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Onderdompelen in landelijk wonen 
Denk je aan landelijk wonen, dan denk je aan Marcotte Style. Landelijk is een stijl die altijd terug 
blijft komen. De ene in zijn puurste vorm, de andere keer met een moderner randje. Jean Jacques 
Soenen, eigenaar en interieurdesigner van Marcotte Style weet er alles van en heeft zich de stijl 
door de jaren heen helemaal eigen gemaakt. Tijdens een bezoek aan de showvilla in Kapellen word 
je meegenomen in landelijke gezelligheid en krijg je een goede indruk van de landelijke stijl die 
Marcotte Style creëert. 

Jean-Jacques Soenen | Interieurdesigner

Uniformiteit en een rode draad
Jean Jacques neemt ons mee in zijn ontwerpen: ’’Wij vinden 
het belangrijk dat er een sterke rode draad door alle interieurs 
loopt. Er moet een bepaalde uniformiteit in zitten. Zo hebben 
we de vloer in de hal, die voorheen betegeld was, dezelfde look 
gegeven als de aangrenzende ruimtes. Zo loopt het netjes door, 
is het veel onderhoudsvriendelijker en oogt het warmer. Het enige 
verschil is dat dit een vinyl vloer is, die gelijk is aan parket, en 
 corresponderend is aan het echte parket in de rest van de ruimtes.

In ieder interieur
Marcotte Style heeft de afgelopen jaren naam en faam verworven met complete 
en gedeeltelijke interieurinrichtingen in binnen -en buitenland. Jean Jacques: 
‘’Wat in ieder landelijk interieur terugkomt is de gezelligheid! Er is een aantal 
elementen dat wij meestal meenemen zoals lambrisering, gebruik van hout en 
het mixen van licht en donker kleurgebruik. Het witte voegt ruimte en lichtheid 
toe aan ruimtes, donkere kleuren zorgen op hun beurt voor gezelligheid. We 
leunen af en toe tegen andere stijlen zoals de long island style of cottage stijl aan, 
maar het landelijke voert altijd de boventoon.’’
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Slaap- en badkamers
De beigetinten en lambrisering -dat overal wordt gebruikt- zien we ook in de 
slaapkamer sterk naar voren komen en geven warmte aan de ruimte. De bedden 
en hoofdborden zijn door henzelf gemaakt, hier is vanuit klanten veel vraag naar. 
In badkamers kan Jean Jacques zijn creativiteit goed kwijt. ‘’Iedere badkamer is 
compleet verschillend met niet al te veel emotie. Ik probeer het toch spannend 
te maken. Kijk alleen al naar de wc, dat is gewoon een lelijk item in iedere badkamer. 
Door deze wc met ronde, organische vormgeving toe te passen breekt dat mooi 
tegenover het strakke van de gebruikte natuursteen. Daarnaast doet het toevoegen 
van spiegels ook heel veel. Een spiegel moet diepte en een ruimtegevoel geven, 
maar je niet verplichten om erin te kijken.’’

Gemak
Jean Jacques is bijzonder blij met de domotica in de showvilla: 
‘’Veel mensen die ons bezoeken zijn zich niet bewust van het feit 
dat domotica en vergelijkbare systemen ook op hun woning toe 
kan worden gepast. Door het hier heel laagdrempelig en betaal-
baar toe te passen ervaren de mensen hoe het kán zijn, zonder de 
hoofdprijs te betalen. En dat werkt.’’ Dit kunnen we ons helemaal 
voorstellen. Want hoe fijn is het om de verwarming alvast auto
matisch, die  vooraf is ingesteld, aan te zetten zodra je naar huis 
rijdt of om je hond ieder moment van de dag in de gaten te kunnen 
houden, via je gsm?! Het is bijna zonde dat dit een showvilla is.

Maatwerk interieur: VD Projects Audio & video: NV Beeld- En Klankstudio Van Havere

Raamdecoratie (shutters & jaloezieën): Blend Window Fashion
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Interieurdesigner
Marcotte Style, Kapellen
www.marcottestyle.com

Bouwbedrijf
Mi Casa, Waregem
www.micasa.be

Raamdecoratie (shutters & jaloezieën)
Blend Window Fashion, Rhoon
www.blendwindowfashion.com

Audio & Video
NV Beeld- En Klankstudio Van Havere, Kapellen
www.vanhavere.be
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Maatwerk interieur
VD Projects, Malle
www.vdprojects.be

Tuinmeubelen
Buitenhof Tuinmeubelen, Kalmthout
www.buitenhof-tuinmeubelen.be
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