INTERIEUR

Droomwoning
Landelijk Wonen

WAAR GEZELLIGHEID ZEGEVIERT
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Geen overdaad aan kleuren en prints, maar een neutraal en licht
kleurenpalet waar donkere accenten in het oog springen.

Je droomhuis komt na jaren te koop
te staan, dan twijfel je geen seconde
ondanks de bouwvallige staat. Daar
waren de eigenaren van deze woning ook
van overtuigd. Het huis werd vanbinnen
volledig gestript en met vakkundig advies
van

interieurstyliste

Nicky

Goossens

Landelijk Wonen

omgetoverd tot een prachtige woning
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waar warmte en gezelligheid triomferen.

D

eze charmante woning uit de jaren dertig in De
Haan trok al jaren de aandacht van de huidige eigenaren. Het was wat ze noemden hun droomhuis.

Toen het te koop kwam te staan, was de beslissing dan ook snel
genomen. De authentieke materialen gaven de woning het nodige karakter, maar er was nog wel wat werk te doen om er hun
persoonlijke verhaal van te maken. Het dak en de ramen werden vervangen en voor het interieur deden ze een beroep op
Nicky Goossens. Haar deskundigheid en oog voor detail met
een tijdloze signatuur overtuigden de bewoners om samen met
haar het interieur vorm te geven. De belangrijkste materialen
werden behouden zodat de woning haar authenticiteit niet zou
verliezen.
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MAJESTUEUS WELKOM
Wanneer we de woning betreden, worden we overspoeld door
een gevoel van warmte met een vleugje luxe. De witsteen in
de hal, de robuuste eiken trap en de deuren verklappen het
verleden van de woning, maar kregen wel een nieuw jasje aangemeten. Zo werden de deuren zwart geschilderd en de trap
gezandstraald. Het nieuwe boograam zorgt voor een mooie
lichtinval en de nis werd dichtgemaakt met een prachtige foto
van de twee dochters voor een persoonlijke toets. Maar het is
toch de spectaculaire kroonluchter die meteen onze interesse
wekt. Het is het pronkstuk van de inkomhal en geeft onmiddellijk een majestueus gevoel aan de ruimte.

DE NICKY GOOSSENS SIGNATUUR
De eet- en woonkamer ademen rust en gezelligheid. De ruimtes
kregen een hedendaags landelijk jasje aangemeten waar soberheid met de aandacht gaat lopen. Een typische Nicky Goossens
signatuur die deze woning domineert. Geen overdaad aan
kleuren en prints, maar een neutraal en licht kleurenpalet waar
donkere accenten in het oog springen. “Voor dit interieur koos
ik voor bleke tinten, donkere nuances en de natuurlijke warmte van hout. Deze combinatie wordt in de hele woning doorgetrokken om een mooi geheel te vormen. Zo kreeg de eetkamer
een accentmuur in de vorm van een obscuur behang en ging ik
samen met de eigenaren op zoek naar een eettafel in zwart eiken. De stoelen kregen de twee hoofdkleuren van het interieur
aangemeten en geven de ruimte de nodige speelsheid”, vertelt
Landelijk Wonen

Nicky ons. De glazen accordeondeur die de eetkamer van de
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leefruimte scheidt, werd behouden en zwart geschilderd voor

NICKY GOOSSENS:

“Voor dit interieur koos ik
voor bleke tinten, donkere
nuances en de natuurlijke
warmte van hout. Deze
combinatie zie je terug in de
hele woning om een mooi
geheel te vormen”

een eigentijdse look.
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Landelijk Wonen

Cosy is het kernwoord van de woonkamer en
daarom kozen we eveneens voor een grote zetel,
zodat het hele gezin ’s avonds samen televisie
kan kijken terwijl de gashaard zachtjes knispert
op de achtergrond.
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In het verlengde van de eettafel staat een lage tafel met poefjes
in dezelfde kleurschakeringen als de stoelen in de eetruimte.
“De woonkamer werd bijgebouwd, maar de voormalige tussenruimte wilde ik ook een invulling geven. Ik kwam toen op
het idee om voor de kinderen een soort speeltafel te maken
waar ze spelletjes kunnen spelen. Cosy is het kernwoord van
de woonkamer en daarom kozen we eveneens voor een grote
zetel, zodat het hele gezin ’s avonds samen televisie kan kijken terwijl de gashaard zachtjes knispert op de achtergrond.
De raamdecoratie hielden we eerder strak door de houten
lamellen. Bij de grote raampartij kregen deze gezelschap van
goudkleurige gordijnen. De gouden toets komt eveneens terug
in het wollen tapijt, want het zijn net die kleine details die de
doorslag geven voor een geslaagd interieur.” Terwijl de eet- en
woonkamer meer tegen het tijdloze aanleunen, heerst in de
keuken landelijkheid. En dat is ook niet toevallig. “De inrichting van de woning gebeurde in fases. Zo pakten we eerst de
bovenverdieping en de keuken aan. Enkele jaren later werden
de hal en de woonkamer onder handen genomen. Daarom
hebben deze ruimtes twee verschillende stijlen die toch mooi

Landelijk Wonen

met elkaar samensmelten.”
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Landelijk Wonen

“Voor de raamdecoratie kozen we op deze verdieping voor een
meer klassieke look waarbij de gordijnen weggetrokken worden
met sierlijke gordijnklossen.
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WARMTE ALS RODE DRAAD

de stijl van hun ouders. Zo creëerden we samen geen typische

De warme sfeer die op de benedenverdieping de hoofdrol

kinderkamers, maar stijlvolle meisjeskamers. De spiegels geven

speelt, vinden we eveneens terug op de bovenverdieping. Zo

een speels effect en het namaakbont zorgt hier voor een he-

kreeg een vergeten hoekje in de ouderlijke kamer een mooie

dendaags accent. In de kamer van de jongste dochter gaan de

invulling van NIcky. “De drie kroonluchters op verschillende

drie kroonluchters met de aandacht lopen en zorgt de spiegel

hoogtes en de tafeltjes zorgen voor een gezellig plekje in de ka-

met parels voor een guitige look.” Nicky Goossens is ook hier

mer”, gaat Nicky verder. “Voor de raamdecoratie kozen we op

weer in haar opzet geslaagd: tijdloze gezelligheid weergeven.

deze verdieping voor een meer klassieke look waarbij de gor-

Zelfs tot in de kleinste kamer trekt ze het door. Het gastentoilet

dijnen weggetrokken worden met sierlijke gordijnklossen. De

kreeg een behang dat lonkt naar tegeltjes en het lichtspel van de

dierenvellen die we in de inloopkast terugvinden, komen ook

kaarsen geeft de nodige sfeer. Nicky zorgt steeds voor een onge-

terug op de kamer van de oudste dochter. Ik ga elke keer met de

zien verrassingseffect tijdens de dag van de afwerking waarbij

eigenaren mee om de meubels te kiezen en de dochters beamen

ze dan ook geen enkel detail over het hoofd ziet. 	
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