interieur

klasse in Knokke

STRAK & SFEERVOL
TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA - FOTOGRAFIE: EDDY VANGROENDERBEEK

In het mondaine Knokke is het altijd een beetje vakantie. De badplaats verwent haar bewoners
en bezoekers met luxeboetieks en topgastronomie, natuur en cultuur en een brede waaier aan
ontspanningsmogelijkheden. Geen wonder dat het vastgoed in Knokke zo gewild is... Interieurstyliste
Nicky Goossens transformeerde een strak appartement op de Knokse zeedijk in een warm en stijlvol nest.
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N

icky Goossens Interieurinrichting biedt professionele ondersteuning bij de inrichting van woningen. De interieurstyliste heeft
een kenmerkende stijl die luxe, elegantie en charme ademt. Wie
voor de inrichting van zijn woning een beroep doet op Nicky,

staat gegarandeerd verbluft van het resultaat. Met haar jarenlange ervaring,
zesde zintuig voor stijl en oog voor detail weet ze de meest veeleisende klanten op hun wenken te bedienen. Wij mochten binnenkijken in een oogstrelend appartement dat de signatuur van de styliste draagt én aan alle wensen
van de bewoners tegemoetkomt.

PERSOONLIJKE AANPAK, LUISTEREND OOR
De nieuwe eigenaars van dit moderne appartement met zicht op zee, wilden
hun uitgesproken strakke woning injecteren met een flinke dosis sfeer. De basis zat goed, maar het interieur miste warmte en huiselijkheid. Tijdens een uitgebreid consult van vier uur bespraken de bewoners hun wensen met Nicky.
De interieurstyliste bezoekt haar klanten altijd bij hen thuis en brengt meteen
ook stalen mee. Zo worden al tijdens het eerste gesprek knopen doorgehakt
rond kleuren, materialen, raamdecoratie,... Nicky luistert aandachtig naar verzuchtingen en bespreekt welke ingrepen er nodig zijn om het interieur naar
een hoger niveau te tillen.

Alle interieurelementen zijn uitsluitend van
topkwaliteit. Zo garandeert Nicky een duurzaam
resultaat waarvan de bewoners jarenlang
zorgeloos kunnen genieten.

SHOPPEN EN STYLEN
Gewapend met de gekozen stalen bezochten Nicky en de vrouw des huizes
interieurwinkels om passende meubels, decoratie en accessoires uit te kiezen.
Ondertussen gingen Nicky’s vakmensen al aan de slag in het appartement.
De interieurstyliste werkt met een vast team van deskundige vakmensen –
van schilders en timmerlieden tot stoffeerders. Ook de meubels en andere
interieurelementen zijn uitsluitend van topkwaliteit. Zo garandeert Nicky
een duurzaam resultaat waarvan de bewoners jarenlang zorgeloos kunnen
genieten. Zodra het werk klaar was, verzorgde Nicky in één dag de volledige
interieurstyling. Toen de bewoonster haar appartement betrad, stond ze
perplex van het schitterende resultaat – missie geslaagd!
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Boven de eettafel pronkt een zwierige kristallen kroonluchter met
paarse kapjes; een accentkleur die ook elders in de kamer terugkeert.
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VAN STRAK NAAR STEMMIG
In dit ruimtelijke appartement met een benijdenswaardig zicht op de kustlijn, nam Nicky de leefruimte grondig onder handen. De strakke wandkasten
in de woonruimte en de keuken kregen verfijnd, handgemaakt deurbeslag
van Dauby. Bovendien werden sommige kasten gegroefd voor een klassiekere uitstraling. De oorspronkelijke witte basis op de muren en plafonds werd
warmer gemaakt met nuances in zachte tinten. Om de ruimtes intiemer te
maken, mét behoud van lichtinval en doorzicht, koos Nicky voor smeedijzeren deuren. Met hun ambachtelijke en authentieke charme voelen ze zich
perfect thuis in deze klassevolle setting.

Om de ruimtes intiemer te maken, mét behoud
van lichtinval en doorzicht, koos Nicky voor
smeedijzeren deuren. Met hun ambachtelijke en
authentieke charme voelen ze zich perfect thuis in
deze klassevolle setting.

AAIBAAR TEXTIEL
De donkerhouten tafel werd behouden, terwijl de stoelen een zachte bekleding kregen met een geribde stof waarin gouddraad is verwerkt. Boven
de eettafel pronkt een zwierige kristallen kroonluchter met paarse kapjes;
een accentkleur die ook elders in de kamer terugkeert. Zo werd de gracieuze
fauteuil overtrokken met een streelzachte stof in paars-aubergine, net als de
sierkussens in de stoel. De herhaling van die toefjes kleur brengt harmonie
in het interieur. De comfortabele stoel met gecapitonneerde zijkanten is uitgevoerd in een stof met een opvallend bolmotiefje. Op de parketvloer in
de zithoek ligt een langharig tapijt van wol en linnen, onder de tafel een
kortharig tapijt van zijde.
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GLITTER EN GLORIE
Ook aan de raamdecoratie besteedde Nicky veel aandacht. De houten lamellen kunnen ’s avonds of bij fel zonlicht worden neergelaten. Aan weerszijden
hangen dikke gordijnen met horizontale vlakken in ingetogen zandtinten, als
een knipoog naar het strand. Welgekozen accessoires geven het interieur een
heel persoonlijke look and feel, zonder overdadig over te komen. De accessoires staan bewust in groepjes, als serene stillevens die getuigen van een uitzonderlijk goede smaak. Nicky transformeerde het appartement in de winter, net
voor de kerstperiode. Met luxueuze details, sfeerkaarsen en een vleugje glitter
maakte ze de woning feestklaar.

OP EEN BEDJE VAN GOUD EN ZILVER
De twee slaapkamers hebben een warme en sfeervolle inrichting die comfortabel en uitnodigend oogt. In de ene slaapkamer zien we volop goudtinten: van het royale, gecapitonneerde hoofdeinde tot de chique bedsprei. In
de sierkussens duikt opnieuw het vorstelijke auberginepaars op. De klassieke
nachtlampjes met stenen voet en zandkleurig linnen kapje verspreiden diffuus
sfeerlicht. In de aansluitende badkamer kregen de witte kasten groefjes, een
warme tint en beslag van Dauby. In de tweede slaapkamer domineren grijszilveren nuances, mooi gecompleteerd met roestoranje accenten. Ook hier weer
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maken prachtige details en unieke accessoires het plaatje compleet.
Door bewust te kiezen voor luxueuze materialen en veel aandacht te besteden
aan de finishing touch, klopt dit interieur tot in de puntjes. Het ietwat kille appartement van weleer is vandaag de dag een toevluchtsoord vol ingetogen
luxe – een huis waar het heerlijk thuiskomen is.
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