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Tijdloze sTijl

Jean-Jacques Soenen van Marcotte Style neemt ons mee naar Leefdaal, een groene 

gemeente in de buurt van de studentenstad Leuven. We zijn te gast bij Peter de 

Prins, docent change management, coaching en leiderschap aan de Vlerick Business 

School. Een pand met een doorleefde ziel en een kloppend hart, dat voelen we 

zodra we het erf betreden om aan te bellen. ‘We waren op zoek naar een interieur-

inrichter om deze authentieke boerderij uit de zeventiende eeuw aan een complete 

make-over te onderwerpen’, aldus de professor. ‘En via mond-tot-mondreclame en 

het internet kwamen we bij Marcotte Style terecht. Wat Jean-Jacques doet is echt 

ons ding. We houden van de sfeer die uitgaat van zijn huizen in een tijdloze cot-

tagestijl.’ Marcotte Style heeft duidelijk de renovatie en totaalinrichting uitgevoerd 

met respect voor het verleden en in overeenstemming met de levensstijl van de 

bewoners. 

Facelift tot cosy cottage

Dit pand heeft een eeuwenoude ziel, maar het geheel heeft nu wel een eigentijds karakter. De verre-

gaande renovatie was geen sinecure, maar de boerderij van weleer oogt nu tijdloos zonder dat men het 

verleden geweld heeft aangedaan. Fijn om hier thuis te komen. Gezelligheid alom, facelift geslaagd!

M a r c o t t E  S t y L E
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‘Dit is het interieur 
van onze dromen.’

TheaTergordijnen

We krijgen een demonstratie van de gordijnen in de woonkamer. Eventjes 

koordje-trek doen en het licht valt ongeremd binnen. Sluiten is al even 

simpel. Het is als op het toneel: opeens gaat het doek op en begint de 

voorstelling. ‘Dit systeem waarbij je vlot gordijnen opent en sluit, komt uit 

Parijs en heeft men inderdaad, gek genoeg, ontleend aan de theaterwe-

reld’, stelt Jean-Jacques. op het ontwerp oogde de combinatie van tinten 

alvast subliem. ‘Hoe je het interieur in zijn geheel ervaart, daarvoor is het 

altijd even afwachten. Maar als ik nu de kleurschakeringen zie in de prak-

tijk, dan ben ik echt wel opgetogen over het resultaat!’ 

aparTe charme

Wat vroeger een stal was, is nu de eetkamer. Het enige wat nog herin-

nert aan dat verleden is het aloude gewelvenplafond. Goed dat het werd 

behouden, want het geeft de ruimte een aparte charme. ‘Er zijn wel dertig 

luchters de revue gepasseerd voordat mijn keuze viel op dit speelse model 

met cachet’, vervolgt de decorateur. Door de beplanking van de wanden 

doet de ruimte denken aan de huizen op Long Island, waar het altijd een 

beetje vakantie lijkt. De naden lopen door in de binnendeur, zodat de muur 

één vlak vormt als de deur dicht is. 

neTjes aangekleed

aan Marcotte Style heb je een betrouwbare 

partner die van aanpakken weet. Zo moest hier 

actie ondernomen worden tegen optrekkend 

vocht. De lambrisering vormt niet alleen een 

extra buffer, maar is visueel en gevoelsmatig 

ook de ideale aankleding van het interieur 

van mensen met smaak. En het plaatje is 

helemaal compleet dankzij het ‘aankleden’ van 

de radiatoren met kasten. Jean-Jacques is een 

perfectionist, en zijn veeleisende klanten weten 

dat naar waarde te schatten.

Op de vensterbank pronkt een 

elegant en intrigerend object 

dat perfect past bij het palet 

van de woning. ‘Meegekomen 

uit Zuid-Afrika, het is eigenlijk 

een halsketting’, verduidelijkt 

Veronique. 

In de woonkamer pakt 

Marcotte Style verrassend 

uit met gordijnen 

samengesteld uit 

driekleurige panden. 

De klinken zijn bijzonder: 

ze werden afgewerkt met 

Swarovski-kristal. 

De zijden lampenkappen hadden de 

bewoners al; de decorateur heeft er 

passende lampenvoeten bij gezocht. Voor de 

toonmuur opteert Marcotte Style voor een 

intimistische aardetint. 

De lange muur in de eetkamer is bewust 

leeg gelaten. Zo kan de luchter als 

blikvanger volop zijn rol spelen. 

Men laat hier allerlei 

authentieke elementen bewust 

zichtbaar, zoals gewelfde 

plafonds, nokbalken en 

gevelijzers. Met een halve 

wand in hout bakent men 

de eetkamer af, zonder aan 

de openheid te raken. Die 

halve wand geeft dan tegelijk 

ruggensteun aan een zitbank 

aan de ander kant. Knap 

hoe open en gesloten hier 

samengaan.
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Qua renovatie kan dit tellen!

oud en nieuw

In de keuken in grijs en wit heeft Marcotte Style enkele authentieke elementen 

bewaard, zoals de spoelbak, het schap en de luifel boven het fornuis. ‘Maar we 

hebben het schap en de luifel in donker hout wel wit geverfd, zo integreren ze 

knap in het geheel.’ Er werden enkele kasten gerecupereerd, maar en er zijn er ook 

bijgemaakt. Dat verschil merk je niet. Idem voor de werkbladen: de nieuwe arduin 

sluit naadloos aan bij de oude. ‘We hebben wel met ander sierbeslag gewerkt, en 

het Engelse kraanwerk is ook nieuw.’ In het verlengde van de keuken staat een 

pracht van een op maat gemaakte eettafel uit de collectie van Marcotte Style, en 

daar kijk je idyllisch uit op de achtertuin. 

Handig detail: 

een ingewerkte 

vuilnisemmer met 

een deksel dat 

verzinkt in het 

aanrecht. 

Het maatwerk van Marcotte Style oogt 

fraai en met het sierbeslag zet Jean-

Jacques de puntjes op de i. 

De authentieke eikenhouten luifel werd 

wit gelakt en integreert aldus perfect in 

de vernieuwde keuken. 

In de leefkeuken is er 

een lage kast die het 

werkgedeelte van het 

eetgedeelte scheidt. Aan de 

ene zijde is het hout gelakt 

en aan de andere zijde 

werd het vergrijsd, zodat het 

respectievelijk aansluit bij het 

aanrecht en de eettafel. 

De keuken met chic cachet biedt het gezin het modernste comfort: stoomoven, groot kookvuur, Amerikaanse koelkast. 
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warm harT

tussen de eettafel in de leefkeuken en het salon (de vroegere schuur) is een vrij-

staande haard. Het idee was om centraal een brandend vuur te creëren waar 

het gezin zich met de gasten kan rond scharen om lekker bij te praten. In de zit-

hoek varieert Marcotte Style met banken, zetels en kussens in twee soorten grijs. 

Hoogpolig tapijt tooit de vloer. Een deel van het parket in huis is oud, een ander 

deel nieuw. Maar ook hier weer geldt dat dit geenszins opvalt. In de eetkamer 

heerst een intieme sfeer dankzij de indirecte plafondverlichting. De eetkamer en 

de zithoek zijn één geheel en toch ook weer niet. Je ervaart er openheid, maar de 

lage barrière in verfijnd schrijnwerk zorgt enigszins voor een begrenzing van de 

twee ruimten. 

VloTTe samenwerking

Marcotte Style is gespecialiseerd in totaal-

inrichting. Eerst polst Jean-Jacques uitgebreid 

naar de verwachtingen van de klant. Een goede 

verstandhouding leidt immers tot een vlotte 

samenwerking. Vervolgens worden er plannen 

gesmeed. Het project wordt aanschouwelijk 

voorgesteld met een gedetailleerd lastenboek 

en een bestek. De timing wordt afgesproken, en 

dan is het actie geblazen! Elke realisatie heeft die 

typisch genoeglijke uitstraling, maar evengoed is 

er de persoonlijke touch van de bewoners. 

In de zetel met een 

voetenbank bij het raam 

is het zalig genieten. De 

staande lamp in koper is een 

familiestuk. 

De zitbanken zijn gecapitonneerd, dat zorgt voor een rijkelijk gevoel. Pittig detail: 

de twee eenpersoonsfauteuils hebben wieltjes, zo kun je ze makkelijk omdraaien 

richting haard.

De lambrisering kadert het 

geheel stijlvol in en met 

bestudeerde lichtaccenten en 

kaarslicht laat Jean-Jacques het 

huis sluimeren. Ideaal om hier 

te onthaasten. 
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De eeuwenoude ziel 
van dit pand werd blootgelegd. 

wereldreizigers

We trekken naar de traphal. Het beeld bij de spiegel toont ons een onbezorgd 

lezend meisje. ‘Dit tafereel werkt aanstekelijk. Hebben we kinderen te gast, dan 

gaan die ook steeds in die houding liggen’, weet Veronique te vertellen. 

aan de vele souvenirs van overal te oordelen wonen hier heuse wereldreizigers. 

Qua stijl weerspiegelt de woning echt de mensen die hier wonen. Peter moest 

zichzelf op radio 1 eens typeren in drie woorden. En kwam toen aanzetten met: 

‘eclectisch, een estheet en epicurist’. Niet toevallig woorden die precies het beeld 

Van Verbouwing ToT webshop

Zware verbouwingswerken en allerlei breekwerk schrikken Jean-Jacques Soenen niet af. ‘Zo 

hebben we hier van de deur van de keuken naar de hal een nis gemaakt voor apparatuur. En 

in het bureau hebben we dakvensters gestoken’, vertelt de binnenhuisinrichter gedreven. Maar 

Marcotte Style doet meer dan huizen verbouwen en inrichten. tip: surf eens naar de webshop 

en ontdek een exclusief aanbod van producten voor het interieur. Klik op een foto en je komt 

alles te weten over het getoonde product. Mogelijkheden legio: tafels in alle maten, zetels in 

een stof naar wens, originele accessoires, lampen allerhande.

Ons oog valt op een klokje dat 

very British oogt. ‘Het komt van 

een winkel in de fameuze Oxford 

Street in Londen. Ik hou het altijd 

bij de hand, zo doe ik aan time 

management.’ 

Dit is de gezellige 

werkplek van Peter 

thuis. Het huiskantoor is 

zo geconcipieerd dat er 

eveneens ruimte is voor 

Veronique, en dochter 

Sarah kan er ook rustig 

studeren. 

‘Deze lampen heb ik al meer dan twintig 

jaar, ze hebben al drie verhuizingen 

meegemaakt’, lacht Peter. Handgemaakte 

kleinoden zijn het waar een warme sfeer 

van uitgaat. ‘Ik kan er geen afscheid van 

nemen en ik vind ze hier ook mooi staan.’ 

In de hal werd niet de volledige muur 

bepleisterd. Er is geopteerd om een stuk van 

de oude baksteen te tonen, dat bepaalt nu 

eenmaal mee de charme van wonen in een 

huis met een lange geschiedenis.

Het luierende brons in de hal geeft bij het binnenkomen meteen aan dat hier levensgenieters wonen. 

oproepen van dit interieur. Het heeft inderdaad iets eclectisch, alle elementen zijn 

met zorg uitgekozen en kwaliteit primeert. Het geheel oogt decoratief en Veronique 

en Peter zijn beslist genotzoekers met stijl. ‘Wij hebben nogal wat spullen waaraan 

we gehecht zijn. Souvenirs van reizen maar ook voorwerpen waar we gewoon fijne 

herinneringen aan hebben. Zoals die halsketting uit afrika, de liggende meisjesfi-

guur en dat schattige koperen lampje. Jean-Jacques heeft alles een mooi plaatsje 

gegeven, en dat appreciëren we enorm’, besluiten Veronique en Peter.



64 65

Het concept is volledig op maat 
van de klant. 

muzikaal huis

Er weerklinkt Vivaldi in huis. En die muziek brengt ons allemaal in een feestelijke 

stemming. Boven belanden we in de bibliotheek, met centraal een vleugel. Peter 

neemt plaats aan het klavier en geeft het beste van zichzelf. Hier in de nok van 

het dak is de akoestiek optimaal. aan de muur prijkt een schilderij van een zebra. 

Meegekomen van een reis naar china. Gekocht in een galerij in de miljoenenstad 

Guangzhou. 

ThuisgeVoel

‘Bij Marcotte Style komt de klant op de eerste plaats, en met Jean-Jacques is het 

bovendien aangenaam samenwerken in vertrouwen. Hij heeft ons goed aange-

voeld, we zijn honderd procent tevreden over het resultaat. Het interieur overtreft 

onze stoutste verwachtingen.’ En dochterlief doet er nog een schepje bovenop. 

Laatst sprak ze klare taal aan het adres van haar ouders. Sarah: ‘Jullie moeten me 

beloven dat je dit huis nooit zult verkopen, het is hier veel te goed...’ 

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

‘Het is voor mij altijd 

een uitdaging om 

aan te voelen wat 

de klant wil, en dan 

zijn wensen waar te 

maken’, meent Jean-

Jacques van Marcotte 

Style.

Peter, echtgenote Veronique en dochter Sarah vinden dat het 

interieur hun stoutste verwachtingen overtreft.

Bij de vleugel aanschouwen we een buste van de jonge Mozart.

Peter is een voortreffelijk pianist. ‘In mijn colleges op de campus of tijdens 

trainingssessies voor bedrijven werk ik met muziek om een bepaalde sfeer 

op te roepen en de creativiteit te stimuleren’, verklapt hij. 


