Interieur

nieuwbouwwoning
MET ‘NICKY’ SIGNATUUR
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TEKST: LOUISE BEVERS
FOTOGRAFIE: NICKY GOOSSENS

Als interieurstyliste met meer dan twintig jaar ervaring,
weet Nicky Goossens als geen ander hoe je van een
huis een thuis kunt maken. Ook de eigenaren van
dit nieuwbouwproject in Veurne deden een beroep
op de ongeëvenaarde interieurkennis van Nicky en
waren enorm verrast toen ze het hele bouwplan naar
haar hand zette.

D

Dat Nicky van aanpakken weet, daar kwamen ook de
eigenaren van deze nieuwbouwwoning al snel achter. Zij
klopten bij Nicky aan voor interieuradvies. “Toen ik hun
bouwplan voor me kreeg, begon ik onmiddellijk alles te

veranderen. Zo gaf ik de keuken een andere plaats en ook de indeling
van de woonkamer paste ik aan. Ze hebben zo’n mooi uitzicht op de
weilanden rondom en dat werd niet optimaal benut. We kozen voor een
groot boograam bij de zithoek die zo in het verlengde van de tuin ligt.
Hierdoor trek je als het ware de natuur mee naar binnen en lijkt het een
prachtig schilderij.”
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KLOPPEND TOT IN HET KLEINSTE DETAIL
“Na al deze aanpassingen dacht ik: die zie ik waarschijnlijk nooit meer terug.
Maar niets was minder waar. Enkele weken later namen de eigenaren
wederom contact met me op. Ze hadden het plan helemaal opnieuw
laten uittekenen door de architect, met mijn advies in het achterhoofd.
Nu was de woning perfect en klopte alles tot in het kleinste detail”, vertelt
Nicky ons. En die kleine details ontgaan ons ook niet wanneer we de
woning binnenkomen. De grote kroonluchter in de inkomhal vertelt ons
meteen dat Nicky haar schouders onder dit project heeft gezet. En ook de
woonkamer kreeg haar signatuur: warme, tijdloze gezelligheid.

KLEUREN ZORGEN VOOR EENHEID
De vijf meter lange bank wordt extra geaccentueerd door de twee
langwerpige, eiken salontafeltjes en ook het televisiemeubel zorgt mede
voor een strak lijnenspel. Om eenheid door de hele woning te creëren,
laat Nicky dezelfde kleuren terugkomen. Zo koos ze voor fluwelen stoelen
rond de eettafel die dezelfde tint als de zeteltjes in de zithoek kregen.
De ronde eettafel is een antoniem van de zithoek en zorgt voor de juiste
balans in de woonkamer. Door de stalen deur vangen we al een glimp op
van de keuken. Hierdoor creëerde Nicky een open, ruimtelijk gevoel en
oogt de woning enorm gezellig.
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EIGENTIJDSE TOETS
Ook in de keuken voelen we Nicky’s aanwezigheid. De gecapitonneerde
stoelen kregen hier een plaatsje rond de rechthoekige eiken tafel. Het
donkere eiken komt terug in het prachtige keukeneiland met een
natuurstenen werkblad. De keuken werd door vakkundige professionals
uitgevoerd, naar een idee van Nicky. Het donkere eiken contrasteert
mooi met de gelakte, lichte kasten. Naast het keukeneiland, in het
verlengde van het stalen raam, merken we twee boogdeuren op. “Achter
de ene deur schuilt de berging, achter de andere heb je een koele kamer
waar de eigenaren wijn en dergelijke opbergen”, vertelt Nicky. Maar het
zijn de tegeltjes achter het kookvuur die onze aandacht vragen. “Hier
koos ik voor de Pure Tiles, ijzeren tegeltjes zonder voegen van Dauby.
Door er hier en daar een goudkleurig exemplaar in te verwerken, gaf ik
de keuken een vernieuwende en eigentijdse toets.”
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HUISELIJK EN GEZELLIG
Wanneer we terugkeren naar de royale hal, toont de eiken trap met stalen
balustrade ons de weg naar de slaapvertrekken waar we als eerste begroet
worden door een majestueus schilderij. Dit zorgt voor een accent op de
overloop. De bovenverdieping kopieert de stijl van de leefruimtes en
straalt eveneens de huiselijke, gezellige sfeer uit die Nicky hoog in het
vaandel draagt.

KRACHT VAN HERHALING
In de masterbedroom plaatste ze het bed op een uitgelezen plaats zodat
de eigenaren ook hier van het mooie uitzicht kunnen genieten. De twee
boogdeuren zijn een herhaling van de keuken. De ene schuifdeur geeft uit
op de inloopkast terwijl we via de andere deur naar de badkamer kunnen
gaan. Ook hier zien we dezelfde materialen als in de keuken. Het zwarte
eiken zorgt voor een luxueuze afwerking en het neutrale kleurenpalet
brengt rust door de hele woning. “De dag van de oplevering zorgde ik
voor een extra feestelijke toets met een mooi gedecoreerde kerstboom,
passende versieringen en veel kaarslicht. Het draait tenslotte toch om
warme huiselijkheid die je omhelst wanneer je binnenkomt.” 

102 Tijdloos

wonen

@interieurstyliste Nicky Goossens
@interieur_nickygoossens
Tel. +32 (0)495 36 32 08
info@nickygoossens.be
www.nickygoossens.be
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