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VOOR DE CHOCOLADEFABRIEK

Interieur
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Kunstenares Liesbeth Spruyt en digitale denker Dries Vinck zoeken 

in hun woning graag de extremen op: volledig zwarte eetkamer, 

grote ramen achteraan zodat de polyvalente ruimte straalt, kamers 

met enkel wit in de hoofdrol. Voor de verbouwing is er samengewerkt 

met architecte Isabelle Maes. De huisinrichting getuigt van originaliteit en 

sobere klasse, en voor de authentieke touch ging het koppel in zee met 

sierbeslagspecialist Dauby. 

KAMERS MET KARAKTER

Liesbeth en Dries zijn dus niet enkel gevallen voor dit charmante bouwwerk 

in de groene rand van Antwerpen, maar ook voor de gegoten en handmatig 

afgewerkte armaturen van Dauby. “We hebben de keuze van het sierbeslag 

afgestemd op het karakter van de kamers en hebben daardoor heel 

wat collecties in huis”, klinkt het. Voor de kasten in de inkomhal zijn dat 

vlinderknopjes in wit brons. Op de eerste etage zie je deurklinken in ruw 

metaal die refereren aan de Bauhaus-periode. 

NOSTALGIE AAN DE MUUR 

De styling van het salon gebeurde met enige nonchalance. Dat maakt het 

gezellig en je mag zien dat er geleefd wordt. In de loungeruimte staat het 

bed van zoontje Lou voor overdag. Aan de muur een puzzel van gietmallen 

die herinneren aan de chocoladefabriek van weleer. Met de eetkamer maken 

we de overstap van het herenhuis naar achteren toe.  Een plafondlamp van 

de Italiaanse ontwerpster Paola Navone doorbreekt het zwart. Curieus: het is 

pas als je ze ophangt dat ze zo doorbuigt en haar vorm prijsgeeft. 

Het echtpaar had zijn zinnen gezet op de oude 

chocoladefabriek van Ranst. En het was liefde op het 

eerste gezicht, ze zijn ervoor gesmolten. Het gebouw 

werd gestript. Zo kon men een nieuw verhaal schrijven 

vanaf een wit blad.

TEKST: PATRICK RETOUR 
FOTOGRAFIE: MICH VERBELEN
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De raampartijen zorgen voor enorm veel lichtinval. In combinatie met 

witte, beige en aardetinten staat ook gezelligheid hier weer centraal. 
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De raampompen van Dauby 
ogen als vanouds. Dries: “Men 
had er in het assortiment, maar 
dat waren sierstukken. Deze 
functioneren echt!” 

POLYVALENTE ACHTERBOUW

Precies op de scheidingslijn met de achterbouw die vroeger het ambachtelijk 

atelier van de chocolatiers onderdak gaf, staat het keukeneiland geposteerd. 

De tafel in deze polyvalente ruimte is wel 4,50 meter lang, maar heeft slechts 

vier poten aan de uiteinden. Onderaan diende het blad dan ook verstevigd 

te worden met een stalen constructie. Voor het ‘zwevende bloemstuk’ 

boven de tafel tekent Ine van Bij Bibi. 

VOORBEELDIG GERENOVEERD

Bij renovatie gebeurt het niet zelden dat men eerdere ingrepen het best 

terugdraait zodat de ziel van het gebouw zich weer bloot kan geven. Zo 

werden de valse plafonds in de polyvalente ruimte gesloopt. Dat heeft 

een verruimend effect terwijl het zichtbare beton voor een industriële look 

zorgt. Met de vloer verliep het andersom. “We hebben Atelier Ciré laten 

werken op de bestaande tegels met in de massa gekleurde microtopping 

die wordt uitgesmeerd in verschillende lagen.” Het resultaat ziet er niet enkel 

piekfijn uit, het is ook duurzaam en onderhoudsvriendelijk. 

“We hebben 

de keuze van 

het sierbeslag 

afgestemd op het 

karakter van de 

kamers en hebben 

daardoor heel wat 

collecties in huis”



50   Tijdloos wonen Tijdloos wonen   51

Geheel dat groeit

Onder de naam Fabriek 61, waarbij de 61 verwijst naar het 

huisnummer, is deze woonst van het gezin tegelijk ook 

een huiskantoor, studio,  locatie voor events en setting 

voor fotosessies. Wat ons betreft staat het geheel op punt. 

“Een interieur moet groeien en mag mee evolueren met 

de bewoners. In die zin is het hier nooit helemaal af en dat 

maakt het boeiend”, besluit het koppel. 

Voor de strakke armaturen van Pure® tekent Dauby. 
Tip: door zoals hier kapstokhaken, meubelgrepen en 
-knoppen uit eenzelfde collectie te combineren, breng 
je eenheid in je interieur en bouw je tegelijk variatie in. 
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SAMEN KOKKERELLEN

De microtopping van de vloer loopt door in de opkanten in MDF van het 

kookeiland. Maatkasten zijn er tot in de eetkamer waar een professionele 

koffiemachine enigszins verdekt staat opgesteld. Dries en Liesbeth zijn 

graag creatief in de keuken. “Ik waak over het volgen van het recept en mijn 

vrouw laat haar fantasie de vrije loop. Gastronomie volgens het boekje, maar 

à l’improviste”, knipoogt Dries. En zo kom je dan uiteindelijk tot specialiteiten 

van het huis. 

RUWE TOUCH EN TEXTUUR

In de traphal lonkt de achtertuin en het terras dat aansluit bij de polyvalente 

ruimte. De trap brengt ons in de nachthal boven, en zo komen we in de tv-

kamer waar men één muur niet mee heeft gepleisterd om de ruwe baksteen 

te tonen. Qua palet en textuur past het werk van Liesbeth uitstekend in het 

totaalplaatje. De grote badkamer in terrazzo heeft een ruime inloopdouche. 

Achter de wand zijn er nissen die links de wasmachine en droogkast en 

rechts het toilet aan het oog onttrekken.

De valse plafonds in de polyvalente ruimte werden 

gesloopt. Dat heeft een verruimend effect terwijl het 

zichtbare beton voor een industriële look zorgt. 
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STRAK DOORLEEFD

Op de bovenverdieping heeft men er goed aan gedaan het 

kamerbrede tapijt weg te halen. Zo werd een knappe plankenvloer 

‘opgediept’. Opschuren en witlakken, was de opdracht. En zo gaan 

strak en doorleefd nu samen. De raamkruk op de kinderkamer is het 

model PH1928 van Dauby. Geïnspireerd op een ontwerp van wijlen 

de legendarische Duitse industriële ontwerper Wilhelm Wagenfeld. 

Door de virtuoze afweging van rond en recht is dit baanbrekende 

vormgeving die overeind blijft tot op vandaag.  
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Essentie van de kunst

Het is met het interieur zoals met de schilderijen 

van Liesbeth van Studio Spruyt. Haar plastische 

expressie gaat gepaard met een heel proces 

van doorvoelen: materie aanbrengen, daarop 

doorwerken, weer iets weghalen of soms zelfs 

wegschuren. Een lijst is er niet, de artieste 

laat het frame van de doeken meespelen en 

herleidt zo haar kunst tot de essentie.  

Deze designkapstokhaakjes van Dauby zijn 
makkelijk te bevestigen aan elke wand. Zo 
maak je komaf met rondslingerende spullen. 
Of je hangt er handige mandjes aan. 
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Baden in het licht

Op zolder strijken we neer in een stemmige slaapkamer annex ruime badkamer met apart toilet. 

Je baadt er in het licht van een groot dakvenster, zonder dat je gezien kunt worden. De wastafel etaleert 

blokzeep uit grootmoeders tijd. Voor alle ruimten in deze woning geldt: less is more. Meubels, decoratie 

en kunstwerken zijn eclectisch gekozen en geschikt. Minimalisme met een pittig warm randje. 

Naast sierbeslag vind je bij Dauby ook accessoires 
voor keuken, badkamer en toilet die eenzelfde 
cosy sfeer ademen. Zoals deze houder met 
korte eindsteunen type Square in wit brons. De 
lengte van de stang bedraagt een meter maar is 
gemakkelijk te verzagen in de gewenste afmeting. 
Te verkrijgen met ronde of vierkante steunen en 
met gesloten of open haken.

Met dank aan:

Liesbeth Spruyt www.studiospruyt.com

Fabriek 61 www.fabriek61.be

Dauby Uilenbaan 86, 2160 Wommelgem (B)

Tel +32 3 354 16 86, info@dauby.be & www.dauby.be 

Je ontdekt deze reportage in ‘Stijlvol leven en wonen – Met karakter’, 

het nieuwste boek van Patrick Retour, uitgegeven bij Sterck & De Vreese.


