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Koekjesfabriek

TEKST: PATRICK RETOUR - FOTOGRAFIE: MICH VERBELEN
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Van harte welkom op dit industriële terrein in hartje Antwerpen dat ons echt van 

onder tot boven imponeert! Na een grondige renovatie werden de gebouwen goed 

overwogen en stijlvol ingericht, zodat ze nu klaar zijn voor een tweede leven. Of hoe 

een fabriek uitgegroeid is tot een gezellige kijkwoning. 
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Dit terrein in de stad herinnert aan 
een koekjesatelier van weleer. Nu 
met zorg beheerd door Dauby, dé 

specialist bij uitstek in sierbeslag, sfeerver-
lichting en geurdispensers; alles met een tijd-
loze en doorleefde uitstraling. De opbloei van 
Dauby spreekt tot de verbeelding en dat geldt 
ook voor het verhaal achter Biscuit Parein. We 
gaan terug naar het jaar 1880 als de toenmalige 
graanhandelaar Eduard Parein plots fortuin 
vergaart en kan investeren in een mooie za-
kelijke toekomst voor zijn familie. Dat kwam, 
naar het schijnt, door een schrijffout in zijn 
voordeel... Eduard had namelijk in Amerika 
één boot bloem besteld, maar er maar liefst tien 
gekregen en bovendien zag hij tijdens de over-
tocht de winkelwaarde verdrievoudigen. 

OASE IN DE STAD
In 1895 zien we vervolgens dat de bedrijvigheid 
in de ambachtelijke koekjesbakkerij echt groeit 
en de rest is geschiedenis. Vandaag de dag 
treffen we in dit waardevolle pand Annie en  
Holger Nielsen-Van Ingelgem, het echtpaar 
achter de kwaliteitslabels Pure Fragrance, Pure 
Lights, Pure Tiles en Dauby. “Wij zijn blij hier 
architecten, binnenhuisinrichters en klanten 
van Dauby te mogen verwelkomen”, klinkt het 
opgetogen. In deze oase in de stad is het altijd 
een beetje vakantie.

BLIKVANGER
Het keukenblok werd aan de zijkanten verfraaid 
met ambachtelijke Pure® Tiles tegels. Hun ruwe 
‘look and feel’ krijgen ze door de structuur van 



de zandmal. Elke tegel is uniek. Verkrijgbaar in 
zes verschillende uitvoeringen: verouderd ijzer, 
wit brons, mat wit brons, ruw brons, gepolijst 
brons en ruw metaal. En in twee formaten:  
10x10 cm en 10x20 cm. Tip: kies voor een mix, 
dan creëer je een eyecatcher zoals hier. 
De maatkasten in de hoek van de keuken, waar 
voorraad en apparatuur in schuilgaan, worden 
geflatteerd door meubelgrepen type PMAF in 
ruw brons. Is dit nu vintage of modern? Hori-
zontaal of verticaal te plaatsen. Je vingers zullen 
in elk geval nooit meer klem komen te zitten 
door de afgezette vorm. 

HUISELIJKE AROMA’S
Op de salontafel pronkt sfeerverlichting en een 
geurdispenser van Dauby. De geurverdelers 
van Pure Fragrance gebruik je met ‘no flip reed’ 

staafjes in katoenvezel die de honderd procent 
natuurlijke olie gelijkmatig absorberen en uit-
wasemen. Het is een continu systeem dat vol-
ledig autonoom functioneert. En het is dus niet 
nodig om de staafjes af en toe om te draaien. 
“Hier in de woonkamer heb ik gekozen voor 
Coffee, een verkwikkend aroma”, verklapt Annie 
ons. “Voor de slaapkamer ben je beter af met 
Sweet Dreams op basis van lavendel, muskaat-
salie en vanille. Die geur werkt ontspannend en 
hartverwarmend.” Volgens de aromachologie 
maakt het prikkelen van de reukzin emoties los 
en daar speelt men bij Dauby slim op in.

ECHT WOW-GEVOEL
We worden door een echt wow-gevoel over-
mand bij het betreden van de exclusieve loft op 
de bovenverdieping. Het sanitair van deze loft-
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“Dit is een ideale 
plek om architecten, 
binnenhuisinrichters 
en klanten van Dauby 
te ontvangen in een 
ontspannen sfeer”
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badkamer, waar de kleur brons de toon zet, is 
Kenny & Mason gelabeld en het werd geleverd 
door specialist Taps & Baths. Het kraanwerk uit 
de Discovery collectie draagt bij aan de stoere 
industriële look van het geheel, hetzelfde geldt 
voor de wastafel in zogenaamd vuurporselein. 
Er hangen niet alleen handdoeken aan Dauby-
stangen, maar ook aan een ladder bij het bad. 
Een decoratieve én slimme manier om inkijk 
via het raam te bemoeilijken.   
De hoge buffetkast deed vroeger dienst in de 
showroom van maatwerkspecialist Den Stal. 
Nadat de kast metallic gepatineerd werd door 
La Tinta, past deze nu perfect in het plaatje. De 
meubelknop model PT-45 uit de Pure collectie 
van Dauby, met diameter 45 mm, oogt sober en 

robuust. Uitgevoerd in ruw brons dat mooi ac-
cordeert met het bad, maar tevens beschikbaar 
in verouderd ijzer, wit brons, mat wit brons en 
ruw metaal. Zo kies je steeds voor sierbeslag in 
lijn met je interieur. Let verder op de radiator die 
mee werd geverfd om te verzinken in het geheel.

OP ADEM KOMEN
De genoeglijke stoffering in huis heeft Annie 
gekozen samen met totaalinrichter Chantal van 
Den Stal. Wat een origineel idee: het bed ge-
flankeerd door aan roedes opgehangen lampen 
en de gerecupereerde deuren als hoofdbord. 
De Dauby-deurklink PHT+L van het toilet is 
geïnspireerd op het Chemin de Fer-model dat 
in 1883 speciaal ontworpen werd voor de luxu-

ARTISANAAL DESIGN
Dauby staat voor authentiek sierbeslag in edelmetaal. Alles wordt op 
artisanale wijze gegoten in zandmallen en dan handmatig afgewerkt 
zoals vanouds. Het assortiment beslaat zowel landelijke als eigentijdse 
ontwerpen. Maar ook de diverse Pure® Plus accessoires voor keuken, 
badkamer en toilet vinden hun weg naar het interieur. Al even handig 
en knap van design zijn de toiletartikelen zoals wc-rolhouders en bor-
stels. Gebruiksvoorwerpen kunnen ook klasse uitstralen.
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euze eetwagons van de Oriënt Express. Een paar 
bestaat uit een T en een L. De T geeft aan dat 
je moet trekken. En dan is er nog het grappige 
wc-slotje van Dauby dat je eveneens terugvoert 
in de tijd. Leuk dat er hier bij het raam een rij 
afgedankte bioscoopstoelen is neergezet! 
Voor het schilderwerk is gekozen voor speelse 
doch beheerste technieken die warme noncha-
lance ademen. “Het is hier echt een prinsheer-
lijke plek om op adem te komen. Fijn om hier 
mensen uit te nodigen voor zakelijke activiteiten 
in een ontspannen sfeer”, glimlachen Annie en 
Holger. “De deur staat open om allerlei events 
op het getouw te zetten voor de pers, voor boek-
voorstellingen en culturele activiteiten, en ook 
om kennis te maken met potentiële klanten.”
 
PEIS EN VREE
Het was een onvergetelijke dag en afronden 
doen we in schoonheid, onder de blote hemel. 
Het is l’heure bleue. Opflakkerende vlammen en 

lichtaccenten. Gemoedelijk bijpraten met een 
goed glas. Plannen maken voor de toekomst. De 
stemming zit er goed in. Last van het stadsge-
woel heb je hier overdag al niet en ’s avonds is 
het op het terrein al helemaal peis en vree.  =
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Met dank aan Dauby
Uilenbaan 86, 2160 Wommelgem (B), 
Tel: +32(0)3/354 16 86, info@dauby.be
www.dauby.be
www.pureinterior.be
www.purefragrance.be (geurdispensers).
 
Dauby toont deze authentiek gerenoveerde 
showroom en kijkwoning in het gloednieuwe boek 
van Patrick Retour & Mich Verbelen bij Uitgeverij 
Manteau: ‘Wonen met stijl – Verhalen van huizen’. 
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