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I N T ER I OR

HOOG NIVEAU IN DE STAD
Sinds de grondige renovatie en herinrichting 
op hoog niveau, stijl sober chic, is dit pent-
house klaar voor een glansrijk tweede leven. 
De verbouwing werd volledig gecoördineerd 
door Jean-Jacques Soenen van Marcotte Style. 
Hij tekende ook voor de realisatie van dit 
droominterieur. Door het hele appartement 
vinden we hoogstaand maatwerk in vergrijsde 
massieve eik. Het parket in visgraatmotief sluit 
daar beeldig bij aan. Hout verleent bovendien 
aan het geheel een warm, tijdloos karakter. 

Gebombeerde gordijnen in een verfi jnde stof 
zorgen voor een rijkelijk gevoel. Door bij de 
stoelen, voor de kokerkussens en in de schilde-
rijen baksteenrood te kiezen, dient de decora-
teur het palet van grijstinten treffend van ant-
woord. 

De hal met authentieke marmeren vloer brengt 
ons naar de slaapvertrekken. Er is een aparte 
dressing, maar de hoofdslaapkamer heeft ook 
nog een eigen dressing. Je merkt hier trouwens 
duidelijk dat decorateurs steeds vaker > 

‘Wonen met stijl’ is sinds jaar en dag een gere-
nommeerde titel op de boekenmarkt. Auteur en 
woondeskundige Patrick Retour gunt u als trouwe 
lezer van Look-Out een kijk in drie woningen 
met een uitzonderlijk verhaal en geeft u gelijk 
ook wat nuttige interieurtips mee. Foto’s: Mich Verbelen

Op huizenjacht
met Patrick 
Retour

Realisatie: Marcotte Style
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multimediale hoogstandjes in het totaalpakket 
opnemen.

Het appartement telt nu twee gastenkamers. In de 
hoofdbadkamer wacht een bad voor twee en een 
regendouche. “Op de vloer van de badkamer ligt 
vochtbestendig laminaat, maar je zou zweren dat 
het natuursteen is.” Bij de exclusieve collectie 
bedden van Henson Design ligt de nadruk op de 
strakke vormgeving, zonder aan slaapcomfort in 

te boeten. Standaard worden de boxsprings voor-
zien van verlichting met bewegingssensoren 
onder het bed. Boeiend, overigens, hoe kunstlicht 
en zonneschijn steeds weer voor spektakel zor-
gen in dit knappe appartement.

TIJDLOZE ART DECO
Een art-decowoning waar je direct opgewekt 
van wordt. Een warme smeltkroes van culturen. 
Een eclectisch bij elkaar gepuzzelde cocon. Een 
doorleefd huis met een aanstekelijk thuisge-
voel. We zijn te gast bij Annie en Holger 
Nielsen-Van Ingelgem, het echtpaar achter 

Dauby, fabrikant en verdeler van exclusief sier-
beslag in alle stijlen. 

In een pand als dit valt glas-in-lood niet weg te 
denken. Naar gelang van de lichtinval varieert 
het kleurenpalet. De Italiaanse deurkrukken van 
Dauby sluiten nauw aan bij de sfeer van dat 
gekleurde glas. Volledig in lijn met het artisa-
naal vervaardigde sierbeslag in doorleefd edel-
metaal is er de collectie Pure Interior: sfeerlicht 
en geurdispensers. Net zoals elke ruimte haar 
sierbeslag heeft, hangt er in elke ruimte een 
ander parfum. De hal kreeg een geurboost met 
‘orange & lemongrass’. In de salon zweeft een 
combinatie van lavendel en rozen. In de slaap-
kamer geeft een aroma met ‘berry & vanilla’ een 
heerlijk gevoel van rust.

We bewonderen intussen maskers uit Thailand, 
Cuba en Senegal. De tapijten komen uit India. In 
de hal liggen nog de originele tegels. De hoofd-
slaapkamer bevindt zich in het verlengde van de 
eetkamer. Bij de renovatie van dit huis is daar het 
linoleum weggehaald. Na een opsmukbeurt ziet 
de oude plankenvloer er nu prachtig uit. In de 
salon, de eetkamer en de badkamer is gewerkt 
met een lambrisering, dat kleedt mooi aan. De 
zolder werd omgeturnd tot ontspanningsruimte: 
naaihoek, muziekruimte, plaats om even te 
relaxen… je hebt het maar voor Het kiezen.

In de tuin gloeit het hout in de vuurschaal op het 
terras. Een grote overkapping beschermt > 

Boven, links: Aantrekkelijke combinatie van verschil-
lende culturen en invloeden. Eclectisch gedacht, ele-
gant uitgevoerd. Boven, midden: Van een interieur als 
dit straalt letterlijk en figuurlijk de warmte af. Tegen de 
schouw: een gedurfd accent. Boven, rechts: Een gang 
die grootmoeders jaren laat her(be)leven. Glanzende 
lambriseringen en oude schilderijen inbegrepen. Onder: 
De slaapkamer spreekt van weemoed die des avonds 
komt, en onverklaarbaar geruststellend aanvoelt. Rechts: 
Genieten van het spel tussen licht, kleur en warmte. Dit 
terras doet verlangen naar lome namiddagen.

‘Het door glas in lood 
gekleurd licht stemt je blij.’



tegen de regen. Aan de voet van de wisteria is er 
een bank. Hier heeft men het familieleven lief.

RIJKELIJK SOBER 
Deze villa onderging een ware metamorfose. 
De beschikbare ruimte is nu mooi openge-
werkt, zodat overal openheid heerst. Qua 
totaalaanpak gaat Marcotte Style voor een origi-
nele mix van sober en rijkelijk. Een schitterend 
totaalplaatje.

Muren mochten geen beletsel vormen. En dus 
groeide wat vroeger een slaapkamer was, na 
enig breekwerk uit tot een halfopen leefkeuken. 
De woonkamer bestaat uit een dubbele zithoek. 
De ene is het spiegelbeeld van de andere. De 
rechterzithoek maakt contact met de achtertuin. 
Voor de zitbanken is gewerkt met vormvaste 
kussens. De tv-kamer is dan weer meer gebaat 
bij wat nonchalantere kussens met een donsve-

ren vulling. Het vergrijsde hout van de eettafel 
en de salontafels oogt doorleefd. Weer gaan 
rijkelijk en sober hand in hand.

Voor Jean-Jacques Soenen is een interieur 
inrichten altijd een complexe maar boeiende 
zoektocht naar de juiste attributen. Voor de tv-
kamer kon hij een metalen luster op de kop 
tikken met mooi patina. Doorleefd en strak in 
één. We kijken uit op een knappe wandvul-
lende kast. In het midden creëerde de binnen-
huisinrichter een hip bankje. De slaapkamer 
heeft een geïntegreerde dressing. Het chique 
hoofdbord in taupekleurig leder is van Henson 
Design. Interessant: een actief verende matras 
van Henson Design is zeer soepel en sluit per-
fect aan bij het lichaam. Praktisch: de door-
steek naar het toilet wordt gebruikt om de 
wasmachine en de droogkast op de meest 
geschikte hoogte in te werken. 8

Boven, linksboven: Soberheid en richesse gaan hier hand 
in hand. In het kleurenpalet, in de keuze van het meu-
bilair.  Boven, rechtsboven: Ook in de accessoires ont-
dekken we de drang naar onbevangenheid, openheid 
en sierlijkheid. Onder, linksonder: Een goed gekozen 
bloem, sfeerverlichting… hier heerst voortdurend een 
aangenaam thuisgevoel. Onder, rechtsonder: Dankzij 
een schitterende bedsprei en een met de hand afgewerkt 
hoofdbord heeft de slaapkamer een exclusief karakter. 
Rechts: De beschikbare ruimte is mooi opengewerkt door 
Marcotte Style, zodat overal openheid heerst.
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Haal het jubileumboek ‘Tijdloze 
Droomhuizen’ van Patrick Retour bij 
Standaard Boekhandel, Flamant, Fnac of 
Taps & Baths in Knokke. Voor online bestel-
lingen: bol.com, ECI, www.pureinterior.be

‘De beschikbare ruimte is 
mooi opengewerkt, zodat 
overal openheid heerst.’ Realisatie: Marcotte Style


