TIJDLOOS CHIQUE
maatwerk op niveau
TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA - FOTOGRAFIE: EDDY VANGROENDERBEEK

Interieurstyliste Nicky Goossens draait haar hand niet om voor een megatransformatie.
Huizen een ziel geven is haar bestaansreden. Dat ze dat met verve doet, bewijst deze
make-over van een uitgeleefde woning uit de jaren zestig.
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N

icky ontfermt zich van a tot z over interieurprojecten. Zo coördineert ze feilloos de volledige renovatie; van wensen bespreken en smetteloze uitvoering tot finishing touches. Vanaf
de eerste kennismaking hadden de nieuwe eigenaren blin-

delings vertrouwen in Nicky. Ze voelde hun wensen aan, zag het enorme
potentieel en wist precies hoe ze dat moest vertalen naar een thuis dat de
bewoners op het lijf is geschreven.

VAN NUL BEGINNEN
De woning werd volledig gestript tot een blanco canvas dat op maat kon worden ingericht, inclusief sanitair, verwarming, elektriciteit, vloeren, ... Nicky liet
muren slopen, deuren dichtmaken of verplaatsen en kamerfuncties wijzigen
om te beantwoorden aan de verwachtingen van de bewoners: een drukbezet stel dat wil thuiskomen in een warme, sfeervolle en luxueuze omgeving.

DE MEERWAARDE VAN MAATWERK
Een project van Nicky stoelt per definitie op maatwerk. Zij staat in voor het
ontwerp, de beste vakmensen vervaardigen alles volgens de regels van de
kunst. Zo krijg je topkwaliteit en draagt elk stuk bij tot de gewenste sfeer.
Bovendien kun je zo ook puur functionele elementen, zoals radiatoren, een
esthetische meerwaarde geven. Nóg een troef: met maatwerk benut je optimaal elke beschikbare centimeter.

EVENWICHT EN CONTRAST
In de woning keren materialen, kleuren en afwerkingen terug om de harmonie te vergroten. Zo ligt er overal met olie behandeld parket, met uitzondering van de keuken en badkamer waar een onderhoudsvriendelijke
keramische tegel ligt. De dominante kleuren zijn zwart, zwartbruin en houttinten, aangevuld met warm wit. Nicky speelde met het contrast tussen mat
en glanzend, strak en landelijk, ruw en glad. Het resultaat is een warm, uitnodigend en evenwichtig huis in een sfeer van ingetogen weelderigheid.

Een project van Nicky stoelt per
definitie op maatwerk. Zij staat
in voor het ontwerp, de beste
vakmensen vervaardigen alles
volgens de regels van de kunst.
Zo krijg je topkwaliteit en draagt
elk stuk bij tot de gewenste sfeer.
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ZWART ZONDER SOMBERTE
In de woonkamer verbroedert een robuuste zetel van 4,5 meter breed met
elegante fauteuils in een veloursbekleding met gecapitonneerde rug. De
koffietafels in betonlook steunen op ijzeren pootjes. De maatwerkkasten in
gelakt mdf kregen fronten met verticale groefjes. En de radiatoren werden
ingekast om de sereniteit niet te verstoren. Het eiken frame van de haard
werd afgeschuurd en vergrijsd, terwijl de cassette werd vervangen door een
nieuwe. Qua verlichting zien we sobere inbouwspotjes in combinatie met
sfeerverlichting zoals tafellampen, feeërieke kandelaars en kaarsen.

EEN TIKJE BEAU MONDE
In de eetkamer staat een ronde eiken tafel met luxueuze kuipstoelen in
dezelfde bekleding als de fauteuils. De kroonluchter verspreidt een glinsterende gloed en tekent een mooi patroon op het plafond. De klassieke
kasten ogen statig, terwijl de ruitverdeling van het glas harmonieert met de
boogvormige deur ernaast. Bijzonder detail: de smeedijzeren deur schuift
volledig weg in de wand zodat er een boogvormige opening ontstaat. Aan
de ramen zien we donkere lamellen die elektrisch te bedienen zijn. En ook
prachtige gordijnen met sierpanden in een stof met een zilverachtige glans.

MOOIE MATERIALENMIX
De keuken kreeg een complete wand in eikenhout, met veel opbergruimte
en ingewerkte toestellen. De mix van materialen – natuurlijk ogend eikenhout, glimmende toestellen en chique, goudkleurige stoelen – zorgt voor
interessante tegenstellingen en dynamiek. De lage kastenwand in zandkleurig gelakt mdf met een natuurstenen werkblad en Dauby-beslag ademt
landelijke gezelligheid.
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DRIE WORDT ÉÉN
Omdat het stel geen kinderen heeft, werden drie slaapkamers gesloopt om
plaats te maken voor één ruime slaapkamer met riante dressing en badkamer, ruimtes die allemaal in verbinding staan. Net zoals beneden schuiven
de deuren volledig in de wand om te spelen met openheid versus geslotenheid. In de slaapkamer en dressing ligt eveneens parket. En ook hier zijn de
meubels en kasten minutieus gefabriceerd, tot het velours voetenbankje
aan toe. De dressing herneemt de materialen, kleuren en afwerking van
de keuken: praktische, fraai ogende elementen met gegroefde fronten en
smeedijzeren beslag.

INRICHTEN IN DE OVERTREFFENDE TRAP
In de badkamer heerst een warm minimalistische sfeer met donkere kleuren, eersteklas materialen en prachtige details. Vanuit het smaakvol omkaste
bad met natuurstenen blad heb je zicht op het ingewerkte tv-toestel. Je
kunt natuurlijk ook gewoon je ogen sluiten en heerlijk tot rust komen; je
woondroom is uitgekomen. Nicky gaf dit huis de make-over die het verdiende. Met uitgebalanceerde eenstemmigheid, ontzettend veel oog voor
details en persoonlijke toetsen; een pièce de résistance zoals Nicky er al veel
op haar naam heeft staan. 

INTERIEURINRICHTING
NICKY GOOSSENS
Tel: +32(0)495 36 32 08
info@nickygoossens.be
www.nickygoossens.be
Meer projecten op instagram:
#interieur_nickygoossens
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