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Wolterinck, more than interior
Marcel Wolterinck

Wolterinck is een multidisciplinary designstudio

‘

op het vlak van architectuur, interieur, styling,
kunst, tuinarchitectuur en productontwerp. On-

Wij regisseren de totale
woonbeleving tot in
de allerkleinste details,
waardoor er een perfecte
synergie ontstaat tussen
alle elementen. Het
plaatje moet volledig
kloppen.

der leiding van de gepassioneerde interieurontwerper Marcel Wolterinck werkt een team van
meer dan 25 (tuin)architecten, interior designers
en stylisten aan high-end projecten in binnen- en
buitenland. “Bij onze totaalconcepten besteden
we veel aandacht aan de relatie tussen binnen en
buiten. Voor elke ruimte bieden we de beste oplossing, die volledig is afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners. Zo
creëren we de woning van hun dromen en maken
we de wereld telkens een beetje mooier,” vertelt

Wolterinck is a multidisciplinary design studio

However, I felt that my knowledge and ideas went

de selfmade man enthousiast.

active in the field of architecture, interior design,

beyond that. I visited many people’s homes and

styling, art, landscaping and product design.

they often asked me for advice on their interior or

Under the leadership of the passionate interior

living environment. I was happy to advise them,

designer Marcel Wolterinck a team consisting of

because I have always had a passion for living

more than 25 (garden) architects, interior de-

and lifestyle. So I switched to designing interiors.

signers and stylists works on high-end projects

Later I also designed exteriors, gardens and pro-

“Ik begon mijn carrière als bloemist op mijn

at home and abroad. “In our total concepts, we

ducts. Today, together with our passionate mul-

tweeëntwintigste. Ik behaalde de titel van ‘mees-

focus a lot on the relationship between indoors

tidisciplinary team, we work on residential and

terbinder’, wat de hoogste graad is in de bloem-

and outdoors. We offer the best solution for each

design projects worldwide on a daily basis. We

sierkunst. Ik had lang mijn eigen bloemenzaak en

space, which is fully tailored to the personal pre-

realise this from the design studio located above

deed de aankleding van grote evenementen, ook

ferences and needs of the occupants. This is how

the Wolterinck Store in the North Holland town

in het buitenland. Maar liefst vijf keer verzorgde

we create the home of their dreams and make the

of Laren”.

ik de decoratie voor een groot event van de Ne-

world a little more beautiful every time,” explains

derlandse ambassade in Amerika. Ik voelde ech-

the self-made man enthusiastically.

W o lt e r i n c k

h e e f t a l ta l v a n p r a c h t i g e p r o j e c t e n i n

binnen- en buitenland gerealiseerd.

Kunt

u ons ver-

tellen hoe het allemaal begon?

‘

ter dat mijn kennis en ideeën verder reikten dan

In

this

1500

m² furniture shop and showroom in an

imposing building in the heart of

Laren,

a l l pa r t s o f

dat. Ik kwam bij veel mensen thuis en zij vroegen

W o lt e r i n c k

mij vaak advies voor hun interieur of woonomge-

j e c t s at h o m e a n d a b r o a d .

ving. Dat gaf ik hen met plezier, want ik heb altijd

a l l s ta r t e d ?

sful entrepreneurship?

maakte ik de overstap naar het ontwerpen van

“ When I was twenty-two years old, I started my

“The Wolterinck Store is indeed the beating, cre-

interieurs. Later kwamen ook de exterieurs, tui-

career as a florist. I obtained the title of ‘master

ative heart of the company. Here you will find be-

nen en producten erbij. Vandaag de dag werken

binder’, which is the highest degree in floral art.

autifully decorated rooms, a garden and an oran-

we met ons gedreven multidisciplinaire team da-

For a long time I owned my own florist’s shop and

gery, filled with a spacious and stylish collection

gelijks aan woon- en designprojecten wereldwijd.

decorated large events, also abroad. No less than

of furniture and interior accessories. There you

Wij doen dit vanuit de ontwerpstudio boven de

five times I was responsible for the decoration of

will also find art created by my fa

Wolterinck Store in het Noord-Hollandse Laren.”

a large event of the Dutch Embassy in America.

h as a l r e a dy r e a l i s e d m a n y wo n d e r f u l p ro -

Can

yo u d esc r i b e h ow i t

W o lt e r i n c k
‘icing

are united.

Can

w e s tat e t h at t h i s i s t h e

on the cake’ of twenty-four years of succes-

al een passie gehad voor wonen en lifestyle. Zo
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‘

Mijn ultieme
droom is om met
onze designstudio
een boetiekhotel te
ontwerpen en in te
richten.

‘

deze

1500

m² grote woonwinkel en showroom in

e e n i m p o s a n t p a n d i n h a r tj e
d e l e n va n
dit de

W o lt e r i n c k

‘kers

Laren

samen.

komen alle onder-

Mogen

and complex details - foundations, constructions

sculptures and special objects. It is impossible

and so on - to the professionals surrounding me.

to imagine our interiors and gardens without

They are very good at that. I assemble the best

art, it provides rooms with a unique character. In

team for each project, because each client is dif-

addition to our own collection ‘Designed by Wol-

ferent and has different requirements. A couple

terinck’, we sell in the Wolterinck Store, where

without children that works hard during the week

everything is about experience, high-quality de-

and likes to get up early at the weekend to go to

sign from exclusive international brands such as

the gym requires a different living environment

Henge, Paola Lenti, Promemoria and Rimadesio.

than art collectors, or people with children who

The showroom is open six days a week and you

love to cook. Moreover, we are active all over the

are all welcome to be inspired and advised, while

world. Each country has its own individual taste

enjoying a nice cup of coffee”.

and styles that are in demand. That is what keeps
our profession challenging and fascinating!

yo u a lso st i l l d es i g n yo u rs e l f ?

W h at
“ Definitely, but I am still doing it the old-fashio-

t r e n ds d o yo u s e e i n a rc h i t ect u r e a n d i n t e r i o r

d e s i g n t o d ay ?

ned way. I am a self-made man, a real autodidact.
I have never changed my way of working - with

“A general tendency is that the kitchen has be-

pencil and eraser. I have a clear vision and know

come the central place in the house. These days

lekkere kop koffie erbij, te laten inspireren en
adviseren!”
Ontwerpt

u zelf ook nog?

succesvol ondernemen?

“Jazeker, maar ik doe het nog op de ouderwet“De Wolterinck Store is inderdaad het kloppen-

se manier. Ik ben een selfmade man, een echte

de, creatieve hart van het bedrijf. Je vindt hier

autodidact. Ik heb mijn werkwijze – met potlood

prachtig ingerichte ruimtes, een tuin en een

en gum – nooit veranderd. Ik heb een duidelijke

oranjerie, ingevuld met een ruime en stijlvolle

visie en weet perfect hoe een woning of gebouw

collectie meubels en interieuraccessoires. We

er voor mij uit moet zien. Dat teken ik uit en alle

tonen en verkopen hier ook kunst van mijn favo-

technische aspecten en complexe details – fun-

riete kunstenaars uit binnen- en buitenland. Ik

dering, constructies enzovoort – laat ik over aan

ben namelijk een groot liefhebber en verzame-

de professionals die mij omringen. Zij zijn daar

laar van mooie dingen, waaronder ook schilde-

heel goed in. Voor elk project stel ik het beste

rijen, sculpturen en bijzondere objecten. Kunst

team samen, want elke klant is anders en heeft

is niet meer weg te denken uit onze interieurs

verschillende wensen. Een koppel zonder kin-

en tuinen, het geeft ruimtes een uniek karakter.

deren dat in de week keihard werkt en in het

Naast onze eigen collectie ‘Designed by Wolte-

weekend graag vroeg opstaat om te gaan spor-

rinck’ verkopen we in de Wolterinck Store, waar

ten, heeft een andere woonomgeving nodig dan

alles draait om beleving, hoogwaardig design

kunstverzamelaars, of mensen met kinderen die

van exclusieve internationale merken zoals Hen-

dol zijn op koken. Bovendien zijn wij actief over

ge, Paola Lenti, Promemoria en Rimadesio. De

de hele wereld. Elk land heeft een eigen smaak

showroom is zes dagen per week geopend en

en stijlen die in trek zijn. Dat houdt ons vak uitda-

iedereen is van harte welkom om zich,met een

gend en boeiend!
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me. I draw it and leave all the technical aspects

collector of beautiful things, such as paintings,

Do

w e s t e l l e n d at

o p d e ta a r t ’ i s v a n v i e r e n t w i n t i g j a a r

perfectly how a house or building should look to

be admired and bought. I am a great lover and

‘

We direct the total
living experience down
to the last detail, which
creates a perfect synergy
between all the elements.
The picture must
be spot on.

‘

In

vourite artists from home and abroad, which can
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Welke

t r e n d s z i e t u va n da ag i n d e a r c h i t ect u u r e n
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sen binnen en buiten. Dat laatste komt in al onze
ontwerpen terug. Terugkerende stijlkenmerken

interieurdesign?

van Wolterinck zijn verder pure, natuurlijke mate“Een algemene tendens is dat de keuken dé cen-

rialen en een ingetogen kleurgebruik. Wij kiezen

trale plek is in de woning. Aparte eetkamers zie je

altijd materialen, producten en objecten van de

vandaag de dag nauwelijks meer. In plaats daar-

allerhoogste kwaliteit. Onze interieurs zijn ele-

van wil men tegenwoordig vaak een leefkeuken,

gant en comfortabel. Functionaliteit en vorm zijn

waar wordt gekookt, geborreld en gegeten. Ruim-

altijd in balans. Het geheel moet kloppen en rust

tes – en functies – lopen veel vloeiender in elkaar

uitstralen, zodat de bewoners zich goed voelen in

over dan voorheen. Ook wij streven naar open

de woning van hun dromen.”

plattegronden. En naar een duidelijke relatie tus-

you hardly see separate dining rooms anymore.

‘

Instead, nowadays people often want a diner-kitchen, where they cook, drink and eat. Spaces and functions - merge much more fluently than

It is my ultimate dream
to design and furnish a
boutique hotel with our
design studio.

before. We also aim for open floor plans. And for a
clear relationship between indoors and outdoors.
This is reflected in all our designs. Recurring
style characteristics of Wolterinck are also pure,
natural materials and a subtle use of colour. We
always select materials, products and objects of
the highest quality. Our interiors are elegant and
comfortable. Functionality and form are always
well balanced. The whole has to be right and radiate peace, so that the occupants feel at ease in

‘

the home of their dreams”.
Tekst: Josefien De Bock
Fotografie: Wolterinck
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