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ATELIER ND INTERIOR
‘Be yourself. Everyone else is taken’. Met deze uitspraak van  
Oscar Wilde opent Nicole Dohmen (48) haar website Atelier  
ND Interior. Haar huis in Amsterdam-Zuid is één grote 
showroom. Op 10 meter afstand van de woning hee! ze sinds 
een jaar haar shop waar ze alle items die ze op internationale 
(antiek)beurzen vindt, hee! uitgestald. Nicole: “Ik heb Oscar 
Wilde geciteerd, omdat ik samen met mijn opdrachtgevers een 
‘thuis’ wil creëren. Elk interieur is anders. Met eigen elementen, 
kleuren en herinneringen aan reizen en familieleden.  En sinds 
kort ook met de unieke tegels van QuintaLisque!”

INTERVIEW

tekst: Connie Lohuis - fotografie: Helen Fijnvandraat, Atelier ND Interior

Ik kijk de hele dag, maak veel foto’s, 
lees ongeveer élk tijdschri! en check 
voortdurend pinterest en instagram.”

“
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Een creatief en getraind ‘oog’
Nicole hakte een paar jaar geleden de knoop door en startte 
met Atelier ND Interior. Daarvóór had ze al verschillende 
huizen, van haarzelf én van vrienden, grondig verbouwd 
en opnieuw ingericht. We duiken even in haar verleden. 
“Ik ben opgegroeid in het Limburgse Brunssum. Mijn 
moeder is Italiaanse en hee! de modevakschool gevolgd. 
Mijn Italiaanse overgrootvader is kunstenaar en mijn vader 
is architect geweest. Mijn creativiteit zit dus gewoon in 
mijn genen. Toch koos ik na de middelbare school voor de 
opleiding commerciële economie in Sittard. Ik kreeg een 
stage bij de Wall Street Journal in New York en ging later 
aan de slag voor modemerk Diesel. Op een gegeven moment 
in 2000 verhuisde ik naar Amsterdam en in deze stad ben 
ik ook weer regelmatig verhuisd. In 2000 verbouwde ik ook 
mijn eerste huis. Al doende ontdekte ik mijn creativiteit, 
volgde een 3-jarige opleiding aan de Fotoacademie in 
Amsterdam en combineer nu al deze elementen met elkaar. 
Mijn creatieve ‘oog’ is inmiddels wel getraind. Ik kijk de 
hele dag, maak veel foto’s, lees ongeveer élk tijdschri! en 
check voortdurend pinterest en instagram. Ik weet heel snel 
wat mooi is en bij elkaar past. Juist de manier van denken 
vanuit de mode vind ik spannend. Mijn oog is ingesteld op 
nieuwe dingen, wat het nooit saai maakt.”

Inspirerende samenwerking
Inmiddels hee! Nicole 2 medewerksters, stagiaire Britt 
en Andrea Van Well (32). Andrea volgde de Am" mode- 
academie in Amsterdam. Ze komt ook even bij ons 
gesprek zitten en vertelt: “Ik werd door een kennis gelinkt 
aan Nicole. We voelden mekaar meteen goed aan, 
hebben dezelfde smaak en stijl en zijn dezelfde types. In 
alle opzichten passen we goed bij elkaar. En dat is super 
belangrijk voor een inspirerende samenwerking.” Nicole 
vult aan: “Andrea is ook heel creatief. We gaan allebei 
naar bijzondere antiekbeurzen in binnen- en buitenland 
om aparte items te zoeken. One of a kind objecten die een 
interieur nét even anders maken.”
 
Eclectisch klinkt uitgekauwd
Atelier ND Interior hee! afwisselend grote en kleine 
projecten in heel Nederland. Nicole: “Maar het komt ook 
voor dat me gevraagd wordt een huiskamer aan te pakken. 
Die afwisseling is leuk. We zijn geen lopende-bandbedrijf 
en maken geen eenheidsworst. En altijd is het weer een 
spannende reis samen met de opdrachtgever. Als ik 
bijvoorbeeld voorstel om de deuren zwart te schilderen zie 
ik vaak de man schrikken. Wit schilderen is meestal de voor 
de hand liggende eerste keus. Zit de zwarte verf er eenmaal 

“We hebben de samples 
aan de opdrachtgever 

laten zien en die was net 
zo enthousiast als wij.”

op dan draaien ook de heren bij. Dan valt het kwartje. Als 
ik mijn stijl omschrijf dan komt vaak het woord ‘eclectisch’ 
naar boven, maar dat vind ik zo uitgekauwd.” 

Een typisch Nicole Dohmen huis herken je wel, meent 
Andrea. Zij vertelt: “De interieurs zijn kleurrijk en gemixt 
met vaak zwart/witte prints. We combineren etnische 
en moderne of vintage items, die we, zoals gezegd, op de 
antiekmarkten vinden. Gordijnsto#en gebruiken we ook 
weer voor het bekleden van stoelen of voor kussens op 
de bank.” Nicole knikt instemmend: “Ik kan niet strak 
denken. Strakke interieurs zijn niet ‘mijn ding’. Ik houd ook 
van kleuren. Zo vind ik zalmroze, terracotta en groen "jne 
kleuren om mee te werken. En ik houd van details, zoals 
edelstenen, vazen, bloemen, kaarsen en opvallende lampen. 
Die details geven juist de huiselijke sfeer. Wie met mij in zee 
gaat, kiest niet voor safe. Of voor een grijze strakke bank 
die de rest van je leven meegaat. Ik wil dat mijn cliënten 
vrolijk worden van hun interieur. Niet alles in een huis 
hoe! nieuw te zijn. Juist niet, eigenlijk. Aan de andere kant 
wil ik wel dat het eigentijds is. Voor de grote projecten 
maken we een ‘lookbook’, met een compleet overzicht van 
het nieuwe interieur.”

Van kantoorpand tot woonhuis
Op het moment van het interview zijn Nicole en Andrea 
druk met een uitdagend en groot project. Nicole legt 
uit: “Het is een voormalig kantoorpand in Amsterdam-
Zuid dat verbouwd wordt tot een woonhuis met vier 
verdiepingen, inclusief de begane grond. We zijn begonnen 
met het maken van moodboards en het schetsen van het 
interieur. Oude elementen, zoals houten plafonds, maken 
we weer zichtbaar. Het leuke bij dit project is dat je een hele 
nieuwe indeling kan bedenken. Waar komen de keuken, 
de huiskamer, de slaapkamers, de spa en de sanitaire 
voorzieningen. Dan komt er ook nog een lichtplan bij 
kijken. Ik werk met tal van vaklieden, zoals behangers, 
schilders, sto#eerders, meubelmakers en tegelzetters, en 
ben regelmatig op de ‘werkvloer’, om de voortgang in de 
gaten te houden.” 

De ontdekking van QuintaLisque 
Bij dit nieuwe project gebruikt Nicole voor het eerst de 
tegels van QuintaLisque, die ze bij toeval tegenkwam bij 
meubelmaker David Rijks. Andrea reed vervolgens naar 
de showroom van QuintaLisque in Loenen aan de Vecht 
en kreeg van Liske Stellema een doos met samples mee. 
Nicole hee! vooral telefonisch contact met Liske, maar gaat 
wanneer ze even tijd hee! ook richting Loenen aan de Vecht. 
Andrea: “We hebben de samples aan de opdrachtgever 
laten zien en die was net zo enthousiast als wij. De douches, 
badkamer en spa zijn al betegeld. Voor de kinderen zijn 
vrolijk gekleurde tegels gekozen in de douche en voor de 
ouders de goudkleurige.” Samen met de opdrachtgever 

kiest Nicole de sto#en, meubels, gordijnen, behang, tegels 
en kleuren uit. Ze is fan van de sto#en en wandbekleding  
van Pierre Frey, Dedar, $ibaut, Larssen en van de meubels 
van de Amerikaanse Kelly Wearstler. En inmiddels dus 
ook van de bijzondere kleurige tegels van QuintaLisque. Ze 
vertelt: “De samenwerking met Liske loopt gesmeerd. Het 
is een verademing. Onze branche wordt gedomineerd door 
mannen én grote bedrijven. Liske schakelt snel, is bijna altijd 
bereikbaar, denkt oplossingsgericht mee en is net als wij 
super enthousiast. En weet je wat het ook is met vrouwen? 
We gunnen elkaar werk. Dat mis je als je met grote bedrijven 
zaken doet. Liske en ik zullen zeker vaker samenwerken. 

Gepassioneerde dromer
Ook in deze bijzondere crisistijd gaat het werk van 
Nicole gewoon door: “We krijgen nog steeds aanvragen. 
Misschien is een gezellig en sfeervol thuis – een veilige 
haven - nu wel belangrijker dan ooit. Mijn advies aan 
al mijn mededromers, creatieve bouwers en spirituele 
doeners is: lees, reis, ontdek, creëer en probeer mensen 
in je leven te vinden om van te leren, op persoonlijk en 
professioneel niveau.” Dan laat Nicole tot slot nog even haar 
indrukwekkende ‘lookbook’ zien met alle interieurs die ze 
tot nu toe gemaakt hee!. Een boek van een gepassioneerde 
vrouw die 5 jaar geleden haar hart volgde! !


