INTERIEUR

Landelijke luxe
IN WINTERSE SFEREN

Laat interieurstyliste Nicky Goossens los op je huis en je krijgt gegarandeerd een overdosis
sfeer. Want gezelligheid vormt het DNA van haar realisaties. Deze landelijke cottage
in Waasmunster kreeg van Nicky een warme make-over in een strak, stemmig en
uitnodigend jasje. De kerstversiering blikt vooruit naar een feestelijk einde van het jaar.
TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA - FOTOGRAFIE: EDDY VANGROENDERBEEK
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Landelijk Wonen

icky beoefent haar vak al meer dan
twintig jaar met tomeloos enthousiasme. Op haar erelijst staan talloze
verwezenlijkingen van landelijke en tijdloze
interieurs met een hoge feelgoodfactor. Haar
doelstelling is altijd dezelfde: mensen blij maken met hun nieuwe (t)huis, tot tranen van
ontroering toe. Ze neemt ruim de tijd voor
haar opdrachtgevers en doorgrondt hun diepste wensen. Ze geeft persoonlijk advies rond
interieuringrepen en meubilair, raambekleding
en stoffen. En ze zorgt voor een minutieuze uitvoering, zodat alles tot in de puntjes klopt.
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GROOTSE METAMORFOSE
De bewoners maakten via hun dochter kennis
met Nicky en waren meteen onder de indruk

van haar inrichtingstalent. Hun eigen interieur
was ook aan een update toe: sommige ruimtes
oogden kil, andere net iets té landelijk, en het
ontbrak aan eenheid. Nicky liet haar magie los
op het hele interieur, inclusief een aantal ingrijpende wijzigingen. Van het afbreken van muren tot het plaatsen van nieuwe binnenramen,
deuren en lambriseringen.

GUL EN GRACIEUS
De inkom omarmt je als een warme deken en
nodigt uit om de rest van het interieur te ontdekken. De gesloten deur naar de woonruimte maakte plaats voor een stalen raam om de
ruimtes te verbinden en openheid te creëren.
De trap kreeg een stalen balustrade in plaats
van kil rvs. De volumineuze commode van
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Flamant heeft sierlijke vormen en zichtbare
houtnerven. Op de vloer ligt een natuursteen
uit verharde kalk, in een zandkleurige tint
die door de woning heen wordt herhaald. De
muurbekleding van Arte combineert een geraffineerde linnenstructuur met een gestreept
dessin. De gecapitonneerde armstoel, beeldige
accessoires en rijkelijke kerstversiering maken
het plaatje compleet.

Landelijk Wonen

SYMFONIE VAN LICHT EN DONKER
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In de eetkamer zien we grote boogopeningen
die de leefruimtes subtiel begrenzen en tegelijkertijd optisch verbinden. De grote eettafel en
twee vitrinekasten werden op maat uitgevoerd

in massief eikenhout. De bestaande parketvloer werd geschuurd en naturel gekleurd. Ook
hier weer contrast tussen donkere en lichte
tinten op muren en lambriseringen. De opvallende kroonluchters met glaskristallen staafjes
zorgen voor sfeervol licht met een bijzondere
weerkaatsing op de zwarte muren. De oosterse
spiegel tegen de wand creëert dieptezicht en
harmonieert met romantische accessoires zoals
de smeedijzeren zuilen met kaarsenhouders.
Nicky gaf het interieur nóg meer warmte met
rijkelijk textiel: van een vloerkleed in honderd
procent zijde tot raambekleding met een luxueus effect.

“In de eetkamer zien we
grote boogopeningen die
de leefruimtes subtiel
begrenzen en tegelijkertijd
optisch verbinden. De
grote eettafel en twee
vitrinekasten werden
op maat uitgevoerd in
massief eikenhout.
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ZWIERIGE KLASSE

EENHEID EN OPENHEID

In de erker van de zithoek prijken twee klassieke bergères. De maatwerk salontafel in eiken met een stalen frame past perfect bij de
lange, knusse en stijlvolle zetel, ook dit is weer
subliem maatwerk, perfect gestoffeerd. De
zwarte kastenwand met ingebouwde gashaard
geeft de kamer een chique uitstraling. De keuze
voor zwart is een tikje gewaagd, maar als accentkleur laat het de meubels en lichte interieurtinten extra krachtig uitkomen. De fraaie
armstoelen verzoenen een feminiene vormgeving met een stoere, donkere bekleding in een
afwasbare stof. De mix van lichte en donkere
aardse tinten, weelderige stoffen en frêle decoratie resulteert in een sensueel interieur.

De keuken werd het grondigst onder handen
genomen. De bewoners vonden de sfeer te rustiek en landelijk. De uitdaging was om de landelijkheid te temperen en strakker te maken.
En ook om de smalle lay-out optimaal te benutten door in de hoogte te werken. Zo liet Nicky
de kasten tot aan het plafond doortrekken. De
lichte crèmekleur doet de ruimte groter lijken,
terwijl de verticale groefjes de hoogte onderstrepen. Het zwarte fornuis in hoogglans van
Boretti en de toestellen van Miele steken opvallend af tegen de zachte tint van de kasten; een
contrast dat overal in deze woning domineert.
Het ambachtelijke beslag van Dauby geeft extra cachet aan de ingetogen kasten. Bovendien
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De zwarte kastenwand met ingebouwde
gashaard geeft de kamer een chique
uitstraling. De keuze voor zwart is een
tikje gewaagd, maar als accentkleur laat
het de meubels en lichte interieurtinten
extra krachtig uitkomen.
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harmonieert het met de vele smeedijzeren elementen zoals het raampje in de boogvormige
deur en het stalen raam dat in de plaats kwam
van de muur tussen keuken en zithoek. In de
erker staat een ronde eiken tafel met dezelfde
stoelen als in de eethoek om de eenheid tussen
de ruimtes te versterken.
Met deze schitterende metamorfose toont
Nicky perfect aan hoe actueel én veelzijdig de
landelijke stijl is. De ruimtes ademen rust en
elegantie, nodigen uit om te exploreren en verpozen. Hoogwaardige materialen, weelderige
sfeermakers en deftige stoffen vloeien samen
tot een charmant geheel dat rust en geborgenheid uitstraalt. 
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Met dank aan:
Nicky Goossens Interieurinrichting
Tel: +32(0)495/36 32 08, info@nickygoossens.be
www.nickygoossens.be
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