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Eclectisch
meesterwerk
Een kroonluchter vervaardigd van 

schelpen, die hoog in het houten 

balkenplafond prijkt. Verschillen-

de kamers, maar als een eenheid 

vormgegeven. Koeienhuid, lava-

steen en mozaïek als de totaal ver-

schillende materialen, die perfect 

samenkomen in het eclectisch ge-

laden en tijdloze interieur van ont-

werper Robert Kolenik. Wij stellen  

u graag voor aan zijn jongste geesteskind en thans dé nieuwe 

horeca hotspot van ’s-Hertogenbosch: Lux. Waar zowel uw smaak-

papillen als oogpupillen de avond van hun leven krijgen…

Tekst: Frank Verheijen / Beeld: Rene van Dongen

Robert Kolenik realiseert



12 13

Kolenik Interior Design zetelt in Nijmegen en is gespecialiseerd in 

zowel woningen als openbare gelegenheden, zoals hotels, clubs en 

restaurants. Naamgever en ontwerper Robert Kolenik startte zijn 

bedrijf in 2005. Zijn werk is Eco Chic. Hij maakt veel gebruik van 

natuurlijke materialen en bijzondere stoffen, zoals zijde, fluweel en 

speciale leersoorten. Maar zijn unique selling point is zijn eigenzin-

nige kijk op design. “Een ontwerp moet heel mooi zijn, zeker, maar 

het moet ook altijd zijn warme uitstraling behouden”, doceert de 

ontwerper. “Ik vind het belangrijk dat mijn ontwerpen tijdloos zijn. 

Het kan niet zo zijn dat je over vijf jaar al weer toe bent aan een 

nieuw ontwerp. De materialen waar ik gebruik van maak zijn dan 

ook zo duurzaam en zo ecologisch mogelijk.” Een heldere visie die 

keer op keer prachtige resultaten oplevert: de luxe van zijn eigen 

look Eco Chic, getint met een vleugje glamour. Maatwerk maakt 

het voor Kolenik uiteindelijk mogelijk om de volledige creatieve 

controle te bewaken.

Eenheid in verschillen
Controle kreeg hij volop voor het design van het custom-made in-

terieur van Lux. Het sinds kort geopende restaurant, gevestigd aan 

de Korte Putstraat 23 in ’s-Hertogenbosch, bestaat uit vijf van elkaar 

gescheiden ruimtes, waarvan één ruimte is bestemd voor private 

dining. Door het gebruik van vele natuurlijke materialen is het een 

totaalconcept geworden dat tot in het kleinste detail blijft intrigeren. 

“Ik heb redelijk carte blanche gekregen van de opdrachtgevers, ze 

vonden mijn ontwerpstijl al vanaf het begin erg mooi”, legt Kolenik 

met gepaste trots uit. “Bij dit project was het voor mij een grote uit-

daging om eenheid te creëren in een pand van verschillende kamers, 

maar om tegelijkertijd ook de verschillen in die kamers te behouden 

en ze elk een eigen karakter te geven.” Een missie waar hij zonder 

meer in is geslaagd. Waar de ene ruimte modern is van karakter, 

excelleert de andere in een barokke uitstraling. En wiens hart slaat 

niet minstens eenmaal over, wanneer hij het gebreide kunstwerk 

met een afbeelding van het Nederlandse supermodel Doutzen  

Kroes aan de wand ziet prijken? Links van de Friese schone loopt 

een schacht van kleine mozaïekstenen langs de wand omhoog. Dit 

op maat gemaakte ontwerp is vervaardigd van de meest uiteen-

lopende materialen, zoals platina en glas. Een schouwspel, dat zich 

prachtig laat combineren met de klassiek getinte kleuren en stoffen 

in deze ruimte van rust en behaaglijkheid.

“Ik vind het belangrijk dat mijn ontwerpen tijdloos zijn. Het kan niet 

zo zijn dat je over vijf jaar al weer toe bent aan een nieuw ontwerp”
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Land en zee
Het qua menukaart op surf & turf georiënteerde restaurant met 

prachtige tournedos en verse kreeft heeft letterlijk alle ingrediën-

ten in huis die het succes van Lux verklaren. Naast een uitstekende 

kaart genereert het restaurant ook grote belangstelling met het 

bijzondere interieur dat door Robert Kolenik werd ontworpen en 

uitgevoerd. “Het is het totaalplaatje dat het zo spannend maakt”, 

vervolgt de ontwerper enthousiast. “Ik ben uitgegaan van het 

thema Eco Chic met nadrukkelijk aanwezige elementen uit de zee. 

Zo is de op maat gemaakte en door mij ontworpen kroonluchter van 

bijzondere schelpen een enorme blikvanger, daar hoog in het hou-

ten balkenplafond.” De verwijzingen naar surf & turf, en daarmee 

het contrast tussen land en zee vinden we onder andere terug in 

de pilaar van lavasteen. Een bewuste constructie van de ontwerper, 

die hiermee zee en land vrij met elkaar heeft laten ‘botsen’. “Maar 

ook de vaas van pijpvormige schelpen en de blikvanger, het homa-

rium voor de kreeften, zijn geïnspireerd door de surf. De turf komt 

terug in het koeienhuidbehang bij de trappen, waar ik met vlakken 

de wand heb bekleed”, aldus Kolenik, die bijzonder weinig moeite 

doet om zijn passie voor dit project en voor design te verbergen. 

“Door slim gebruik te maken van de ruimte is er een onlosmakelijk, 

stijlvol geheel ontstaan. En door onze keuze voor palissander als 

houtsoort houdt het geheel iets lichts en eigens. Ook het gebruik 

van lavasteen en mozaïek draagt bij aan de Eco Chic uitstraling die 

ik voor ogen had. Zeer minimalistisch ook, maar tegelijkertijd wilde 

ik geen enkele concessie doen aan de warme uitstraling. Het resul-

taat is een tijdloos, high end design met internationale allure gevat 

in luxe en degelijkheid.”

Voor meer informatie: www.kolenik.nl

“Een ontwerp moet heel mooi zijn, maar het moet ook

altijd zijn warme uitstraling behouden”


