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hier wonen wereldreizigers, dat merk je aan de eclectische 

neerslag van de dingen in huis. Oud en nieuw vormen een mooi 

huwelijk. En het is precies die synergie die je meteen voelt: het 

is er gezellig thuiskomen.

De woning werd onder leiding van architecte Frédéric de 

Bonhome onderworpen aan een complete home make-over die 

zorgt voor een moderne look and feel. En toch weet zij, samen 

met aannemer Wenceslas de Biolley, de sfeer die uitgaat van 

deze klassieke Franse villa, te vrijwaren. 

vakantiesfeer
We strijken neer in de groene rand rond 

Brussel. We bevinden ons op een interes-

sant raakpunt tussen toen en nu... Wat 

een oase van rust op een boogscheut van 

het stadscentrum! Indertijd was deze 

wijk in Sint-Pieters-Woluwe eigendom 

van Baron d’Huart. Het was een plek waar 

men naartoe trok tijdens de zomermaan-

den om de drukke stad te ontvluchten. 

Vandaag is die sfeer nog steeds tastbaar. 

kers op de taart
Voor de keuken en het andere maatwerk 

in huis tekent Noir Ebène en die binnen-

huisinrichter werkt met sierbeslag van 

Dauby. Het is de kers op de taart. Valentin, 

onze gastheer, is een creatieve hobbykok. 

Op de middag serveert hij ons op het 

zonovergoten terras een met bieslook op 

smaak gebracht bordje met meloen, kaas-

kroketjes, krokant gebakken Italiaanse 

ham en zelf gerookte zalm. 

Dauby
Vintage met 
eigentijdse toets

De zon projecteert schaduwen van bomen op het gazon en die tekening charmeert de gevel van deze woonst anno 1967. 

In de keuken hangen 
geen gordijnen, zo heeft 
het zonlicht vrij spel. 
Het zuiderse feestgevoel 
mag hier gerust het 
‘kookpunt’ bereiken. 
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Bij de doorkijk naar het salon worden we gecharmeerd door een 
reproductie van een schilderij uit 1875 van Jozef Israëls. 

binnen en buiten
Van de hal kijk je recht in de tuin, hoe 

verleidelijk. Binnen en buiten lopen in  

elkaar over. Kijk maar eens hoe idyl-

lisch het zonlicht binnen sijpelt in de 

woonkamer! Valentins grootvader was 

een eersteklas kunstverzamelaar. Zo komt 

het dat we in het salon een tafereel met 

eenden kunnen bewonderen van de hand 

van Léon Danchin. 

familiestukken
De dubbele doorsteek van de woonkamer 

naar de keuken en de eetkamer toont ons 

een schattig antiek bureau. Hier bevindt 

zich ook de trap naar de bovenverdieping. 

Het korte been van de L-vormige woon-

kamer doet dienst als tv-hoek. De met 

een beige buffetlamp getooide Italiaanse 

spelletjestafel is een cadeau dat herinnert 

aan Valentins huwelijk. Bureau en tafel 

zijn familiestukken om te koesteren. 

Via de hal kom je in de woonkamer waar de tuin lonkt en lokt.

Grepen en topjes, allebei 
met een doorleefd elan en 
Dauby kwaliteitslabel, worden 
decoratief tegen elkaar 
uitgespeeld. Het betreft hier 
de meubelgreep PMR-96 en 
de -knop PT-25, telkens in 
verouderd ijzer en in zwarte 
uitvoering.

Met sierbeslag uit de Pure® 
collectie van Dauby krijgt elk 
interieur, van landelijk tot strak,  
een tijdloos cachet.

De eetkamer laat zich met schuifdeuren afsluiten voor de keuken. 
Aan de muur pakt een aloud schilderij verrassend modern uit. 
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Met speciaal behang 
creëert men enkele 
accentmuren.

Huiselijke aroma’s

In de keuken pronkt een geurdispenser 

van Pure Fragrance. Zo’n geurverdeler van 

Dauby gebruik je met no flip reed-staafjes in 

katoenvezel die de 100% natuurlijke olie ge-

lijkmatig absorberen en uitwasemen. Het is 

een continu systeem dat volledig autonoom 

functioneert. Het is dus niet nodig om de 

staafjes af en toe om te draaien. Hier genie-

ten we van het aroma van Cherry blossom 

sandalwood.

 

Het beeld van Benedicte van Caloen, 
een tante van de heer des huizes, 
krijgt een ereplaats in het salon.

In dit huis is het altijd 
een beetje reizen
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Het sierbeslag oogt authentiek en strak 
tegelijk. Ideaal om hier de puntjes op de i te 
zetten. Dauby werkt hier met een coating die 
uitzonderlijk duurzaam is. De producten, die 
best onderhoudsvriendelijk zijn, krijgen met 
de jaren nog meer patine, en dat maakt ze 
des te charmanter!

ruimte optimaal benut
De overloop bovenaan de trap was 

vroeger groter. Men heeft er een deel 

van ingepalmd om te kunnen komen tot 

een ruimere badkamer. Slim! Dankzij het 

royale bad heeft het geheel een hoog 

wellness-gehalte. En van de badkamer 

belanden we in de stemmige slaapkamer 

van het ouderpaar. 

In de tv-hoek worden foto’s en prentkaarten samen gepresenteerd. Goed idee,  
zo wordt het geen rommeltje en hou je toch de herinneringen levendig.

Tijdens de renovatie raakte de houten schouwmantel beschadigd. 
De schilder trok het recht met een doorleefd patina, dat 
trouwens wordt hernomen in de lijst van de spiegel. 

Ooit woonde het gezin in Zweden. Deze kast 
kwam mee uit het noorden. Een hoek afzagen 
en in de lak zetten zoals de trap…en het stuk 
past hier perfect. 

De Crapaud-zeteltjes kregen doorheen 
de jaren al tweemaal een ander 
stofje aangemeten. Met de nieuwe 
bekleding ogen ze hipper dan ooit 
én zitten ze ook beter dan ooit. 

De nachthal is een open huiskantoor. Enorm praktisch. De badkamer heeft handige ingemaakte kasten en vervult aldus ook de rol van dressing.

Oud versus nieuw 
geeft een sterke 
synergie
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Het verouderd ijzer (VO) van deze 
topjes van Pure® is verwant aan 
het gietijzer van weleer. Men werkt 
bij Dauby met een hoogwaardige 
roestvrije metaallegering. 
Met elektrolyse wordt er een 
beschermende zwarte laklaag op 
aangebracht.

Inspirerende moodboards

Dauby heeft niet enkel authentiek beslag 

in het assortiment maar ook klinken en 

trekkers ontworpen door prominente 

designers van vandaag. Advies van Dauby: 

als je je interieur wil (her)inrichten, werk 

dan met een moodboard om te komen tot 

een harmonische mix & match die bij jou 

past. Prefereer je sierbeslag in gepolijst 

ruw brons of in ruw metaal uit de collectie 

van ontwerper Tom Lenaerts?

In lijn met het sierbeslag

Dauby staat voor authentiek sierbeslag 

in edelmetaal. Alles wordt op artisa-

nale wijze gegoten in zandmallen en 

handmatig afgewerkt zoals vanouds. 

Een prima aanvulling op het sierbeslag: 

metalen tegels, gordijnroedes en badka-

mer, toilet- en keukenaccessoires. Zo kun 

je een woonstijl aanhouden in heel het 

interieur. Het assortiment beslaat zowel 

landelijke als eigentijdse ontwerpen.

 

Het thuisgevoel 
straalt er van af

Het verouderd ijzer (VO) van deze 
topjes van Pure® is verwant aan 
het gietijzer van weleer. Men werkt 
bij Dauby met een hoogwaardige 
roestvrije metaallegering. 
Met elektrolyse wordt er een 
beschermende zwarte laklaag op 
aangebracht.
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Louis, Hugues en Simon, de drie zonen van het gezin, beschikken 
elk over een eigen kamer voor jongvolwassenen.

De wastafel stond hier al. Men heeft er de badkamer 
van de jongens als het ware rond gebouwd.

In de kelder is er een homecinema en muziekkamer.

Wat een knus huis toch. Logisch dat de hond, Ice, hier ‘nestwarmte’ ervaart. Het eten op het terras smaakt overheerlijk.

Hoe fijn toch dat 
eclectisch wonen
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Op de oprijlaan prijkt een oldtimer.  
De sleutelhanger bij het stuur draagt de  
intialen ‘65 degrés’. In dat restaurant zijn  
14 andersvaliden aan de slag. Knap!  
Valentin en echtgenote Laure zijn 
twee van de vier stichters. 

De inkom is discreet aan de achterzijde van de woning. 

Dauby

Uilenbaan 86, 2160 Wommelgem (B)

tel  +32(0)3/354.16.86

fax  +32(0)3/354.16.32 

e-mail  info@dauby.be 

website  www.dauby.be 

Geurdispensers van Dauby www.purefragrance.be

Atelier d’architecture Frédéric de Bonhome www.aafb.be

Noir Ebène www.noirebene.be

Restaurant 65 degrés www.65degres.be
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