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E en interieur hoe! van mij niet zo serieus en 
perfect te zijn, de energie en de flow zijn veel 

belangrijker. Ik ben best spiritueel en vind het vooral 
zaak dat iedereen zich hier lekker en welkom voelt.’ 

DE PLEK ‘Ik hou van de drukte van de stad. Vooral 
in het weekend is het hier heel levendig dankzij de 
winkels en de markt om de hoek. Dan is de sfeer ook 
anders, met veel bezoekers van buiten Amsterdam. 
Maar doordeweeks is het hier heel rustig, bijna dorps. 
Mensen kennen elkaar bij de voornaam. Het is een 
leuke mix van bewoners: ouderen die hier al heel lang 
wonen, jonge nieuwkomers, expats.’ 

Het kleurenpaleis  
   van Nicole Dohmen

Nicole Dohmen in haar favoriete 
ruimte, haar kantoor met de grote 

ingebouwde boekenkast

Vanaf de vide heb je mooi  
zicht op de tuin met de  

bloeiende magnoliaboom

‘De imposante trap 
was eerst bekleed 

met tapijt en het 
verwijderen hee! 

weken geduurd. Nu 
is het originele hout 
zichtbaar. De lamp 

met rode voet is 
vintage’ 

‘
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DE VERBOUWING ‘We zijn een samengesteld gezin 
en in dit huis gingen we voor het eerst samenwonen. 
Het was dus vooral belangrijk dat we ons hier allemaal 
thuis gingen voelen en dat er voor iedereen een eigen 
plekje was. Daarom hebben we voor de kinderen de 
bovenste verdieping opnieuw ingedeeld van twee naar 
vier slaapkamers. Op de tweede verdieping slapen wij 
en hebben we een grote badkamer plus een logeerka-
mer gemaakt. Door het hele huis heb ik verschillende 
hoekjes en zitjes gecreëerd, zodat er altijd wel een plek 
is om je terug te kunnen trekken. Zeker in de afgelo-
pen periode, toen we door corona allemaal veel thuis 
waren en werkten, was dat echt luxe.’

HET INTERIEUR ‘Toen we er zeven jaar geleden 
introkken, was het huis strak en miste het sfeer. De 
verbouwing duurde acht maanden. Ik hou van gezel-
ligheid en warmte, dus het eerste wat ik heb gedaan is 
de openhaarden werkend maken. Hier zit ik ook het 
liefst, bij de haard op de eerste verdieping. Hierachter 
is mijn kantoor, dat is echt mijn plekje in het huis. De 
grote boekenkast zat er al, dat vond ik een van de 
mooiste elementen in het huis. Mijn vorige huis was 
ook mooi, maar heel donker. Dit was een nieuw hoofd-
stuk na mijn scheiding en zo moest het interieur ook 
aanvoelen: lichter en luchtiger. Ik combineer veel kleu-
ren en prints; in mijn hoofd zie ik dat dingen kloppen. 

WIE
Nicole Dohmen (48) 

IS  
interieurontwerper 

en eigenaar  
Atelier ND Interior 

 
WAT 

Herenhuis in 
Amsterdam Oud-Zuid 

OPPERVLAKTE  
400 m2

‘Ik kan moeilijk dingen  
wegdoen en sleep al mijn hele 
leven dingen mee die ik  
mooi vind’

De keuken werd naar het midden van het 
huis verplaatst en op de plek van de oude 

keuken kwam een eethoek op maat met 
inbouwkasten en een zitbank. In de serre 

een van de vele zithoekjes, met Eames 
Lounge Chairs als stralend middelpunt
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Gelukkig hee! mijn man veel vertrouwen in me. De 
bouwvakkers hadden dat minder. Die vonden dat ik 
echt verschrikkelijke combinaties liet aanbrengen en 
vroegen verschillende keren of ik het echt zeker wist.’

DE TUIN ‘De benedenverdieping is echt het hart van  
het huis. Hier komt iedereen binnen en is de meeste 
reuring. De keuken zat oorspronkelijk aan de achter-
kant, waar een heel mooie vide is. Daar wilden we 
graag zitten en dus hebben we op die plek een eet-
hoek gecreëerd met een ingebouwde kast en zitbank.  
De keuken hebben we naar het midden verplaatst. 
Hier leven we en het is de centrale plek van ons  

gezin, dus het klopt. Vooraan hebben we een extra 
loungeplek gemaakt op een verhoging, zodat je ook 
naar de tuin kunt kijken. De vorige bewoners, Tooske 
en Bastiaan Ragas, hadden een stuk tuin van de 
buren gekocht. Er staat een grote magnolia die altijd 
veel bekijks hee!. In de tuin is het heel rustig. Dat 
vind ik heerlijk aan dit huis: voor de drukte van de 
stad, achter de stilte in de tuin.’ 

‘Bij dit altaartje 
steek ik elke dag 
een kaarsje aan 
omdat ik gelukkig 
met en dankbaar 
ben voor mijn leven. 
Ik blijf Italiaans én 
Limburgs…’

‘De grote roze bank in de zitkamer op de 
eerste verdieping is ’s avonds de plek voor 

ontspanning met de hele familie’

Aan de voorkant van het huis  
beneden is een verhoging gemaakt 

met een loungehoek. Vanuit hier 
heb je zicht op de bloeiende tuin

‘De muren zijn bespannen met stof, 
een oude techniek waar ik van hou; 

fijn voor de akoestiek en sfeervol. 
De kunstwerken zijn van Bastiaan 
Woudt – op de schouw dat ben ik. 

Cadeau van mijn man, maar ik moet 
wennen aan mezelf aan de muur’

‘ De bouwvakkers  
vonden dat ik echt  
verschrikkelijke  
combinaties liet  
aanbrengen en  
vroegen verschillende 
keren of ik het echt  
zeker wist’


