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 fotografie Thijs en Willemijn de Leeuw / 
Space Aesthetics Studio   tekst Roos Schoemaker

Een kleurloos Amsterdams 
appartement werd een 

karaktervol huis, met dank 
aan de vele bijzondere objecten 

die de eigenaar op reis 
verzamelde.   

 Souvenirs 

 A ndrea van Well en haar vriend 
Floris kochten in Amsterdam 
een keurige woning. Netjes 
afgewerkt. Strak. Wit. Saai. Het 

huis ontbeerde identiteit en sfeer, maar 
gelukkig kende Van Well de ideale persoon 
om daar verandering in te brengen: Nicole 
Dohmen, een interieurdesigner met haar 
eigen studio, Atelier ND Interior. En gespe-
cialiseerd in kleur en karakter. Van Well 
verzamelt sinds tweeënhalf jaar voor 
Dohmen fraaie objecten tijdens reizen en op 
markten, iets wat ze voor zichzelf al jaren 
deed. De collectie van bijzondere zaken die 
Van Well opbouwde, kreeg in het nieuwe 
appartement de hoofdrol. Dohmen: 
‘Persoonlijke items spelen een heel belang-
rijke rol in de interieurs die ik creëer. Ze 
maken een plek huiselijk. Voor mensen die 
niks hebben, zoeken wij unieke items. 

Andrea heeft daar echt een neus voor. Dat 
was bij dit project dan ook ideaal: Andrea 
heeft zo veel aparte objecten.’ Het resultaat 
is een huis met een geheel eigen signatuur. 
Van Well: ‘Altijd als ik op vakantie was, 
sleepte ik spullen mee in mijn rolkoffertje. 
Vriendinnen lachten me uit, maar nu zijn 
ze jaloers.’  

G R O T E  S T AT E M E N T S 
Voor Dohmen het interieur onder handen 
nam, vroeg Van Well haar wat zij zou doen 
als ze er zou wonen. Het antwoord luidde: 
‘Volume en kleur! En dan ben ik niet van 
één wandje, maar alles. Dit huis moest meer 
smoel krijgen.’ Dohmen zag al snel voor zich 
wat de woning nodig had. Van Well: ‘Als 
Nicole ergens binnenkomt, heeft ze meteen 
honderd ideeën. Ze kwam direct met het 
plan om de kozijnen en deuren zwart te 

verven.’ Vriend Floris kreeg de keus uit 
verschillende moodboards en opteerde voor 
een rozerood palet, dat hij warm en gezellig 
vond. Toen de kozijnen eenmaal zwart 
waren en de muren roze, moest hij wel even 
slikken. ‘Gelukkig had hij veel vertrouwen in 
mij en Nicole en wist hij dat het totaalplaat-
je zou kloppen. Maar de stappen daarvoor 
waren spannend,’ aldus Van Well.  
Hartverzakking nummer twee kreeg het stel 
toen de bank van drieënhalve meter werd 
bezorgd. Dohmen: ‘Juist in een kleine ruim-
te moet je grote statements maken, zoals 
een flinke bank. Daar wordt het ruimtelijker 
van.’ Van de grote bank wordt goed gebruik-
gemaakt. Van Well: ‘Het is voor ons een van 
de belangrijkste plekken in huis. We wilden 
er allebei op kunnen chillen. Met vrienden 
drinken we geen koffie op de bank, met hen 
zitten we eerder in de keuken.’ Daar hebben 

Linkerpagina De kast 
achter de tafel is maat-
werk van Designed by 
David, erin staan 
objecten die Van Well 
verzamelde op haar 
reizen en rommelmark-
ten, en prints van oa 
Milou Neelen. De 
messing lamp is van 
Gervasoni, de tafel is 
samengesteld door 
Dohmen en Van Well 
bij een leverancier in 
India, de stoelen zijn 
een vintage vondst van 
Van Well 

Andrea van Well bij de 
gordijnen met gebor-
duurde figuren van 
Pierre Frey  
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de gasten uitzicht op de kasten waarin de col-
lectie markante objecten tentoongesteld staat. 
Van Well: ‘Die ingebouwde maatwerkkasten 
waren echt een droom van mij. Al mijn verza-
melde schatten kan ik hierin kwijt. Praktische 
dingen verstoppen we in de pilasters, die ook 
kasten zijn. Het aanschuiven aan de bank van 
de tafel vind ik zo gezellig, net als in een stube.’  

M E E R  L E F 
Dohmen hoefde haar creativiteit niet aan ban-
den te leggen bij deze opdracht en dat beviel 
haar goed. ‘Jonge mensen durven meer, dat 
vond ik leuk aan dit project. Zoals de gordijnen 
met geborduurde figuren van Pierre Frey, die 
zijn zo gaaf. Het was interessant om te kijken 
hoe we met een kleiner budget een maximaal 
effect konden bereiken. Het gaat om de mix van 
een paar bijzondere stukken, zoals de maat-
werkkast en de gordijnen, met goedkopere 
zoals de stoel van Zara Home.’ Van Well sluit 
zich daarbij aan: ‘Met verf en behang kun je  
van een kleine woning iets bijzonders maken. 
Dat hoeft niet duur te zijn en dat is voor ons 
dertigers fijn. Vrienden zijn helemaal weg van 
ons huis en willen nu ook meer kleur in hun 
interieur. Nicole zegt altijd: op witte muren 
ben je snel uitgekeken. Dat kan ik nu beamen; 
thuiskomen is nog elke dag een feest.’ 
Atelier ND Interior heeft een winkel in 
Amsterdam, atelierndinterior.com

Links Het behang in de 
gang is van Élitis 

Onder Tijgermasker uit 
India, trommel van een 
Franse rommelmarkt, 
olifantlamp uit Londen, 
vaas in de vorm van een 
vrouwenhoofd uit Italië. De 
abstracte sculptuur is van 
Diego Cabezas, het schilde-
rij liet Van Wells vader voor 
haar maken 



Bank van Sofa.com, 
custommade kussen-
overtrek van stof van 
Christian Astuguevieille 
voor Pierre Frey, bijzet-
tafel van Paul Jongerius 
en vintage lamp. Op de 
muur sisalbehang van 
Philip Jeffries en verf 
Pink Ground van 
Farrow & Ball. Het 
kunstwerk is een inge-
lijste plaid van BFGF  
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Uiterst boven Muren 
geverfd met Mizzle van 
Farrow & Ball. Het 
hoofdbord en twee 
kussens werden  
bekleed met stof van 
Pierre Frey. 
Beddengoed van 
Khasto, lampje van 
Madame Garage  

Boven Kussens bekleed 
met stof Graffito van 
Kelly Wearstler. Het 
lampenkapje is op maat 
gemaakt en bekleed met 
groene zijde  

Stoel van Zara Home 
met kussen van stof van 
Kelly Wearstler. Het 
object aan de wand is 
een Zuid-Afrikaanse 
rok, lamp en bijzettafel 
via de winkel van 
Atelier ND Interior 
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