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Atel ier ND

Atelier ND Interior ontdekte ik in eerste instantie door 
hun shop (thank me later voor deze tip!). Later kwam 
ik er pas achter dat de creatieve breinen die hierachter 
zitten, Nicole en Andrea zijn. Samen ontwerpen zij 
magisch mooie interieurs. Wat een geluk dat we dank-
zij hun webshop allemaal een beetje Atelier ND in huis 
kunnen halen. Hun stijl? Nooit saai, maar wel: 
warm, persoonlijk, authentiek en vol kleur en prints. 
What’s not to love? 

FotograFie: Space content Studio

https://www.instagram.com/spacecontentstudio/


Hoe breng je sfeer in een nieuwbouwhuis?

Sfeer in je huis krijg je door: kleur, behang, textuur en 
authentieke items toe te voegen. Begin altijd met het lege huis 
in je hoofd (of op papier) en kijk hoe de kamers in elkaar over-
lopen. Het is het allermooiste wanneer je een kleur volledig 
doortrekt in een ruimte, zo creëer je de meeste eenheid. Je 
kunt de kleur ook afwisselen in één ruimte door te spelen met 
de variatie van behang en verf. Maar kies niet voor behang op 
maar één muurtje. Mocht je niet te veel kleur willen, kies dan 
voor een gekleurde hoek. Als je toch maar één muur behangt, 
(omdat het een heftige print is of omdat het budget wise 
beter past) kies dan één kleur die voorkomt uit dat behang en 
schilder de andere muren dan in diezelfde kleur. Wat je ook 
vaak ziet, is: het plafond, de raamkozijnen en de deuren in 
dezelfde kleur. Gebruik zachtere tinten en niet heel harde 
kleuren, als je net begint. Setting plaster, Mizzle, Stony ground 
van F&B vind ik prachtige kleuren waarmee je kunt begin-
nen – zoals je deze hier ziet, in de slaapkamer van Geraldine 
Kemper –. 

Ik vind het heel leuk om de entree van het huis bijzonder te 
maken, omdat je dan meteen in een andere wereld stapt. En 
je creëert zo ook voor jezelf keer op keer een ‘warm welkom’. 
Ook is het een ruimte waar je niet tot rust hoeft te komen, 
omdat het meer een loopruimte is en deze mag dus wel iets 
drukker zijn. Vaak bevindt zich in deze ruimte ook het toilet 
en het toilet zou ik altijd behangen in een print die matcht 
met de kleur van de gang en dus óók met de deuren, de plinten 
en het plafond. En kies niet voor spots op het toilet, maar juist 
voor een hanglampje. 

Nicole: “Ik vind het heel leuk om 
de entree van het huis bijzonder 
te maken omdat je dan meteen 
in een andere wereld stapt. En 
het is ook voor jezelf een ‘warm 
welkom.”

https://www.farrow-ball.com/paint-colours/setting-plaster
https://www.farrow-ball.com/paint-colours/mizzle
https://www.farrow-ball.com/paint-colours/stony-ground
https://www.atelierndinterior.com/pages/amsterdam-city-house-ii


Hoe zorg ik dat mijn gietvloer niet te 
kil over komt in huis?

Juist wanneer je warme elementen toevoegt, zoals: 
tapijt, hoogpolige kleden en als je kiest voor lange 
gordijnen i.p.v. vouwgordijnen, zorg je ervoor dat je 
gietvloer niet kil overkomt. Ook onze houten blinds/
Japanse blinds die wij veel gebruiken, geven heel 
veel sfeer. En wij kozen dan nog voor lange gordij-
nen erbij, die ook goed werken voor de akoestiek.

Deze mood hebben we gemaakt voor een lower level family 
room. Je ziet dat de combinatie van behang en verf hier heel 
goed werkt. Warme kleuren werken heel cosy en zijn vooral 
gaaf in een ruimte die je niet dagelijks gebruikt. Juist doordat je 
deze ruimte nu extra leuk maakt, ga je deze ook vaker gebruiken. 
Ik geloof erin dat elke ruimte een functie moet hebben en dat een 
ruimte eigenschappen moet hebben die andere ruimtes niet 
hebben, zodat je er om die ene, bepaalde reden vaak komt. Dus 
als je de kelder gebruikt als tv-ruimte zou ik niet boven ook nog 
een tv plaatsen. Ruimtes worden namelijk pas gezellig door de 
aanwezigheid van mensen… ;))
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Hebben jullie tips voor een huis dat erg 
strak is gemaakt door de vorige bewoners, 
weer gezellig te maken?

Gezelligheid is iets wat lastig te ‘vertalen’ is. Ik wil zelf dat 
mijn huis aanvoelt als een warme deken en dat mijn huis een 
plek is die uitnodigt om op de bank neer te ploffen. Ik word 
heel rustig van mijn spullen om me heen, mijn boeken en mijn 
persoonlijke items die me herinneren aan leuke tijden. Ook 
vind ik het fijn om mijn huis te gebruiken als oplaadplek en 
rustpunt. Ik heb veel foto’s opgehangen en er liggen of staan 
ontzettend veel boeken en tijdschriften in ons huis. Je herkent 
mijn huis aan honderden boeken en opgeslagen tijdschriften. 
Ik geloof wel dat de basis goed opgeruimd moet zijn, en niet 
rommelig, zodat jij het zelf gezellig rommelig kan maken!

Er zijn mensen die zweren bij een wit huis, omdat alles 
buiten al zo druk is. Kijk wat voor jou ‘rust en gezellig-
heid’ betekent. Je maakt van een huis JOUW thuis en daar-
om zijn persoonlijke items heel belangrijk. Als een huis 
dit niet heeft (bijvoorbeeld een huis dat geheel is inge-
richt met alleen maar nieuwe spullen), dan gaat het niet 
als een gezellig thuis voelen. Dus zorg voor persoonlijke 
foto’s aan de muur met mooie, kleurrijke passe-partouts. 
Denk ook aan VEEL planten en bloemen, denk aan 
leuke herinneringen van vroeger die zich laten 
vertalen in spullen; spullen van een erfenis, souvenirs van 
vakantiereizen, mooie stenen (zoals een rozekwartz). 
Wat ook heel goed werkt, zijn veel bijzettafeltjes in hoek-
jes, zoals in de gang met geurkaarsen erop. Ze creëren 
ook een warme sfeer. Als je veel sfeer wilt toevoegen, kun 
je ook denken aan: kaarsen in het algemeen, veel boe-
ken, veel tijdschriften, stapeltjes dierbare spullen, veel 
kussens, veel gordijnen, tapijten aan de muur en veel 
stalampen. In onze shop @atelier.nd.interior zoeken we 
altijd naar deze unieke dingen. Heel veel mensen komen 
naar ons toe met de vraag of wij hun huis gezelliger kunnen 
maken. Mijn tip? Denk er niet te veel over na. Ik vind het 
ook gaaf als een huis een bepaalde nonchalance heeft en 
ik word zelf altijd ontzettend blij als ik in een huis kom dat 
persoonlijk is (lees: rommelig) i.p.v. prachtig opgeruimd! 

Foto: Space content Studio

https://www.atelierndinterior.com/collections/all


Tips voor het creëren van hoekjes en dat het toch 
rustig oogt? & What to do met “nisjes”?

Werk altijd met oneven aantallen, ik zet accessoires niet op een 
rijtje, maar in plukjes van drie of vijf. Wissel boeken af met foto’s, 
stenen en bijzondere items. Plaats niet alles naast elkaar, maar 
plaats de grote items achter en dan twee kleinere ervoor, zodat ze 
uitkomen in een driehoek. Let op items in dezelfde kleur, of die qua 
kleur bij elkaar passen en plaats ze dan in verschillende hoogtes. 
Leg ook eens wat boeken plat op elkaar en zet er planten tussen. 

Hoe kan je zorgen dat je interieur als een 
geheel aanvoelt zonder saai te zijn.

Als je ervoor zorgt dat er in elke kamer elementen aanwezig 
zijn van (of aanvullende/passende elementen) de aangrenzende 
kamers, wordt je huis en daarmee je interieur één geheel. Zo kan 
je dus dezelfde vloer of dezelfde kleuren terug laten komen. Mijn 
benedenverdieping heeft roze behang en dit loopt ook door in de 
gang, terwijl die toch anders is. Deze wanden zijn van Sisal Behang 
en de aangrenzende muren zijn Setting Plaster FB. Dit past bij 
elkaar en zo lopen de ruimtes in elkaar over en verbind je ze op een 
natuurlijke manier.

https://www.farrow-ball.com/paint-colours/setting-plaster


Wat zijn voor jullie de ultieme sfeermakers 
in huis?

Boeken, planten, tijdschriften, veel spullen in het algemeen 
(sorry). Kies voor veel gave en unieke items van 
vakantie (geen kleine prularia), en kies voor GROTE items. 
Deze vullen meteen de ruimte en tonen een beetje lef. Dus 
twijfels over een grote bank? Gewoon doen! En denk bij 
sfeermakers aan: kaarsen, kaarsen en kaarsen en geurkaar-
sen ;). En kunst! De grote misvatting over kunst? Dat het 
duur is! Maar kunst hoeft niet duur te zijn, kijk maar eens bij 
Yellowkorner, Etsy of Foam Amsterdam Printed Editions. 
Vergoot ook eigen foto’s uit (liefst in zwart wit) en maak 
een grote fotowand (waarbij de lijsten dichter op elkaar 
hangen). Kies voor véél en kleurige tapijten. En voeg 
persoonlijke spullen toe. Ik heb veel spullen van mijn 
oma, die me herinneren aan vroeger en die ik niet 
per se mooi vind. Zo heb ik bijvoorbeeld een gegla-
zuurde duif of een Delfts Blauw potje, deze items 
passen totaal niet in het interieur en toch weer wel. IK word er 
blij van en THAT’s the point. Ik word blij van boeken, ik heb er 
wel 1000en, en ze geven mij een enorm fijn gevoel. 

Wat zijn de ‘vensterbankstyling’ do’s & don’ts 

Stapeltje boeken, planten en bloemen, en een lamp staat ook 
altijd mega leuk in de vensterbank!

https://www.yellowkorner.com/nl/home
https://www.etsy.com/?ref=so_home
https://shop.foam.org/nl/foam-editions/page2.html


Enthousiast 
geworden?

Bezoek dan de heerlijke shop van Atelier ND
In Amsterdam, of shop nu online. En vergeet ze 

natuurlijk niet te volgen op Instagram voor 
veel meer inspiratie. 

Johannes Verhulststraat 45, Amsterdam.

https://www.atelierndinterior.com/collections/all
https://www.instagram.com/atelier.nd.interior/
https://www.google.nl/maps/place/Johannes+Verhulststraat+45,+1071+MS+Amsterdam/@52.3551208,4.8729243,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c609fb1a0bda6d:0x1b4f49c97a3c3ddb!8m2!3d52.3551208!4d4.8751183

