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Thuls op uw scherm: vtwonen.nl 
,ulsplan1nerr? Vraag het gratis VT Wonen NieuwHuisPian aan: 0172·448448 

welkomstcadeaus? Bel de abonneeservice: 

Heeft u vragen over de inhoud van VT Wonen? 

Bel dan de lezerslijn: 

(di t/m do van 9.30-12.00 uur). lnformatie over 

bestaande abonnementen en nabestelling van 

oude nummers: 

Voor n1 

Hoofd Makkie Mulder 

Art Janine Couperus 

Frans Bramlage, Fietje Bruijn, Corrien Flohil, 

Kristel de Jong, Marianne Luning, Nina Monfils 

(coordinator), Mirjam Roskamp, Frans Uyterlinde, 

Jolanda Wassenaar 

Chris Muyres, Saskia Veldhuis, 

Merlijn Wessels (coordinator) 

Machteld van Deijk, 

Madelon Vink (ass. art director) 

Heleen van Gent (coordinator), 

Yvonne Mulder 

Linda Pijper 

Michelle Coebergh, 

Carla Happee 

Jacinta Bokma, Dennis 

Brandsma, Frank Brandwijk, Joyce van der Burg, 

Nelleke van der Burg, Dirk-Jan van Dijk, Roeline Faber, 

Luuk Geertsen, Paul Grootes, Alex Groothedde, A~an 

Hamel, Jip van Hengs~ Jeroen van der Hoog~ Cor 

Hospes, Jan Paul Jongepier, Esther Jostmeijer, Jet 

Krings, Loes Langendijk, Eric van Lokven, Agnes 

Micho~ Bertien Minnigh, Nettie Nauta, Otto Polman, 

Giorgio Possenti, Jacqueline Roeleveld, Olga Serrarens, 

Mirabelle Scheelings, Tineke Sjerps, Jeroen van der 

Spek, Margriet Vermee, Marieke van der Weiden 

Peter Schonhuth 

Anne Marie van Adrichem 

(lezersmarkt), Mieke Beljaarts (line extensions), Eric de 

Boer (hoofd marketing), Yessica Denisse (advertentie

markt). Leonie Mooren (lezersmarkt), Ingrid Parlevliet 

(advertentiemarkt) 

Gert Jaap Schoppink 

(sales manager), Jan van den Berk, Stijntje Bruijn, 

Olaf Croon, Karin Ernsting, Claudia Grego, Ouiny Cohen 

de Lara, Remi Weber (account managers), Erika Keizer 

(telesales), Mila Kanhaisingh, Vivian van Wijngaarden 

(assistentie) 

Roto Smeets, Weert 

Een maandelijkse uitgave van VNU 

Tijdschriften, Capellalaan 65, 2132 JL in Hoofddorp. 

Niels uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 

worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande 

toestemming van de uitgever en andere auteursrecht

hebbenden. 

VT Won en, Postbus 1692, 2130 

JB Hoofddorp, 023-5564600 

Bel of schrijf 

Media Expresse. De gegevens van Media Expresse 

vindt u in de Gouden Gids onder 'Boeken en 

Tijdschriften', op uw acceptgirokaart, het Media 

Expresse Magazine en op de sticker op uw tijdschrift. 

Abonnementenservice van VT Won en: Postbus 1892, 

2130 JG Hoofddorp, 023-5566575 (rna Vm vr van 

9.00 Vm 20.00 uur) of mail via www.abonnee.nu 

Voor een abonnement op VT Won en in Belgie: 

tel.: 070-660113 





De gord1jnen n de eefho k z 

gemaakt van dezeHde verbleekte stof 
van Malabar als de kussens In de 
entresol. Er wordt zoveel mogelijk 
buiten geleefd, maar als Babs met haar 
famille of vrienden binnen zit, is het 
of aan tafel of in de grote, diepe bank. 



Toen Babs Appels en haar vader vier jaar geleden 
samen op zoek gingen naar een zomerhuisje in 

Zeeland, werden ze geattendeerd op een nieuw
bouwproject in Zoutelande. 'We wisten het meteen: 
dit vonden we niet leuk', vertelt Babs. 'De huisjes 
gingen nog wei, maar er lag heel weinig grond 
omheen. Je zat echt op elkaar gepakt. Naast het 
nieuwbouwproject lag een park met grote, maar 
onooglijke huizen uit de jaren '70. Toch viel ons oog 
er op, omdat ze in enorme, weelderige tuinen stonden 
met een prachtig uitzicht over de duinen. Doordat ik 
interieurarchitecte ben en mijn vader makelaar is, 
konden we gelukkig vrij goed zien dat de huizen -
donker met piepkleine ramen, verkeerde tegels en 
gemeubileerd achtergelaten met meubels die we 
niet mooi vonden - toch echt wei potentieel hadden: 

Ze gingen voor een van de bungalows. Er moest wei 
vee I aan gebeuren, maar doordat het huis zelf niet zo 
duur was, bleef er een redelijk budget over om gron
dig te verbouwen. Een aannemer ging door de week 
in het huis wonen en gedurende ruim een jaar werd 
er hard gewerkt om het lelijke seventies-eendje om 
te toveren tot het prachtige vakantiehuis dat het nu 
is. Babs. 'We wild en een echt strandhuis neerzetten, 
zoals je bijvoorbeeld in Knokke ziet, maar we hebben 
er wei een eigen interpretatie aan gegeven door 
bijvoorbeeld te kiezen voor heel sobere Scandinavi
sche meubels en niet voor de traditionele blauw-wit 
kleurstelling. Comfort en gebruiksgemak stonden 
voorop. Bij de verbouwing, de indeling, de keuze van 
de materialen en bij de inrichting. In een zomerhuis 

en praktisch 
leef je op veellosser dan thuis,. Er moet zand, water 
of aarde over de vloer kunnen, je wilt niet de hele 
dag stofzuigen. Wij hebben daarom gekozen voor 
een vloer van oude kaasplanken die al veel vlekken 
hadden, waardoor we ons geen zorgen hoefden te 
maken over nieuwe vlekken; die vallen loch niet op: 

lijdens de verbouwing werd de hoogte van het huis 
optimaal benut door een entresol te bouwen, nu de 
televisiekamer, met daarachter een extra slaap
kamer. Er werden ook veel tuindeuren toegevoegd 
zodat binnen als vanzelf overloopt in buiten en het 
huis, dat ooit zo donker oogde, een Iicht en fris 
zomerhuis werd. 

/ 
... 

De lange, diepe leefbank 
van Gunther Lambert 
nodigt meer uit tot llggen 

dan tot zitten. Babs: 'Het 
is een soort honden· 
mand voor mensen. We 
llggen er regelmatig met 
z'n zessen als puppy's In!' 

Babs: 
'Ermoet 
zandof 
water over 
devloer 
kunnen' 

vtwonen 91 



92 vtwonen 

Boven: in de badkamer werden oude plavuizen gelegd. De wasbak met 

handig metalen opbergrekje is van Catalano. Eyecatc:her in de slaap· 

kamers: de gezandstraalde, houten jaloezieen. Onder: de entresol fungeert 

als televisiekamer en extra logeerkamer. Het grenen stapelbed kreeg een 

witte verflaag; de kasten zijn op maat getimmerd. 

l:l- 11.00 

De begane grand bestaat uit een rayale 
leefruimte met een halfopen keuken en drie slaap
kamers. Babs: 'Normaal gesproken laat ik tijdens 
een verbouwing vooral de architectuur van het 
huis het werk doen. lk pas me zoveel mogelijk 
aan aan de basis, ga van daaruit aan de slag. 
Met dit huis was het echt anders. Het was niks 
bijzonders, dus je kon er echt alles van maken. 
Het was een somber huis, nu is het een zomer
huis! Wat dit huis zo prettig maakt, is dat het uit 
aparte ruimtes bestaat, waardoor je veel privacy 
hebt. Maar doordat aile ruimtes in verbinding met 
elkaar staan, ben je ook altijd met elkaar. lk ben 
hier wei eens met veertien vrienden geweest. Oat 
ging heel goed, juist omdat 't huis zo is ingedeeld: 

In de woonkamer speelt he! Ieven zich af rand de 
royale tafel of in de diepe rieten, met wit katoen 
overtrakken bank van Gunther Lambert. Om de 
strandhuis-sfeer te benadrukken koos Babs voor 
natuurlijke materialen met een verwassen, als 
door zon en zee verbleekte uitstraling: nieuwe, 
rood-wit gestreepte gordijnen die er uitzien alsof 
ze te lang in de zon hebben gehangen, een 
grenen tafel die lijkt te zijn gemaakt van drijfhout. 

naar Scandinavia 
Een paar van de grenen meubels die nog in he! 
huis stonden, zoals de stoelen rand de tafel, 
ondergingen een metamorfose met een simpele 
ingreep: een lik verf. Babs: 'He! is verleidelijk om 
alles nieuw te kopen, maar ik vind het een uit· 
daging om zoveel mogelijk te maken met wat er al 
staat. Noem het maar de kunst van hergebruik: 

Babs Appels is voor interieur- en verbouwings
advies bereikbaar op tel. 013-5811455. 






