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Tijdloos chic
in donkere
kleuren

• Benadrukken
natuurlijke materialen
• Stralen gezelligheid uit

Binnenkijken bij de familie
Tourlousse in Koksijde
Toen Ingrid en Philip hun kustwoning onder handen lieten nemen
door een interieurstyliste, hadden ze één grote wens: het interieur
moest rust en warmte uitstralen. De donkere kleuren ogen chic, maar
De imposante gevel in rode
baksteen. De houten ramen
vergrijzen op natuurlijke wijze.

toch voel je je hier meteen thuis.
PATRICK RETOUR

Eigenaars Philip en Ingrid met hun
kinderen Leonie en Arthur. Foto’s EVG
blz. 72
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BENEDENVERDIEPING
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EERSTE VERDIEPING

1. Keuken
2.Wasplaats
3.Wc
4. Eetruimte
5. Handelsruimte
6. Zithoek

Om het ruimtegevoel in de badkamer te behouden, werd de douche gemonteerd achter een heldere glazen wand.
Op de vloer liggen masserende keitjes.
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1. Dakterras
2. Slaapkamer
ouders
3.Slaapkamer
kind
4. Dressing
5.Wc
6. Badkamer
7. Nachthall
8.Slaapkamer
kind
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TWEEDE VERDIEPING
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1. Meditatieruimte
2. Speelkamer
3.Bureau
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en gezonde zeebries verraadt dat we te gast zijn aan
de Belgische kust. Wanneer
we de parking van Wellness
Diva in Koksijde oprijden,
ontwaren we meteen ook de
warme thuis van de familie
Tourlousse.
De nieuwbouwwoning straalt een authentieke
charme uit, met dakkapellen die naadloos overlopen in de rode bakstenen gevel. Maar het is
vooral het interieur dat verbaast door het gebruik van natuurlijke materialen en donkere
kleuren. Voor de inrichting schakelde de familie
Nicky Goossens in. «Zij is zowat onze huisstyliste. Ze heeft ook de huizen van mijn mama en
mijn twee zussen onder handen genomen», vertelt Ingrid. «Het was de investering waard, want
een kwaliteitsvol en smaakvol huis, gaat een
eeuwigheid mee. En ik heb wel wat gemeen met
Nicky: ik verwen mensen met schoonheidsverzorging, zij met een nieuw interieur. Sinds we
zo wonen, ervaren we echt een energieboost.»
Het resultaat is tijdloos en chic, met in het oog
springende materialen en donkere, knusse kleuren. De leefkeuken ligt in het verlengde van de
woonkamer. In de de ruwbouwfase kwam die
oriëntatie over als een ongezellige, langgerekte
pijp. Door halverwege een boog te plaatsen,
verdween dat gevoel volledig.

Zo dringt het toestel zich niet op», legt Ingrid uit.
«De bedrading werd weggewerkt in de muur. In
een grote fauteuil kan iedereen samen zitten als
er familiefeesten zijn.»
De door maatkasten omsloten haard is er een op
gas, maar je zou zweren dat het een echte houthaard is. Links ervan leidt een deur naar de praktijkruimte, maar die valt niet op omdat ze in dezelfde kleuren als de muur is geverfd en geen
omlijsting heeft. Het blad van de houten Flamant-salontafel heeft een inleg van bamboe. De
hele zithoek wordt afgebakend met een half

Praktisch
Bouwjaar: 2007
Binnenhuisinrichting: Nicky Goossens,
0495/36 32 08, info@nickygoossens.be en
www.nickygoossens.be
Prijs totaalinrichting: ca. 42.000 euro (binnenschrijnwerk, haard in salon, schilderwerken, meubilair, decoratie en raamdecoratie)
Muren: Marokkaanse zelligetegels,
www.vianenv.be
Vloeren: arduin, prijs (niet geplaatst):
130 euro/m², www.vianenv.be
Decoratie: eettafel en kristallen luster (Flamant): 1.950 en 750 euro; www.flamant.com
Binnenmuurstenen: isolerende Porotherm,
www.wienerberger.com
Warmtepomp:Viesmann,
www.wonenmetstijl.be/verwarming

Lange bank
3

De openheid ís er nog wel, maar er is nu een zekere compartimentering, die erg gezellig aandoet. De lengte van het salon nodigde uit om een
hoekbank neer te zetten van wel 5,50 meter
lang. Ter hoogte van de tv vindt een royale poef
aansluiting bij de bank. Perfect om languit neer
te ploffen en te genieten. «De tv werd zo ingewerkt dat het scherm gelijk komt met de muur.

hoogpolig tapijt.
Bij het raam aan de voorzijde, waar hagen een
windarme tuinkamer vormen voor de terrastafel, prijken twee bergères bekleed met velours.
De staande lamp heeft een voet van drijfhout.
Het perfecte plekje om volledig tot rust te komen
of een boek te lezen. De houten ramen werden
wit gelakt aan de binnenkant, zo vergroot je de
ruimte. De raamdecoratie is een combinatie van
stores en overgordijnen in eenzelfde prachtige
tafta, kwestie van het wat sober te houden. De
wegbinders zorgen voor een rijkelijk effect.
De eetkamer heeft een toonmuur in gestreept
behang. Zo wordt het geheel van lakwerk prettig
gebroken. «In de keuken hebben we een tweede,
ronde tafel gezet om aan te ontbijten», zegt Ingrid. «Van hieruit hebben we een mooi uitzicht

Een boog met verzonken schuifdeur
scheidt de zithoek van de leefkeuken.
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Aanraders
Ramen aan de zuidkant: Het
huis heeft grote glaspartijen aan
de zuidkant en elders zijn er geen
of kleinere vensters. Zo benut je
de zonnewarmte en bespaar je
op de verwarming.
Isolerende steen: Het is opvallend stil in dit huis,ook ligt het aan
een drukke steenweg. «We
plaatsten drielagig glas en de
binnenmuren zijn uitgevoerd in
extra isolerende keramische stenen van Porotherm.»
Warmtepomp: In het wellnesscenter staan een hamam en sauna, en buiten is er een tuinspa.
«De temperatuur van de spa
wordt op peil gehouden met een
warmtepomp van Viessmann.
Budgetvriendelijk en goed voor
het milieu. De Vitocal 200-S
maakt gebruik van de warmte die
aanwezig is in de buitenlucht.»

Opletten voor

op de achtertuin.» Een goed idee: de gashaard
op tafelniveau.

Vergrijsd hout
Het hout van de keuken werd vergrijsd, maar
er zijn kleine tintverschillen tussen het werk-

eiland, de ontbijttafel en de voorraadkasten.
Alles vormt één geheel maar die lichte variatie
oogt speels. In de keuken en de eetkamer zijn
er geen gordijnen maar elektrisch bedienbare
lamellenstores. «Da’s handig, makkelijk in onderhoud en ideaal om het zonlicht te filteren
naar wens.»

Het gecapitonneerde hoofdeinde van het bed verzinkt in de muur. Zo wordt het bed
één met de slaapkamer. Foto’s Eddy Vangroenderbeek

Het gezin Tourlousse geniet met volle teugen
van het knusse interieus. «Het is belangrijk dat
je een thuishaven hebt waar je bij elkaar terechtkunt, tot rust kunt komen en leuke dingen doen», zeggen Ingrid en Philip.
Door het aantal materialen te beperken,
wordt dat rustgevoel nog versterkt. «De ervaring leert ons dat je een te complexe en versnipperde materialenmix beter vermijdt. We
zijn bewust gegaan voor die authentieke toets
en puur natuur. Zowel in de keuken als in de
douche vind je zelliges, tegels in Marokkaans
aardewerk, aan de muur. Voor de vloeren hebben we gekozen voor arduin en doorleefd
hout.»
Qua onderhoud valt dat best mee. «Arduin
moet je alleen wekelijks schoonmaken met
een voedende zeep, meer niet. Het parket
werd grijs gefixeerd en laat zich dus makkelijk
vlekvrij houden. We hebben gekozen voor
brede planken en hoge plinten van 18 cm, dat
zorgt voor een luxueus gevoel», legt het koppel uit. «Het is ruw parket met veel wieren en
knopen, zo haal je de natuur in huis.»
Om het ruimtegevoel in de badkamer te behouden, werd de douche gemonteerd achter
een heldere glazen wand. Met shutters wordt
inkijk voorkomen en tegelijk geniet je in het
bad van een zalige lichtinval. Tussen de badkamer en de hoofdslaapkamer is er een smalle
dressing met links en rechts wandgrote kasten. Of hoe je een kleine oppervlakte optimaal
kunt benutten...
In de ouderlijke slaapkamer hangen gordijnen
in een stof die naadloos aansluit bij de Bord de
Seine-kleur van de muren, maar met een zilveren glans als finishing touch. Ook hier weer
een sobere maar stijlvolle combinatie.

Zowel het parket als het
hout van kasten en tafels
werd duurzaam vergrijsd.

Geluidshinder: De keuken en
het salon vormen één geheel,
maar toch is de boog ertussen
voorzien van schuifdeuren die in
de muren verzinken. «Da’s handig als er bijvoorbeeld iemand tv
kijkt in de woonkamer en tegelijk
de tv aanstaat in de keuken. Willen we een bepaalde vleugel afschermen van het geluid, dan
trekken we gewoon de panelen
dicht.»
Kleurenkakofonie: «De interieurstyliste hanteerde een sober
kleurenpalet van donkerbruin,
antraciet en grijstinten. Zachte
witte accenten frissen het geheel
op. Daardoor oogt het interieur
heel rustig en heerst hier altijd
een knusse sfeer.»

De keukenvloer bestaat uit verzoete Belgische natuursteen.
De tegels ogen doorleefd nadat ze kunstmatig werden
verouderd.

