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De bewoner van dit huis verblijft om professionele redenen het grootste deel van zijn tijd
in het buitenland, maar wilde graag echt kunnen thuiskomen in de spaarzame tijd die hij
in België doorbrengt. Maar hoe creëer je een persoonlijk, tijdloos en comfortabel interieur
als je in die schaarse vrije momenten geen tijd en eigenlijk ook niet meteen het talent
hebt om zelf aan de slag te gaan? Je roept de hulp in van interieurstyliste Nicky Goossens!

10 Tijdloos

wonen

Tijdloos

wonen

11

D

at Nicky Goossens met al haar ervaring in tijdloze, gezellige interieurprojecten de zaken graag doortastend en efficiënt aanpakt,
is al lang geen geheim meer. Als geen ander weet ze dat tijd
een kostbaar begrip is en dat hardwerkende mensen juist daar-

door ook zo’n grote behoefte hebben aan een thuis waarin ze helemaal tot
rust kunnen komen. En precies dat weet Nicky voor haar klanten te creëren.

BELANGRIJKE KEUZES EN BESLISSINGEN
In een allereerste fase wordt er steevast een dag uitgetrokken waarin de
opdrachtgevers samen met Nicky alle belangrijke keuzes kunnen maken en
beslissingen nemen. Ze heeft ontzettend veel bij zich op zo’n dag, van stalen
en boeken tot foto’s en stofjes en in de loop van de dag worden - altijd op
de plaats waar het uiteindelijk allemaal zal gaan gebeuren - alle verlangens
van de klant en Nicky’s voorstellen met elkaar geconfronteerd. Ook het kleurenpalet komt uitvoerig aan bod. “Voor dit interieur was het duidelijk dat het
niet te donker mocht worden”, vertelt Nicky. “Maar de bewoner had wel een
grote voorkeur voor donkerblauw voor de slaapkamer, dus daar heb ik rekening mee gehouden. Daarnaast zorgde ik dan wel weer voor veel voldoende
lichte tinten.”

De schitterende kroonluchter werd op basis
van de afmetingen van deze tafel op maat
uitgetekend en uitgewerkt met Swarovskiparels.
TEAMWORK
De eigenaar wilde graag een landelijke, strakke stijl, dus Nicky hield het geheel vrij sober. Vandaar dus ook de duidelijke keuze voor lichte stoffen en
tinten voor alle interieurtextiel, tapijt, raamdecoratie, etc. “Deze bewoner is
nu eenmaal geen shopper”, lacht Nicky. “Hij heeft tijd noch interesse om zelf
op zoek te gaan naar allerlei benodigdheden, dus vroeg hij expliciet om veel
voorstellen te doen, wat ik uiteraard ook deed.” Na zo’n belangrijke dag van
veel knopen doorhakken gaan Nicky en haar vaste team van medewerkers
(van timmerman tot schilder) zelfstandig aan de slag. De bewoner van dit
huis kon met een gerust hart weer voor enkele maanden naar het buitenland
vertrekken in de wetenschap dat zijn woning tiptop in orde zou zijn tegen de
tijd dat hij weer in België zou terugkomen.
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De keuken werd gescheiden van de zitkamer
door een nieuwe wand en een deur van glas en
smeedijzer. “Dat maakte het mogelijk om echt
een gezellig interieur te creëren”
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“Het interieur is stoer,
eigenzinnig, mannelijk,
maar wel met een
vrouwelijke touch!”
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RUIMTE INDELEN
Deze woning is eigenlijk een duplex met bijzonder veel ruimte. Beneden
bevinden zich behalve de inkomhal ook de slaapkamers en badkamer, op
de verdieping bevinden zich de keuken, woon- en zitkamer. Verder is het
huis omgeven door riante terrassen, wat ook genieten van het buitenleven
mogelijk maakt. Omdat de woning vanwege de grote oppervlakte eigenlijk
te ‘open’ en te ‘ruimtelijk’ was om er echt een gezellig interieur in te kunnen
creëren, werd onder meer besloten om wat indeling aan te brengen. Een van
de ingrepen bestond er dan ook uit een deur van glas en smeedijzer aan te
brengen en ook een scheidingswand waaraan later de televisie werd opgehangen. Zo blijft de keuken afgescheiden van de zitkamer. Naast de televisie
voorzag Nicky in de wand ook een zogenaamd ossenoog dat een doorkijkje
biedt naar de keuken.

Naast de televisie voorzag Nicky in de
wand ook een zogenaamd ossenoog dat een
doorkijkje biedt naar de keuken.
EEN BIJZONDER ‘LICHT’ VERHAAL
Ook bijzonder aan dit project is dat Nicky op een unieke manier samenwerkte
met Claeys Verlichting. Dit bedrijf specialiseert zich in eigen gecreëerde en
handgemaakte verlichtingsmogelijkheden. Hier werkten ze met heel wat indirecte verlichting via een vals plafond dat moest worden geplaatst. Geen
eenvoudige taak. Het grote voordeel van de indirecte halogeenlichtlijn in dit
project is dat de volledige inrichting veel beter tot zijn recht komt. In tegenstelling tot ledverlichting zorgt halogeen voor een warmere, vollere verlichting, ook als het wordt gedimd. Een ware blikvanger is de grote tafel in het interieur met pal daarboven een schitterende kroonluchter. Deze werd op basis
van de afmetingen van deze tafel, die Nicky vooraf bezorgde, op maat uitgetekend en uitgewerkt met Swarovskiparels. De loshangende kristallen waaruit de kroonluchter is opgebouwd, zorgen voor een unieke lichtopname. De
decoratieve elementen worden ‘aangestraald’ door inbouwspotjes waardoor
je een lichtgevende kroonluchter krijgt zonder vaste structuren of lampen.
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Op de dag van oplevering brengt Nicky en haar
team de laatste finishing touch aan zodat het voor de
eigenaar een thuiskomst wordt om nooit te vergeten.

UNIEKE THUISKOMST
Nicky maakt altijd iets bijzonders van de dag van de oplevering. In principe
worden de bewoners een dagje de deur uitgestuurd zodat Nicky en haar
team de grote finishing touch kunnen aanbrengen, met de gekozen meubels, raamdecoratie, kussens, accessoires, kortom de volledige inrichting. Tegen de tijd dat de mensen arriveren, branden er zelfs kaarsjes en is de sfeer
optimaal. Maar in dit geval was het effect van de verrassing des te groter, omdat de bewoner maandenlang van huis was geweest en in een totaal nieuw
huis aankwam. “Vaak komen mensen al eens een kijkje nemen in de weken
voor de oplevering”, vertelt Nicky. “Of ze wonen gewoon al op de plek waar
ik bezig ben met een interieurfacelift, dan is het logisch dat ze het werk een
beetje volgen. In dit project hadden mijn mensen en ik alle vrijheid om rustig
al het werk te doen. Het vertrouwen was heel groot, net zoals de voldoening
toen de bewoner voor het eerst hier in zijn nieuwe interieur binnenkwam.
Alles was tiptop in orde, de sfeer zat helemaal goed, het werd voor hem een
thuiskomst om nooit te vergeten.”
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