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ALS HET OM EEN DUURZAAM
INTERIEURONTWERP GAAT MET
EEN LUXUEUZE UITSTRALING,
IS ROBERT KOLENIK (34) DÉ
NAAM. ZIJN ONTWERPSTIJL LAAT
ZICH HET BEST OMSCHRIJVEN
ALS ‘ECO CHIC’: EERLIJK, LUXE,
UNIEK, HUISELIJK EN WARM. HIJ
IS EEN ECHTE AUTODIDACT; NA
ZIJN STUDIE ECONOMIE GING
HIJ WERKEN BIJ HET KLUSBEDRIJF VAN ZIJN VADER, DIE
EEN HALFJAAR LATER ONVERWACHTS OVERLEED. ROBERT
TRANSFORMEERDE HET BEDRIJF
OM TOT KOLENIK ECO CHIC
DESIGN EN DAARMEE HEEFT HIJ
IN KORTE TIJD EEN INTERNATIONALE ONTWERPCARRIÈRE
OPGEBOUWD. ONLANGS HEEFT
HIJ EEN VAN ZIJN GROOTSTE
VILLA’S VAN AFGELOPEN JAAR
INGERICHT, EEN UNIEK PROJECT
VAN RUIM TWAALFHONDERD
VIERKANTE METER IN LONDEN.
DAAR WILLEN WIJ ALLES VAN
ZIEN EN WETEN!

d e c o r at i e b a d e n b a d e n

Dat er achter de ontwerpen van Robert Kolenik altijd een hoger doel schuilt, laat
de twaalfhonderd vierkante meter grote villa die hij onlangs heeft ontworpen wel
zien. Deze bevindt zich middenin de natuur en bestaat vooral uit glas, waardoor
het groen letterlijk naar binnen wordt gehaald. Niet alleen qua uitstraling, maar ook
door het gebruik van duurzame materialen. Robert: ‘Luxe zit niet in glimmende
stofjes en diamanten. Voor mij is echte luxe comfort, gecombineerd met mooi
design. Alles moet perfect op elkaar zijn afgestemd; als ik op de bank plof moet er
bij het drukken op een knopje een openhaard aanschieten. Functie gecombineerd
met design. Als de materialen dan ook nog duurzaam zijn, is dat voor mij de kers
op de taart. Ik wil dat het meer is dan alleen esthetiek.’

_ROBERTKOLENIK_
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‘DE KUNST IS OM TE
WERKEN MET DUURZAME
MATERIALEN, ZONDER
DAT JE DIT DIRECT ZIET
OF MERKT’
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robert ontwierp de ocean kitchen: een unieke
keuken met aquarium waarop een aanrechtblad
is geplaatst dat met een enkele druk op de knop
hydraulisch omhooggaat

dat het aquarium een
L-vorm heeft. Zo passen
er ook besteklades en een
vaatwasser bij.

Eclectisch
Met trends werkt Robert
niet. ‘Het moeilijke met
trends is, is dat het tijdelijk
is. Als ik een trend mooi
vind verwerk ik dat op een
eclectische manier. Voor
mij is het belangrijk dat iets
tijdloos is – dat is de kracht
van een goed ontwerp. Ik
wil geen ontwerp maken
waar ik vijf jaar later niet
meer trots op kan zijn. En
daardoor wordt het interieur
ook duurzamer. Eén van de
belangrijkste aspecten van
duurzaamheid, is tijdloosheid.’
En daarin is deze villa meer
dan geslaagd. Als het aan
ons én aan Robert ligt
komen er nog honderden
van zulke droomvilla’s! •

Warme deken
In de villa zijn naast diverse slaapkamers, een
prachtige woonkeuken en een livingroom, ook een
bioscoop, bar, fitness en wellness met zwembad
gerealiseerd. Zoals Robert het omschrijft is het huis
‘als een warme deken om je heen, waarin je je direct
thuisvoelt.’ Hij vervolgt: ‘Toen de klanten mij benaderden, was er nog niets gebouwd. Daardoor kon ik
nauw samenwerken met de architect om de villa en
het interieur naar een nog hoger niveau te tillen.’
De villa bestaat vooral uit glas en dat was een grote
uitdaging: het moet wel een huiselijke en warme
sfeer krijgen, zonder de luxe uitstraling uit het
oog te verliezen. ‘De kunst is om te werken met
duurzame materialen, zonder dat je dit direct ziet
of merkt. Daarom heb ik bijvoorbeeld gekozen voor
een massief notenhoutenvloer en natuursteen, wat
niet alleen duurzaam is maar ook extra sfeer in de
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woning brengt. En de achterkant van de douche
in de badkamer is gemaakt van barnwood – een
verweerde houtsoort uit Canada – en epoxylaag.’

Form follows function
Robert kijkt bij elk ontwerp of de vorm de functie
volgt of andersom. Een mooi voorbeeld daarvan is
zijn bekende Ocean Kitchen, die wereldwijd viral is
gegaan. Dat idee was zó uitdagend om uit te voeren
– de glasplaten van het aquarium moesten aan elkaar
gelijmd worden, zonder verbindingstukken. En dat
kostte zoveel tijd, dat het niet in deze, maar in een
andere villa uiteindelijk gerealiseerd is. Toch blijft het
een prachtig en uniek custom made ontwerp, waarbij
Robert de techniek niet ongemoeid laat. In het
aquarium zitten namelijk de meest exclusieve koralen
en deze bevat een automatisch voedersysteem,
waardoor het maar een keer in de maand onderhoud
nodig heeft. En als je van bovenaf kijkt, zie je

‘VOOR MIJ IS LUXE COMFORT,
GECOMBINEERD MET MOOI DESIGN’
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