kijken!

94

95

Binnenhuisarchitectuur
voor meerwaardezoekers.
De bank van Den Stal
in koto hardhout en
met onderstel in
gelakt staal is een
pronkstuk.

Het interieurdesign van Bart de Beule
kun je niet in één stijlhokje onderbrengen.
Het oogt bijzonder en zit vol leven.
Esthetisch een pareltje, maar evenzeer
praktisch gericht. Elke realisatie getuigt
van zijn veelzijdige persoonlijkheid, ademt
klasse en oogt telkens weer tijdloos anders.

In het salon komt er een bed ‘uit de kast’ zonder dat er iets aan de kant geschoven hoeft te worden. Er zijn dan wel gastenkamers, maar in de zomer heeft men hier vaak meer
logés dan er slaapplek is.

De led-armaturen in de appetijtelijke eethoek
herinneren aan de gloeidraadlampen van weleer.
In de decoratie ontwaren we een maritieme knipoog,
van zeesterren over creaties met schelpen tot de
schatkist van een zeerover in miniatuur…
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De geurdispensers puur
natuur dragen het label
Pure® Fragrance. Volgens de
aromachologie hebben geuren
een veel grotere invloed op de
mens dan gedacht. Producten
van dit merk zorgen altijd voor
een goed gevoel.

De hal en nachthal bieden
rechtstreeks toegang tot een ruime
gemeenschappelijke doucheruimte
met spoeltafel waar eenieder van
zijn of haar privacy kan genieten.
Uitermate praktisch na een
strandbezoekje.

Met het juiste bedlinnen – exquis
qua stoffering, perfect afgewerkt
en met een genoeglijke
aaibaarheid – creëert Chantal
van Den Stal in de slaapkamer
een rijkelijke look.
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De belendende badkamer is echt
royaal. Opvallend toch, overal
werd de beschikbare ruimte
optimaal gebruikt.
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De kwaliteit
straalt ervan af.

De keuken was eerst een afgesloten
ruimte. Nu heerst er openheid alom
en blijft, overal waar je bent, het
uitzicht op strand en zee gevrijwaard.
De minste zonneschijn wordt steeds
gecapteerd door de spiegelkolom en
zo heeft het tafereel iets betoverends.

UITNODIGENDE PLEK
We zijn weer aanbeland in het eerste appartement. Kunst aan de muur kleurt
het salon en de kussens haken pico bello in op dat blauw. De vloer en de voor de
keuken gebruikte materialen zorgen voor afgemeten accenten in het rustige kader.
Zo ervaar je zowel een koele als een warme touch. Een plek die je uitnodigt om
dagelijks nog meer te genieten van de kleine dingen.

De keuken en het andere maatwerk
werden op aangeven van Bart
de Beule uitgevoerd door Den Stal
in zogenaamd stylinart. Voor de
vloer en het aanrecht is geopteerd
voor een keramische travertinimitatie van Ariostea. Prachtige
onderhoudsvriendelijk materialen
met een tijdloze uitstraling.

De tv hangt aan een wandbord in
tulpenhout. Het designmeubilair werd met
smaak door de bewoners gekozen, maar
voor het totaalplaatje hielden ze uiteraard
ruggenspraak met de interieurarchitect.
Het hoekje bij het raam doet dromen van
een romantische tête-à-tête.
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Maatwerk bepaalt mee
de goeie flow.

Elke stek is anders uitgewerkt en heeft dan ook een ietwat andere uitwerking op de bewoners. Dit appartement straalt sobere gezelligheid uit. Een totaalproject met Bart de Beulesignatuur, dat mee gerealiseerd werd door Den Stal en Dauby.

Het maatwerk staat voor kwaliteit van
de bovenste plank. Aan het plafond
sluit de vitrinekast aan bij een piekfijne
kroonlijst. En met de knoppen en
trekkers krijgt het ontwerp van Bart de
Beule als het ware een gezicht.

Links: Voor de eettafel
in het verlengde van
het keukenblok heeft de
schrijnwerker gewerkt met
een stoer acht centimeter
dik tablet.
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Door het omsluiten van het bed met
een kastenwand ervaar je het gevoel
omarmd te worden.
Deze deurkruk van Dauby in wit brons, model
PH1920/50Q, heeft een korrelig oppervlak en vertoont
kleine imperfecties, maar dat bepaalt nu net de charme
en maakt elk stuk uniek. De Pure-lijn wordt verder
doorgetrokken in het meubelbeslag en dat komt de
puurheid van het interieurdesign ten goede.

Badend in cosy sfeer.
Tip van Pure Fragrance:
laat je betoveren door het
aroma van ‘Sweet Dreams’,
de gedroomde geur voor de
slaapkamer. Gelijkmatige
uitwaseming gegarandeerd!

CONSISTENTE WOONSTIJL
Dauby levert exclusief deur-, raam- en meubelbeslag. Inspelend op de
vraag werd het aanbod uitgebreid: badkamer- en keukenaccessoires,
metalen tegels en geurdispensers. Dit alles in natuurlijke materialen en
in zandmallen gegoten. Een totaalpakket om te komen tot een consistente samenhang.

Aan het einde van de nachthal
kom je uit op een ingewerkte
dressingkast. Knap van Den
Stal, die blokdeuren met blinde
scharnieren.
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Overspoeld
door een golf van rust.

Weetje: er zitten stopcontacten verscholen in de lade van dit nachtkastje. Handig!

Een wasbakje op
de slaapkamer
komt altijd van
pas.

Bij het terrasje aan de keuken werd een muursticker gekleefd
die verwijst naar het panorama bij het raam dat uitkijkt op
de dijk. Net echt. De interieurarchitect heeft aldus woord
gehouden… Bart had immers beloofd om een appartement te
creëren met zeezicht vooraan én een tweede achteraan.

info

VIRTUOOS PUZZELWERK
Dit appartement had vier slaapkamers en twee badkamers. Het aantal slaapkamers

BART DE BEULE – INTERIOR DESIGN
Dorpstraat 101
B-2070 Burcht
e-mail: info@bartdebeule.be
website: www.bartdebeule.be

is gebleven, maar dankzij het virtuoze puzzelwerk van de interieurdesigner hebben
ze nu alle een badkamer of doucheruimte. Niet onbelangrijk: er zijn aangepaste
sanitaire voorzieningen voor andersvaliden.

OUT OF THE BOX
Nauw overleg met de bewoners en dito samenwerking met de aannemers lig-

ALTIJD VAKANTIE

gen aan de basis van deze twee geslaagde renovaties. Of hoe oud transformeert

Het is herfst, maar de zon is op post. Tijd om een frisse neus te halen. Beide appar-

in nieuw. Beide vallen onder de noemer ‘stijlvol wonen’, maar elk met een heel

tementen hebben een band met de zee. Vakantiegevoel troef het jaar rond.

DEN STAL
Atelier: Bettestraat 4, B-9190 Stekene
Kijkwoning: Kiekenhaag 46
B-9190 Stekene (te bezichtigen op
afspraak)
mobiel: +32(0)475/57.20.15 (Chantal)
& +32(0)479/89.72.96 (Mark)
e-mail: info@denstal.be
website: www.denstal.be

andere uitwerking. En zo is het bewijs geleverd dat Bart de Beule out of the box
durft te denken.
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DAUBY
Uilenbaan 86
B-2160 Wommelgem
tel.: +32(0)3/354.16.86
fax: +32(0)3/354.16.32
e-mail: info@dauby.be
websites: www.dauby.be &
www.pureinterior.be
Geurdispensers van Dauby:
www.purefragrance.be

