
vallen en het is fantastisch hoe het geheel perfect op elkaar is afgestemd’, aldus 

de heer des huizes. Wat vroeger een slaapkamer was, is inmiddels de keuken. 

Muren mogen geen keurslijf vormen waar niet aan geraakt mag worden, vindt 

Jean-Jacques Soenen, en dus groeide deze ruimte, na enig breekwerk, uit tot een 

halfopen leefkeuken. 

UIT KEURSLIJF BREKEN 

Achter een witte gevel met donkergroene luiken ontdekken we een uiterst char-

mante woning. Voor dit schitterende totaalplaatje tekent Jean-Jacques van Marcotte 

Style. ‘Met Jean-Jacques is het aangenaam werken in vertrouwen, je kunt op hem 

bouwen. Het systeem van no cure, no pay in de beginfase is ons enorm meege-

Rijkelijk sober 

Met de verbouwing en complete herinrichting onderging deze villa een ware metamorfose. Binnen werd 

de beschikbare ruimte mooi opengewerkt, zodat er nu overal openheid heerst. Het geheel oogt ruimer dan 

ooit! Qua totaalinrichting gaat Jean-Jacques Soenen voor een originele mix van sober en rijkelijk. 

M A R C O T T E  S T Y L E
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Alle tinten  
boeiend op elkaar geënt.

van de eettafel en de salontafels oogt doorleefd. Maar door het te vergrijzen wordt 

het karakter wat afgezwakt. Wederom gaan rijkelijk en sober hand in hand.

TRUKENDOOS

Voor de gordijnen en stores opteert Jean-Jacques voor een geborduurde stof in 

champagnekleur. Er zit variatie in het kleurenpalet van deze woning, maar alle 

tinten sluiten wel nauw aan. Lambriseringen en radiatorkasten zorgen er mee voor 

een warme uitstraling. Voor ons opent de decorateur even zijn trukendoos. ‘Overal 

in huis werk ik met zuinige ledverlichting. Maar voor de sfeer combineer ik wel 

warme leds van 2700 en 3000 K’, stelt Jean-Jacques Soenen. K staat voor graden 

kelvin. En dan volgt nog een gordijntip: ‘Je hebt in de breedte stof nodig die gelijk 

is aan driemaal het raam. Kwestie van de gordijnen elegant te kunnen draperen.’ 

ZOETE INVAL

De woonkamer, met centraal een authentieke open haard, bestaat uit een dubbele 

zithoek. De ene is het spiegelbeeld van de andere. De rechterzithoek maakt con-

tact met de achtertuin. Het is hier dikwijls de zoete inval. Het interieur nodigt de 

gasten uit om zich naar eigen aanvoelen gezellig te verspreiden. ‘Fijn als de kinde-

ren in een zithoek samenzitten om monopoly te spelen’, vervolgt zijn echtgenote. 

‘Sommige volwassenen zoeken dan de tv-kamer op, terwijl enkele anderen bij mij 

in de keuken aan de toog hangen om te supporteren bij het koken.’

VAN HUIS NAAR THUIS

Voor de zitbanken werkt Marcotte Style met vormvaste kussens: ze nemen meteen 

hun vorm weer aan zodra je bent opgestaan. De tv-kamer is dan weer meer gebaat 

bij een wat nonchalantere look, daarom hebben de kussens daar een donsveren 

vulling. Ideaal om in weg te zinken. Af en toe eens opschudden en klaar! Het hout 

Dit gaf mevrouw haar 

man eens cadeau. Een 

beeldje om hun liefdes-

geluk te bezegelen. 

Mevrouw houdt van 

mediteren om tot 

rust te komen, en het 

Boeddhabeeldje past in 

die optiek.

De twee zitbanken 

worden op de rug 

geflankeerd door 

consoles.

Tapijten maken het extra knus in het salon. Kaarslicht alom op de salontafels en het etiketje aan een item geeft aan dat het een huwelijkscadeau betreft. Broze bolvormen in een 

schaal trekken onze aandacht. Op de schouw zien we een paar in een innige omhelzing. Een erfenis die herinnert aan Spanje.
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RESISTENT RESULTAAT

Een schattig paardje siert de vensterbank, een cadeau van Jean-Jacques bij de ople-

vering van het interieur. En toen was het huis plots helemaal klaar, van boven tot 

beneden. Klaar voor de housewarmingparty! In de keuken staan luxueuze bar-

krukken, volledig op maat gemaakt door Marcotte Style. Net als de stoelen in de 

eetkamer zijn ze fraai gecapitonneerd. Boven de tafel prijkt een lamp in nikkel en 

kristal. Een ontwerp met een uitstraling die je kunt bestempelen als luchtig en chic. 

Er wordt hier volop geleefd en toch ziet het geheel er steeds piekfijn uit. Wat met 

andere woorden wil zeggen dat Marcotte Style gewerkt heeft met kwaliteitsvolle 

materialen, meubels en accessoires, die bovendien tegen een stootje kunnen. 

STRAK DOORLEEFD

Voor Jean-Jacques Soenen is een interieur inrichten altijd een complexe maar boei-

ende zoektocht naar de juiste attributen. Voor de tv-kamer kon hij een metalen 

luster op de kop tikken met een patina dat wel op de ruimte lijkt geënt. Doorleefd 

en strak in één. We kijken uit op een knappe wandvullende kast. Links is er een 

deur naar de kelder en in het midden werd de radiator weggewerkt en creëerde 

Marcotte Style tegelijk een hip bankje. De store past perfect bij het plaatje. 

KLEINE INGREPEN, GROOTS EFFECT

• Ademruimte – In de tv-kamer, die nauwe banden heeft met de tuin, 

werd door Marcotte Style een stijlvolle nok gecreëerd. En nu is dit de 

lievelingsruimte van het gezin om zich te ontspannen. 

• Balkenplafond – Een egaal plafond zou iets te strak afstralen op 

de woonkamer. Daar heeft Jean-Jacques van Marcotte Style een 

oplossing voor bedacht! Het betreft een simulatie van balken. Je zou 

zweren dat ze uit volle eik bestaan, maar het zijn in feite holle dozen. 

Handig ook om de spots in weg te werken.

• Nieuwe klinken – De deuren sluiten qua lakwerk mooi aan bij de 

sobere tinten van het interieur. Maar eerstdaags willen de bewoners 

ze, op aanraden van de totaalinrichter, extra in de verf zetten met dit 

model van klink verfraaid met Swarovskikristal.

Rechts: Aan de 1,23 23 meter brede 

en 3 meter lange eettafel ervaar je 

een royaal gevoel. De witgelakte 

vitrinekast is een impressionant stuk. 

Dankzij de vele maatkasten ziet de 

keuken er opgeruimd uit. Bovendien 

is er een bijkeuken, welkome extra 

ruimte.

In de tv-kamer siert een pronkstuk de nok. De luster heeft iets landelijks en eigentijds 

tegelijk. 
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SLAAP ZACHT

Boven was het nodig om de doorgangen van de deuren op gelijke hoogte te bren-

gen. De zoon is een fervente gamer, dat merken we aan de spelconsole op zijn 

kamer. De slaapkamer van de ouders heeft een geïntegreerde dressing. Het chique 

hoofdbord in taupekleur is van Henson Design. Boven het bed hangt een bordje met 

de veelzeggende boodschap always kiss me goodnight. Praktisch: de doorsteek 

naar het toilet wordt gebruikt om de wasmachine en de droogkast op rugvrien-

delijke hoogte in te werken. Marcotte Style benut in dit huis duidelijk alle ruimte 

optimaal.

PERFECT UITGERUST 

Het hoofdbord in leder werd op aangeven van Jean-Jacques Soenen op maat 

gemaakt door de prominente beddenfabrikant Van Landschoot. Een creatie met het 

kwaliteitslabel Henson Design. Voor een optimale nachtrust is er gekozen voor een 

boxspring met een speciale toplaag. Interessant: een actief verende Activa-matras 

van Henson Design is zeer soepel en sluit perfect aan op het lichaam, ongeacht 

je constitutie. Met liefst zeven ergonomische comfortzones voel je duidelijk het 

ontspannende effect in schouders, lenden en heupen. Het is op beide oren slapen 

met zo’n matras uitgerust met zowel hogere als lagere pocketveren, en zo is een 

maximum aan slaapcomfort gegarandeerd.

De badkamer herbergt 

een bubbelbad voor 

meerdere personen. 

Zalig!

Met de afstandsbediening lift 

je vanuit bed de tv uit de kast. 

Van maatwerk tot technische 

hoogstandjes, bij Marcotte Style zit 

je goed.

Pittig detail: de 

bloemen aan het 

voeteneind lijken 

hernomen in het 

dessin van de 

bedsprei.

Met een schitterende blauwige 

bedsprei met terugkerende bruine 

bordures en een met de hand 

afgewerkt hoofdbord van Henson 

Design geeft Marcotte Style 

de ouderlijke slaapkamer een 

exclusief karakter. 

Van de hal kom je in het toilet. En daar 

lezen we aan de wand op decoratieve 

wijze het credo van het gezin: Home is 
where the heart is…
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Een elegant totaalplaatje.

MYSTERIE ONTHULD

De nachthal onthult ons een ietwat mysterieus tafereel. Waar leidt dit opstapje en 

die kleine deur toch naartoe? Naar het bureau dus. Het bovenste gedeelte van een 

steunmuur belemmerde de doorgang en daar mocht niet aan geraakt worden bij 

de verbouwing. Zo is het beslist elegant opgelost. Op naar de zolder! Daar belan-

den we in het paradijs van de dochter. ‘Toen we hier voor de eerste keer kwamen, 

waren we op slag verliefd op de achtergelegen parktuin’, mijmeren de bewoners 

nog. ‘Daarna heeft Jean-Jacques het interieur eens flink onder handen genomen, en 

nu is het huis dan echt onze thuis.’ 

Dochterlief heeft de hele zolder voor haar alleen. De kamer heeft een rustige studeerplek en aan het eind is er zelfs nog een ruime badkamer.

Marcotte Style weet het 

meubilair, het schilderwerk en 

de raamdecoratie steeds stijlvol 

op elkaar af te stemmen en het 

geheel heeft een hoge graad van 

afwerking. 

Het opstapje in de nachthal is 

eigenlijk een overstapje om 

een onmisbare steunmuur te 

overbruggen. En zo beland je 

uiteindelijk in het bureau.

Bij de zoon staat een hoogslaper, zo kan er altijd makkelijk een maatje blijven logeren. 
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‘Met deze oase was het  
liefde op het eerste gezicht.’

info

MARCOTTE STYLE
Jean-Jacques Soenen
Marcottedreef 20
2950 Kapellen-Antwerpen (B)
tel.: 0032(0)3/230.40.11
e-mail: info@marcottestyle.com
website: www.marcottestyle.com
webshop: www.webshopinterieur.com

ECHT VAN A TOT Z

Totaalinrichting betekent bij Marcotte Style echt van a tot z: van de grote 

infrastructuurwerken tot de finishing touch. Bij Marcotte Style zit alles erop 

en eraan, Jean-Jacques Soenen zet echt wel zijn schouders onder elk project. 

Een greep uit het servicepakket: plannen in detail, lastenboek, virtuele 

voorstelling, lijst met meubels en accessoires, prijskaartje, strikte afspraken 

rond timing. Interessant: bezoek eens de webwinkel van Marcotte Style voor 

een aanschouwelijk overzicht van het aanbod. Alles wat je ziet is op maat 

leverbaar!

Jean-Jacques Soenen is niet alleen een 

totaalinrichter met smaak en visie. ‘Deze renovatie 

had heel wat voeten in de aarde en Jean-Jacques 

is echt een bouwmeester die van aanpakken 

weet’, aldus de bouwheer.

Bij het zwembad is er een gastenverblijf.

Achter het huis belanden we in een pracht van een parktuin. De woonwagen doet 

dienst als speelhuisje en een paard zegt ons gedag in de paddock. 

We maken kennis met een 

gehoor zame huisvriend, hond 

Max. 


