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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.

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 slaapkamer. 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.

T

oen Babs Appels en haar vader vier jaar geleden
samen op zoek gingen naar een zomerhuisje in
Zeeland, werden ze geattendeerd op een nieuwbouwproject 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:

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!'

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 grondig 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 Scandinavische 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

Babs:

'Ermoet
zandof
water over
devloer
kunnen'
/
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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.

De begane grand bestaat uit een rayale
leefruimte met een halfopen keuken en drie slaapkamers. 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 zomerhuis! 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 Scan dinav ia
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 verbouwingsadvies bereikbaar op tel. 013-5811455.
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