
rieur is telkens weer een moeilijke oefening. Het resultaat moet altijd persoonlijk en 

origineel ogen en tegelijk is het toch de bedoeling dat je komt tot een harmonieus, 

esthetisch geheel.’ De opdracht is meer dan geslaagd te noemen, het plaatje klopt, 

dankzij Jean-Jacques’ knowhow, aanvoelen en visie. ‘Er is met deze eigenaars veel 

overleg geweest van op afstand, maar feitelijk kreeg ik carte blanche. Toen ik hen 

liet komen om het appartement kant-en-klaar op te leveren, hadden ze dus nog 

maar enkel de simulatie gezien. De realiteit viel zo mee dat ze even sprakeloos 

waren van ontroering.’ 

opdracht volbracht

Qua sfeer valt het interieur moeilijk te definiëren, en dat is ook het opzet. Er is 

gestreefd naar een kosmopolitisch geheel en men komt op eclectische wijze tot 

een boeiende doch rustgevende mix van wereldlijke invloeden. ‘Hier worden ver-

schillende stijlen afgewogen’, aldus binnenhuisinrichter Jean-Jacques Soenen. ‘Je 

hebt de authentieke accenten van lambriseringen en lusters, antiek en design gaan 

samen, en we houden ons aan een sober kleurenpalet.’ Via de internetsnelweg 

belandden de bewoners bij Marcotte Style. Het klikte meteen met Jean-Jacques en 

uiteindelijk raakten de plannen in een stroomversnelling… ‘De creatie van elk inte-

Paradijs à la Paris

Op hun stek in Parijs is het koppel echt verslingerd, maar ze voelen zich evengoed hier thuis, hartje Brussel. 

Het luxueuze optrekje kijkt uit op de Avenue Louise. De gevel van het statige herenhuis voert ons mee naar 

een ver verleden en binnen opent zich heel verrassend een andere wereld. Prachtige renovatie die oud en 

nieuw subliem verzoent. Of hoe men heden en verleden mooi weet te rijmen. 

M a r c o T T E  S T y l E
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Men weet hier  
heden en verleden te rijmen.

Strakke grandeur

Jean-Jacques van Marcotte Style mag met dit project een verregaande renova-

tie op zijn naam schrijven. De totaalinrichting startte met een zware afbraakklus. 

Vloeren en keuken dienden gesloopt. Het muffe kamerbreed tapijt moest eruit en 

vervolgens werd het parket lichtjes gewit en geboend. Het behang moest van de 

muren en het pleisterwerk vroeg om een grondig herstel. De elektriciteit was aan 

vernieuwing toe. 

‘Een belangrijk onderdeel van de opdracht was het bepalen van het palet. Het 

geheim schuilt in de subtiliteit. De lambrisering kreeg vijf lagen lak. Eerst was 

de look te mat, dat was echt triest. Nu heb je die knappe satijnglans en met een 

streepje zon erop krijgt het zwart een levendige blauwe schijn.’ 

Voor de raamdecoratie in de woonkamer is gewerkt met Grandezza stof uit het 

ruime assortiment van JaB. antracietkleurig, met metaaldraad erin verwerkt. Zo 

versterkt Jean-Jacques nog de grandeur van dit interieur. ‘Vooral ’s avonds is het 

lichteffect spectaculair. Eerst had ik wegbinders voorzien, maar die heb ik terug 

weggehaald. Ik wou het wat strakker hebben, vandaar.’ 

Zwart en wit zijn de hoofdtonen, maar met het frivole rood van 

de lampen en de eettafel opteert Marcotte Style voor een vurig 

wederwoord. Het is die mix die het hem doet.

Met de afstandsbediening lift je de tv in en uit het dressoir. De robuuste staande 

lampen zijn van het merk Harlington. 

Op poten gemonteerde 

koffers doen dienst als 

bijzettafeltjes. 

De houten frames van 

de stoelen werden zwart 

gebeitst. De charmante 

streepjesstof is slijtvast 

en onderhoudsarm. ‘Onze 

stoelen zien er niet enkel 

pittig uit, ze bieden je 

ook zalig zitcomfort.’

Het servies met zuiders 

dessin fleurt de eetkamer 

op. Op tafel strak bestek 

in zilver met een aloud 

patina. 

‘Elk interieur is voor mij een zoektocht naar curieuze elementen. De schouw hebben 

we gespaard van de sloop en deze enorme spiegel in zink hangt er precies op zijn 

plaats.’ De bloemen in de windlichten krijgen een vervolg in de kaders aan de muur.

De schilderijen werden speciaal gemaakt voor dit kader en passen aldus 

perfect, zowel qua karakter als kleur. De hal, met een werk als eerbetoon 

aan Marilyn Monroe, kreeg een glazen deur, voor de doorstroom van licht 

vanuit het salon. 
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goed gepuzzeld

De keuken is amper tien vierkante meter maar lijkt groter. De beperkte ruimte 

wordt optimaal benut. De puzzel past. ‘op plan lijkt alles zo eenvoudig, maar er 

kwam heel wat vakmanschap bij kijken om de keuken in mekaar te laten klikken.’ 

aan de toog is er een binnenraam dat uitziet op het salon en licht binnenlaat. Met 

massieve, wit gelakte shutters kun je de keuken afsluiten indien gewenst. Er is 

verder gewerkt met marmer en composietmateriaal. ‘Voor de kasten heb ik twee-

componentenlak gebruikt en die feel-and-touch trek ik door met een glanzende 

strook op het plafond.’ Vermits dit een tweede verblijf is, was er ook een hele 

inboedel nodig. ook daar heeft Marcotte Style voor gezorgd: serviezen, bedden- en 

badgoed, kaarsen, bureaubenodigdheden enzovoort. De stoelen in de eetkamer 

komen uit de eigen meubelcollectie van Marcotte Style. De bekleding is gestreept 

linnen. De eiken frames werden hier zwart gebeitst om te laten aansluiten bij het 

interieur. De bloemen en planten komen van Sia. Nep maar net echt. Dat gaat niet 

anders, gezien de bewoners vaak lange tijd afwezig zijn en dus niet kunnen instaan 

voor enige continuïteit in de verzorging. 

Op de radiatorkasten 

en consoles prijken 

accessoires die je doen 

wegdromen: paarden, 

cupido’s, wereldbol, 

boot, oldtimer. 

In de luie zithoek 

worden materialen 

stijlvol uitgespeeld: 

verouderd leder en 

vernikkelde inox in 

zowel blinkende als mat 

geborstelde uitvoering. 

In de 72 vierkante 

meter grote woonkamer 

staat ook een bureautje, 

met een blad in 

verouderd leder. 

eigentijdSe gezelligheid

Dit interieur oogt strak maar toch ook flamboyant, en ademt daarenboven eigen-

tijdse gezelligheid. Bij de royale sofa combineert Jean-Jacques twee eenpersoons-

zetels. Tip: je kunt ook een nieuwe bank combineren met de fauteuils die je al hebt, 

dan worden deze laatste gewoon gepast heropgemaakt. let op het tapijt, het heeft 

tot op de centimeter exact de lengte van de sofa, ten gunste van de lijnvoering. 

Het tapijt onder de eettafel is dan weer zeventig centimeter langer aan elke zijde. 

Het parket komt zo nog prachtig tot zijn recht en anderzijds is er plaats om je stoel 

heen en weer te manoeuvreren op het tapijt. De details maken het verschil. De 

antieke stenen schouw werd zwart gemaakt, kreeg zo nieuw leven ingeblazen 

en integreert nu volmaakt. Een retro-element is nooit weg, getuige de op pootjes 

gemonteerde reiskoffers in het salon. Uitgevoerd in kunstleer en binnen fraai afge-

werkt met chic velours. Tevens praktisch om dingen in op te bergen, en de koffers 

voeren je in gedachten mee naar verre landen… 

De hanglampen in de keuken, de dressing en de slaapkamer zijn familie van elkaar.

Het was geen sinecure om de kleine keuken gerieflijk in te richten. Uiteindelijk is er kastruimte zat, geniet je er van alle comfort en is er zelfs een eettoog met drie krukjes.
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Dit strakke interieur  
ademt gezelligheid.

homogeen geheel

Dressing en slaapkamer gaan in elkaar op. Er heerst een ontspannen loungesfeer 

en je ervaart de ruimtelijkheid als zeer aangenaam. Binnenluiken beschermen de 

privacy en dirigeren het zonlicht op meesterlijke wijze. links en rechts van het bed 

zijn er uitsparingen in de muur, in plaats van nachtkastjes. leuk gedaan. Marcotte 

Style herneemt hier de accentkleur rood in het tapijt en de lopers langs het bed, 

alsook in de omranding van de wandvullende dressingkast en het beddenhoofd. 

Het is alsof de kleerkast weerspiegeld wordt in de nis boven het bed, maar dan 

alleen als tekening en niet als kastenwand. De nis wordt omlijnd met strepen van 

ledlicht. Magisch! Een rappel van de bedsprei, met bloemmotief in zwart en rood, 

vind je in de kussens van de canapé, en je komt hier ook hanglampen tegen ver-

want aan die van de keuken. Gevolg van deze fil rouge van dingen en tinten: het 

geheel oogt homogeen. ‘Je tekent zulk maatmeubilair uit, het wordt dan vervaar-

digd in het atelier, en dan is het toch altijd even spannend afwachten of alles klopt 

bij de montage achteraf.’ Kasten, lambrisering en bedden werden duurzaam gelakt 

en verfijnd afgewerkt in verstek met papegaaienbek. alleen de meest exquise 

afwerking is goed genoeg. Bij Marcotte Style zet men graag de puntjes op de i. Qua 

symmetrie, doorkijk en relaxed lijnenspel heeft Jean-Jacques geen lessen te leren. 

Merk op dat hij de lopers langs het bed laat kloppen met de omlijstende kasten. 

De badkamer heeft tegels in kunstleder op de vloer, wat aangenaam aanvoelt aan 

de blote voeten. Er zijn veel spiegels om de ruimte ruimer te doen lijken. De kraan 

aan de spoeltafel heeft een snufje: naargelang het water koud, lauw of warm is, 

gaat er respectievelijk blauw, groen of rood licht aan. Het lakwerk en de muurtegels 

brengen variatie in de zwarttonen en zo komt het geheel nog meer tot leven. 

De kranen geven met 

gekleurd ledlicht aan 

of het stromend water, 

koud, lauw of warm is.

In de badkamer een echte 

beleveniscabine: de douche 

heeft een regenkop en stoomt en 

masseert. 

De maatkasten in huis 

worden op een leuke manier 

in de kijker gezet: er is een 

belijning met kralen van 

led-lampjes. Superzuinig in 

verbruik, als je wilt mag je 

ze dag en nacht aan laten. 

‘In de keuken heb ik gewerkt 

met koud licht en in de 

slaapkamers is dat warm 

wit.’

De nis koestert het bed 

op maat in alle knusheid. 

Schuifdeuren dicht en 

je vormt de canapé in 

de dressing om tot een 

logeerbed. En er is ook nog 

een aparte gastenkamer.
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De flat onderging  
een heuse metamorfose. 

iedereen tevreden

Elk project is voor Jean-Jacques iedere keer weer een grote uitdaging. Met passie 

en zin voor perfectie bijt hij zich telkens vast. ‘Wanneer het resultaat dan veel bijval 

geniet bij de klant, dan zorgt dat bij mij voor een extra voldoening.’ Net als Parijs is 

Brussel nu voor de bewoners een beetje als het aards paradijs.

info

Marcotte Style
Jean-Jacques Soenen

Marcottedreef 20

2950 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

plan in 3d

Het plan voor een interieur is meer dan 

zomaar een plan. Je vindt er alles in detail 

op terug: van de schikking van de meubels 

tot de kleurenkaart. Er hoort ook een digitaal 

architectendossier bij en een lastenboek 

in detail. Zo kun je bijvoorbeeld foto’s 

aanklikken van de gekozen objecten, je komt 

de specificaties te weten en je ziet ook wat 

het kost. De 3D-voorstelling spreekt tot de 

verbeelding en stimuleert bovendien het 

inlevingsvermogen. ‘Het pdf-bestand voor dit 

appartement telt maar liefst veertig bladzijden.’

duurzame ramen

De ramen zijn van Deceuninck. Met de kleur balmoral komt men tot een match 

met de gevelsteen. aan de binnenzijde is de kunststof zacht witgekleurd. Zo 

activeer je de openheid en er gaat ook frisheid en rust van uit. De decoratieve 

afwerking van de ramen valt onder een toepassing genaamd Decoroc, wat 

staat voor vuilafstotend en dus erg onderhoudsvriendelijk. Dit gamma omvat 

twintig standaardkleuren. andere kleuren op aanvraag. De UV-bestendigheid is 

bewezen. Interessant: graffiti valt zonder veel moeite te verwijderen, met door 

Deceuninck goedgekeurde reinigingsproducten. Ten slotte is er de weerstand 

tegen chemische invloeden. Zo heeft bijvoorbeeld strooizout in de winterperiode 

geen invloed op de panelen. op deze manier wordt een erg lange levensduur 

gegarandeerd.

manier van werken

luisterend oor – Samenwerken met Marcotte 

Style start met een luisterend oor. ‘De smaak en 

de levensstijl van de klant bepalen mee welke 

richting het uitgaat, maar we blijven steeds 

trouw aan onze stijl. Van cottage tot modern, 

het resultaat oogt steeds doorleefd en warm.’

correcte budgettering – Jean-Jacques gaat er 

prat op dat hij nooit het afgesproken budget 

overschrijdt. ‘Financieel worden er altijd correcte 

en sluitende afspraken gemaakt. En voor de 

vooropgestelde som leveren wij ook een 

maximum aan inspanningen.’ 

Planning en timing – En tot slot is er het 

stappenplan dat zeer praktisch en to the point 

wordt opgevat. Zo weet je precies wanneer de 

gordijnen zullen hangen en de finale afwerking 

plaatsvindt. Sleutel-op-de deur dus. De kwaliteit 

en service zijn onberispelijk bij Marcotte Style. 

‘alles wordt voor jou geregeld, je hebt geen 

kopzorgen.’  

De stad heeft zich door de jaren heen het pand eigen gemaakt. De gevel valt niet 

meer weg te denken uit het straatbeeld. En binnen is het contrast hemelsbreed, het 

compleet vernieuwde interieur is immers een ware openbaring.

Bij de gastenkamer hoort een aparte badkamer. Het bed heeft een indrukwekkend hoofd 

in wit leder, dat verlengd wordt tot aan het plafond met een spiegel. Prettig hoe je, 

dankzij die spiegel, het idee hebt dat het bed te midden van een grote ruimte staat.

Jean-Jacques Soenen mag best trots zijn op deze 

exuberante interieurfacelift. De klant is echt in de 

wolken. 


