
volste vertrouwen, maar dit vertrouwen werd geenszins beschaamd, integendeel. 

Soenen tekent voor een consciëntieuze opvolging van de werf, heeft in nauw over-

leg steeds de juiste beslissingen genomen en er uiteindelijk voor gezorgd dat het 

resultaat gezien mag worden. ‘Al mijn interieurs verzorg ik met hart en ziel, alsof 

het voor mij persoonlijk is’, stelt Soenen onomwonden.

VERTROUWENSRELATIE

Parijs is hun thuishaven, maar als ze richting België trekken, strijkt het gezin graag 

neer in hun charmant gefacelifte penthouse in bruisend Brussel. De verbouwing 

werd van a tot z gecoördineerd door Jean-Jacques Soenen van Marcotte Style en 

hij mag ook de creatie en realisatie van dit interieur met exclusieve finishing touch 

op zijn naam schrijven. Je zou kunnen stellen dat de klant en de bouwmeester 

een langeafstandsrelatie hadden. Bijgevolg moest er worden samengewerkt in het 

Sober chic boven bruisend Brussel

De lift brengt ons naar het dak van de hoofdstad van Europa. We laten de drukte op straat achter, hier boven 

is het immers zalig rustig. Sinds de grondige renovatie en herinrichting, stijl sober chic, is dit penthouse 

klaar voor een glansrijk tweede leven.

M A R C O T T E  S T Y L E
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WARM MAAR TIJDLOOS

Door het hele appartement vinden we hoogstaand maatwerk in vergrijsde mas-

sieve eik. Het parket, gelegd in visgraatmotief, sluit zich hierbij beeldig aan. Hout 

oogt altijd warm en door het te vergrijzen krijgt het een tijdloos karakter. Eigentijds 

en cosy gaan hier hand in hand. Gebombeerde gordijnen in een verfijnde stof van 

Jab zorgen voor een rijkelijk gevoel en met baksteenrood dient de decorateur het 

palet van grijstinten van antwoord. Pittig rood dat je terugvindt in de eetkamer-

stoelen, de kokerkussens in de zetels en de schilderijen. ‘Ik werk nauw samen met 

getalenteerde kunstenaars om schilderijen te kunnen presenteren die passen bij 

het interieur. Vandaar dat hier het rood van de stoffering wordt hernomen met 

olieverf.’ Het zijn subtiele kleuraccenten, nooit is het overdone; Marcotte Style weet 

altijd maat te houden.

INTERNETSHOPPEN

Een leuk initiatief van Marcotte Style is de webshop met stijlvolle items voor huis 

en tuin: decoratie, tapijten, kunst, meubilair, lampen, sierbeslag… Jean-Jacques 

Soenen weet steeds interieurs met smaak en op unieke wijze in te richten, maar 

je kunt de producten waarmee hij werkt ook aankopen, als je thuis zelf aan de 

slag wilt. Het aanbod valt onder de noemer ‘betaalbare luxe’.
De vakkundig uitgevoerde 

maatkasten en dito 

lambrisering geven dit kader 

klasse.

Aan de standaard op de salontafel bengelt een schattig paardje in gepatineerd hout.

‘Het rood van de stoffering keert subtiel terug in de schilderijen’, aldus Jean-Jacques. Dankzij de zon en de magnifieke lusters heeft het licht hier vrij spel. De lusters zijn echte 

blikvangers. Tip: hou je meer van landelijk dan van strak, dan kun je de lampjes voorzien van kappen.
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Subliem, die match tussen 
eigentijds en cosy.

De klinken, Niko-schakelaars en stopcontacten hebben een hoog blingblinggehalte 

en tekenen voor een opvallend accent in het interieur. In de eetkamer werd de 

muur naar het noorden aan de binnenkant voorzien van extra isolatie, om de koude 

nog beter buiten te sluiten. Vervolgens heeft Marcotte Style de geïsoleerde muur 

met een wandhoge lambrisering aangekleed. Hier in huis is overal gewerkt met 

klassieke houten panelen, kolommen en sierlijsten, maar de binnenhuisinrichter 

houdt het geheel qua ontwerp wel voldoende strak. En de staande en hangende 

lampen in drijfhout maken de natuurlijke touch compleet.

PUUR NATUUR

Het met een tapijt getooide salon heeft twee uitnodigende zitbanken. Maatwerk 

van Marcotte Style dat getuigt van authentieke kwaliteit, te oordelen naar de luxu-

euze stoffering, het artisanaal nagelen en de capitonnage. De hoge kast onttrekt de 

tv aan de aandacht. Aan audiovisuele voorzieningen geen gebrek op dit apparte-

ment. Zo heeft elke ruimte in de wanden en plafonds ingewerkte luidsprekers. ‘Het 

had heel wat voeten in de aarde om de oude plafonds zo egaal en glad te krijgen. 

De binnendeuren heb ik behouden, maar uiteraard wel opgeschuurd en geschil-

derd. En door te opteren voor sierbeslag met een aparte look, denkt iedereen nu 

dat de deuren nieuw zijn!’ KOUDE BUITENSLUITEN

De muren aan de ‘koude kant’ vroegen om extra isolatie, 

kwestie van de warmte binnen te houden en energie te 

besparen. Ideaal is Eurothane G: een slimme combinatie 

van isolatie, dampscherm en gipsplaat in één. Met deze 

binnenmuurisolatie trekt Recticel Insulation volop de 

kaart van de vlotte plaatsing. Zo bestaan deze harde 

platen in verschillende handige formaten. En daarnaast 

heeft Eurothane G afgeschuinde zijden, voor een handige 

eindafwerking. Een innovatief product dus, waarmee 

je snel, makkelijk en duurzaam muren isoleert aan de 

binnenzijde van de woning.

Overal kun je via de in het 

plafond verzonken luidsprekers 

van muziek genieten.

De greeploze keuken is uitgerust met 

drie ovens op rugvriendelijke hoogte en 

een ingebouwde Amerikaanse koelkast.

Het werkblad in blanke composiet is 

duurzaam en onderhoudsvriendelijk. 

Voor de kastfronten en het corpus 

worden vergrijsde eik en laminaat 

in zebranomotief mooi tegen elkaar 

uitgespeeld.

Om de keuken ruimer te kunnen maken 

moest de berging verdwijnen. Maar aan 

opbergruimte is er geen gebrek in de 

nieuwe keuken, zelfs de wasautomaat 

en de droogkast kregen er een 

verborgen plekje.

Met het exquise sierbeslag 

zet Marcotte Style de 

puntjes op de i. Pittig detail: 

de klinken werden verfraaid 

met porselein en goud van 

24 karaat.

Het meubilair op maat 

heeft een hoge graad van 

afwerking.

‘Hier in de eetkamer was er een deur naar de nachthal, maar die heb ik gesupprimeerd.’ Radiatorkasten onttrekken de verwarming aan het oog. Zowel vooraan als bovenaan zijn 

er grote uitsparingen, zodat de warmte ongehinderd in huis kan circuleren.

Beelden in doorleefde 

steen en lampen in drijf-

hout geven het geheel iets 

organisch.
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Allerlei snufjes 
verhogen het comfort.

SFEER MET HIGHTECH

De hal, waar de marmeren vloer van weleer bewaard is gebleven, brengt ons naar 

de slaapvertrekken. Er is een aparte dressing, maar de hoofdslaapkamer heeft ook 

nog een eigen dressing. Het beddenhoofd van Henson Design rust in een nis. Aan 

het voeteneind treffen we een in een blok verzonken breedbeeld-tv. Met een druk 

op de knop verduister je de slaapkamer en lift je gelijk het scherm uit het blok. Je 

merkt bij decorateurs meer en meer dat multimedia in het totaalpakket worden 

opgenomen om het de klant helemaal naar zijn zin te maken; Marcotte Style hinkt 

vast en zeker niet achterop. Aan technische hoogstandjes ontbreekt het hier niet. 

‘Verlichting is ook belangrijk als het op sfeer en efficiëntie aankomt. Ik werk veel 

met leds omdat ze zo zuinig zijn, maar ik varieer wel altijd met koel en warm licht.’

HEMELS ONTHAASTEN

Marcotte Style laat in alle slaapkamers de sprei en de gordijnen perfect matchen. 

Het gezin had geen nood aan een apart huiskantoor en dus werd die ruimte creatief 

ingevuld. Bijgevolg telt het appartement nu twee gastenkamers. In de hoofdbadka-

mer wacht een bad voor twee en een regendouche. ‘Op de vloer van de badkamer 

liggen vochtbestendige keramiektegels, maar je zou zweren dat het parket is.’ Hoe 

hemels om hier te onthaasten in bad en bed.

Wat vroeger een toilet was, 

is nu een comfortabele 

gastendouche met 

geïntegreerde spoelbak in 

zuilvorm.

Het design van de regendouche en het vrijstaand bad is 

van Philippe Starck.

Marcotte Style haalt hier in de badkamer 

letterlijk de natuur in huis, met een 

takkenstructuur achter verlicht glas.

Een deel van de 

geschrapte berging 

ging op in de keuken 

en de rest van de 

gewonnen oppervlakte 

werd dan weer gebruikt 

voor dit tweede toilet. 

Al het sanitair werd 

afgewerkt met Spaanse 

mozaïektegels in wit en 

donkergrijs. Knap hoe 

de kranen en het toilet 

werden ingewerkt.

Op de overstap van het woon-

gedeelte naar de slaapvertrekken 

werd een kleine vide optimaal 

benut als dressing.

De console in de hal 

toont ons een aloude 

spiegel geflankeerd 

door lampen. Een 

symmetrisch tafereel, 

maar de lampen 

verschillen wel van 

elkaar en dat maakt 

het speels.
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Telkens weer zie je de flat  
in een ander daglicht.

HOOGSTAAND 
SLAAPCOMFORT

De bedden van Marcotte Style komen 

van Van Landschoot, een Belgisch 

bedrijf sinds 1925 gespecialiseerd 

in hoogstaand slaapcomfort. Van 

Landschoot maakt matrassen met 

aandacht voor kwaliteit, ergonomie 

en comfort. Door de jaren is men 

bijvoorbeeld de zogenaamde pocket-

veren zelf gaan produceren. Het zorgt 

ervoor dat Van Landschoot te allen 

tijde flexibel en snel kan inspelen 

op de wensen van de klant, aan 

zeer concurrerende prijzen. Naast de 

matrassen worden er ook boxsprings, 

hoofdborden en nachtkastjes gemaakt, 

en dat alles in eigen huis.

DESIGN VAN JE DROMEN

Sinds 2011 heeft Van Landschoot een moderne 

boxspringlijn op de markt, onder de naam 

Henson Design. Bij deze exclusieve collectie ligt 

de nadruk op de strakke vormgeving, zonder 

aan slaapcomfort in te boeten, wel integendeel. 

Je kunt kiezen uit vier hoofdborden, al dan niet 

met ingebouwde ledverlichting. Qua afwerking 

kun je opteren voor verfijnd kunstleder of voor 

de extreem vuilafstotende Merlin Magic®-

stoffen. Standaard worden deze boxsprings 

voorzien van verlichting met bewegings-

sensoren onder het bed. Dat is makkelijk in 

het donker! Wat slaapcomfort betreft, gaat 

men voor de Henson-matrassen net een stapje 

verder. Er wordt immers afwisselend gewerkt 

met hoge en lage veren, zodat elke matras 

zich als nooit tevoren aanpast aan het lichaam, 

ongeacht je gewicht. Deze ‘actieve’ veren wor-

den afgewerkt met knus koudschuim dat tevens 

voor een goede verluchting zorgt.

In het Grandezza-gordijn werden met de hand 

metalen plaatjes genaaid. Het bed is het 

model Brixton, verkrijgbaar in zandkleur en 

taupe. Dit is de bestseller in de Henson-serie. 

Alle blokjes hebben een dubbele, ton sur ton 

stiknaad, waardoor ze meer reliëf krijgen en 

het kubistische ontwerp nog meer in het oog 

springt.

De bedden dragen 

een exclusief 

kwaliteitslabel.

De bedden van Van Landschoot, met prachtig 

lederen hoofd, bieden hier sterren hotel-

waardig slaapcomfort. En in elke kamer valt 

op hoe de bedsprei en de raamdecoratie 

perfect matchen.

Schakelaars lichten op. 

Met chique accenten 

maakt Jean-Jacques 

het verschil, maar hij 

weet ze altijd goed te 

doseren.

De bureaulamp in 

chroom is imposant en 

de ronde nachtkastjes 

hebben originele 

lampjes in nikkel en 

leder.

Met een druk op de knop wordt de tv tevoorschijn getoverd en transformeert Marcotte Style de slaapkamer tot een heuse 

homecinema.

De hoofdslaapkamer heeft een geïntegreerde dressing die plaats biedt aan een bureau. Het Oxford-bed van Henson Design 

heeft een apart hoofdbord. Elk vakje is een afzonderlijk stukje stof en alle vakjes werden aan elkaar genaaid. Bovendien 

is het gecapitonneerd: elk punt waar vier vakjes samenkomen, is met de hand naar binnen getrokken om een mooi 

gebombeerd effect te verkrijgen. Dit vereiste dan ook ettelijke uren handenarbeid. Een echt stukje vakmanschap.
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LICHTSPEKTAKEL

Hier hoog boven het stadsgewoel beleef je de seizoenen van nabij. We hebben al 

regen zien passeren vandaag, maar aan de einder priemt dan toch de zon door de 

wolken. Zo zien we het interieur eens in een ander daglicht. Boeiend hoe kunstlicht 

en zonneschijn steeds weer voor spektakel zorgen in dit knappe kader! Geen won-

der dat het gezin hier in dit penthouse een tweede stek heeft waar het gezellig 

thuiskomen is…

info

MARCOTTE STYLE
Jean-Jacques Soenen
Marcottedreef 20
2950 Kapellen-Antwerpen (B)
tel.: 0032(0)3/230.40.11
tel. en fax: 0032(0)3/645.46.11
e-mail: info@marcottestyle.com
website: www.marcottestyle.com
Marcotte Style webshop: 
www.webshopinterieur.com

Recticel Insulation: www.recticelinsulation.be 
& www.recticelinsulation.nl
Wienerberger: www.wienerberger.be
Henson Design (exclusieve bedden): 
www.hensondesign.eu
Herba (dakterrassen): www.herba.be  
& www.tuinarchitectuur.be

BINNEN EN BUITEN ÉÉN

Dit appartement heeft diverse terrassen. Bij bakstenenproducent 

Wienerberger tref je een lijn keramische tegels bestemd voor 

buitengebruik. Het beschikbare kleurengamma: roodbruin, bruinzwart, 

orion, mastiek en inktzwart. Het feit dat deze tegels in de massa 

zijn gekleurd maakt ze kleurvast. Andere kenmerken: duurzaam, 

vorstbestendig, slijtvast en vlekbestendig. Deze niet-getrommelde 

strengperstegel is groot van formaat (20 x 20 cm) en heeft een strakke 

look. Bij regenweer of ander ontij zal het terras bovendien niet glad 

worden en kun je het zonder slipgevaar betreden. Tip: kies voor 

soortgelijke tegels in huis. Zo lijkt het alsof je de vloer van binnen naar 

het terras doortrekt, wat de openheid verhoogt en waardoor je geheel 

mee bent met de tendens om het interieur te laten opgaan in het groen.  

VAN ALLE MARKTEN THUIS

Van a tot z – Bij totaalinrichter Marcotte Style gaan stijladvies en full service 

samen. Eerst is er een verkennend gesprek, zodat Jean-Jacques zich kan inleven in 

de wereld van de klant. Dat vertaalt hij in een ontwerp en een aanschouwelijke 

presentatie, waarbij je virtueel al een goed idee krijgt van het eindresultaat.

Praktische aanpak – Als ruggensteun is er het plan en het lastenboek. 

Veel aandacht gaat naar de organisatie van de ruimte en de situering van 

het meubilair en alle verlichtingspunten gebeurt uiterst afgewogen. Een 

gedetailleerde lijst geeft aan welke meubels, voorwerpen en kunstwerken waar 

een plaatsje zullen krijgen. De timing en het budget worden overeengekomen en 

vervolgens wordt het project consciëntieus uitgevoerd.

Terrasontwerp – Jean-Jacques Soenen heeft hier zelfs het dakterras gerealiseerd 

en er een heel buitengebeuren van gemaakt. Eerst werd het plat dak betegeld. 

De keuze van de beplanting en de aanleg van de perken gebeurden in 

samenspraak met groenspecialist Herba. De binnenhuisinrichter liet dan nog 

verlichting en een videoscherm installeren. En het geheel werd tot slot stijlvol 

bemeubeld.

Jean-Jacques Soenen van Marcotte 

Style creëerde hier van a tot z een 

droomflat.

Op het dakterras is het altijd genieten geblazen en in het donker beleef je de unieke 

sfeer van Brussels by night.

Het dakterras kijkt uit op de stad met haar groene longen, het Zoniënwoud en het 

Terkamerenbos.

Boven is er een enorm dakterras. Nog even en de tuin is volgroeid. Hoog boven het 

stadsgewoel is het heerlijk zitten of zonnebaden in een luie stoel. En aan tafel brengt 

de zomer lekkers van de barbecue.

Een volwassen parktuin omsluit het appartementsblok, dat in de periode rond 

1960 gebouwd werd.

DAKTUIN VOOR ALLE SEIZOENEN

Tuinarchitectuur Herba heeft in 

samenspraak met Marcotte Style de daktuin 

aangekleed met planten die elk seizoen 

wat te bieden hebben. Doorlevende 

planten zoals Centranthus, Perovskia, 

geranium, kattenkruid en lavendel zorgen 

voor een spel van crème en paarse 

pasteltinten tijdens de lente en de zomer; 

met de groenblijvende soorten Lonicera 

en Carex behoudt het geheel ook in de 

winter zijn groen karakter. In de grote 

bakken leveren solitaire Amelanchier 

lamarckii bij herhaling de nodige invulling 

in de hoogte. Parthenocissus- en Clematis 

montana-variëteiten kleden de wanden 

en de pergola op sfeervolle wijze aan. En 

ook in het donker komt de plantenkeuze 

mooi tot uiting, dankzij de doordachte 

buitenverlichting. Het terras en de 

verhoogde plantvakken werden uitgevoerd 

in grijze keramische strengperstegels met 

een strakke look. Deze zijn in de massa 

gekleurd, vorstbestendig, slijtvast en 

vlekbestendig.


