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Eco Chic meets contrast

Twee onTwerpsTudio’s
in één landhuis

In BRABAnT STAAT EEn mOdERn lAndhuIS mET EEn KlASSIEKE TOETS. zIjn 

EIGEnAREn, EEn KOppEl vAn dOORGEwInTERdE vERhuIzERS, STOndEn BEGIn 

2013 BIj KOlEnIK InTERIOR dESIGn Op dE STOEp mET hET vERzOEK TOT EEn

dROOmhuIS. EEn huIS Om Oud In TE wORdEn, wAARBIj ElK dETAIl GOEd dOORdAchT 

mOEST zIjn. vOOR hun mEuBElS KlOpTEn zE lATER AAn BIj dO’S InTERIORS.
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Toen Robert Kolenik in 2004 met een 

marketingdiploma op zak in zijn vaders 

klusbedrijf startte, had hij nooit durven 

dromen dat hij in 2007 een nominatie zou 

winnen voor het ontwerpen van de mooiste 

cocktailbar van nederland. “na mijn vaders 

overlijden in 2005, besloot ik zijn eer hoog te 

houden en verder te gaan met zijn bedrijf”, 

vertelt Kolenik. “dat was pittig, want ik 

kende nog lang niet alle klappen van de 

zweep. Toen een brouwerij mij vroeg of ik 

hun interieurontwerpen wilde maken, was 

ik behoorlijk onzeker, maar ik besloot de 

uitdaging aan te gaan.” het bleek een schot 

in de roos voor Kolenik, want hij had zijn 

passie gevonden en besloot zich in 2008 

fulltime te storten op interieurontwerpen. 

nu, zes jaar later, brengt de ontwerper 

zijn eerste boek uit en tackelt hij grote, 

internationale projecten met zijn team van 

architecten en ontwerpers. 

Vreemde eend in de bijt 
Interieurarchitecte Anke creemers en 

haar partner Ton peeters startten eind 

2001 vanuit niets een ontwerpstudio met 

showroom. het uit inmiddels zes lieden 

bestaande team is een begrip geworden 
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in het Brabantse. creemers: “do’s is 

een ontwerpstudio en een winkel in één. 

we zijn van mening dat ontwerpen en 

realiseren gecombineerd moet worden, 

zodat de mensen het meteen kunnen 

proeven in de showroom.” daarmee 

zijn zij naar eigen zeggen een vreemde 

eend in de bijt, maar creemers is ervan 

overtuigd dat dit concept hen geen 

windeieren legt. voor het Brabantse 

landhuis verzorgde het bedrijf de eettafel 

met stoelen in de eetkamer, barkrukken 

in de keuken en banken, een kleed, 

salontafels en kussen in de woonkamer. 

“als een inTerieur voor 100 procenT 
klopT, wordT heT saai, dan mis je de 
spanning. heT mag allemaal wel een 
beeTje schuren, conTrasT hebben”
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duurzaam designen
Kolenik ontwikkelde zijn eigen designstijl 

en noemde hem ‘Eco chic’. Kolenik: 

“de stijl ontstond enerzijds uit mijn 

voorkeur om rauwe natuur te integreren 

in interieurs en anderzijds omdat ik graag 

op een duurzame manier produceer. 

Eco en chic balanceren op beide pijlers, 

zonder het geitenwollensokkeneffect. 

de interieurbouw is duurzaam, maar 

straalt wel luxe en warmte uit.” zo maakt 

Kolenik Interior design veelal gebruik van 

EcoBoard, een duurzaam plaatmateriaal 

gemaakt van landbouwoverschotten. 

Fineer, bijvoorbeeld van mooi eiken, wordt 

vervolgens aangebracht met ecologische 

lijm. “Kijk, een huis bouwen betekent hoe 

dan ook een belasting voor de natuur. Ik 

probeer het dan op de minst schadelijke 

manier te doen door duurzame keuzes 

te maken”, aldus Kolenik. de Eco chic 

stijl werd ook toegepast op het Brabantse 

landhuis, waar Kolenik bij de start van het 

project een vrijstaande ‘cinderella-trap’ 

ontwierp die de woonkamer en entree 

van de villa twee keer zo groot maakte. 

“het was precies waar de bewoners van 

droomden.”

Smokey onyx
de begane grond werd bekleed met 

een keramische tegel met leer-look. 

Kolenik: “met het vooruitzicht op het 

nemen van een hond, was dit voor het 

koppel de ideale optie. Geen krassen en 

minimaal onderhoud, maar toch een luxe 

uitstraling.” Ook de luxe slaapkamer met 

inloopkast, badkamer en keuken werden 

ontworpen door Kolenik. “het keukenblad 

is van smokey onyx, een semi-transparante 

natuursteen waar we de verlichting in 

hebben gebouwd. Op de badkamer 

maakten we een kast rondom het toilet. 

het ziet eruit als een mooie, passende kast 

en het toilet is daarmee weggewerkt.”

“eco en chic balanceren op 
beide pijlers, zonder heT 
geiTenwollensokkeneffecT. 
de inTerieurbouw is 
duurzaam, maar sTraalT wel 
luxe en warmTe uiT”

Van dinther bouwbedrijf,
aannemer & bouwbegeleiding

Al bijna vijftig jaar is van dinther uit Schaijk actief in de 

regio. dré van dinther is de tweede generatie die aan 

het roer staat van het bedrijf dat een belangrijke rol 

vervulde in de realisatie van deze getoonde woondroom. 

“we werken onder meer in de utiliteitsbouw, renovatie, 

restauratie en luxe woningbouw. daarin hebben we 

enorm veel expertise en vakmanschap opgebouwd 

om ieders wensen te verwezenlijken”, vertelt hij. “wij 

werken overwegend met eigen personeel en houden de 

kwaliteit zo bewust in eigen hand. wij hebben goede 

vaklieden in dienst; timmerlieden, metselaars, eigen 

voegers, steigerbouwers en een eigen timmerwerkplaats. 

wij kunnen erg veel en zijn daar trots op. In totaal 

werken er 65 mensen voor ons bedrijf en daardoor 

kunnen wij erg flexibel opereren. maatwerk is onze 

sterke kracht. Aan seriebouw doen we niet. deze villa is 

daarvan een voorbeeld en een prachtig project voor ons 

bedrijf. Samen met de opdrachtgevers zijn we tot een 

resultaat gekomen waarover iedereen erg tevreden is. 

Onze begeleiding hebben ze heel erg op prijs gesteld. 

dat is de manier waarop wij werken. Samen met de 

opdrachtgever in nauwe samenspraak hun huis bouwen 

waarin ze zich helemaal thuis voelen.”

“maaTwerk is onze 
sTerke krachT. 
aan seriebouw 
doen we nieT”
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De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project: 

KoleniK eco chic design
Overschiestraat 186A, 1062 XK Amsterdam, tel: 020-8200999
info@kolenik.com, www.kolenik.com

Van Venrooij interieurbouw
Hoge Steenweg 17, 5175 AG Loon op Zand, tel: 0416-365505
info@vanvenrooij-interieurbouw.nl, www.vanvenrooij-interieurbouw.nl

Van boVen (badKamers en KeuKens)
Zandstraat 31a, 5271 TH Den Dungen, tel: 073-5941427
info@vanboven.nl, www.vanboven.nl

do's (personal interiors)
Aalsterweg 89, 5615 CB Eindhoven, tel: 040-2135518
info@do-s.nl, www.do-s.nl

bouwmans style products
De Duivenakker 6a, 5735 JA Aarle Rixtel, tel: 0492-381913
info@styleproducts.nl, www.styleproducts.nl

Van dinther bouwbedrijf
Runstraat 65, 5374 AB Schaijk, tel: 0486-461851
info@bouwbedrijfvandinther.nl, www.bouwbedrijfvandinther.nl

spanning
“Iedereen voelt zich thuis in een ander 

soort omgeving”, vertelt creemers. 

“In dit geval wilde de klant een 

interieurontwerp van bedrijf A en 

bijpassende meubels van bedrijf B. 

Ik vind dat wel spannend. Als een 

interieur voor 100 procent klopt, wordt 

het saai, dan mis je de spanning. het 

mag allemaal wel een beetje schuren, 

contrast hebben.”

samen aan tafel

Kolenik: “Do’s Interiors heeft een mooie basis neergezet met hun meubels en goede 
adviezen uitgebracht. Anke Creemers heeft het concept en het kleurgebruik dat ik haar gaf 
goed gebruikt, met als resultaat zeer tevreden klanten.” 

Creemers: “Kolenik Interior Design maakt fraaie ontwerpen. Het was een uitdaging om 
binnen hun ontwerp en kleurenpallet de vraag van de klant te beantwoorden, maar dat is 
gelukt, met een prachtig geheel als eindresultaat.”


