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lnterieurarchitect Babs Appels:

'Creiier leefomgeving
waarin je
je thuisvoelt'
Ervaring en intu'itie zijn immens belangrijke factoren in het werk van
Babs Appels. Als interieurarchitect wordt van haar verwacht, dat ze
haarfijn aanvoelt en invult wat mensen willen. Ze is zes jaar als
zelfstandig ondernemer in Tilburg actief met wonen in de
breedste zin van het woo rd. Het talent zit diep, dat heeft ze
namelijk bij de geboorte meegekregen.
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"Ais kind was ik al vee/ met
kleur bBzlg. Bovendlen had ik
een spec/ale belangstelling
voor bljvoorbeeld antlek· en
curlosamarkten. StBBds op
zoek naar bljzondBTB d/ngetjes. Net sterke gevoel voor
sfBBr creiren, uitte lk In mijn
elgen tantasiewereld.
Mlsschl11n llgt daar wei d11
basis voor wat lk nu doe."
Babs is bBSchelden en straan
een enormt1 rust ult. Wellicht
dat ze In oedachten
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Stu die

Voonichtig

Behalve aan de Academie voor
Beeldende Kunst en
Bouwkunst in Rotterdam volgde Babs een opleiding bij het
vermaarde veilinghuis
Sotheby's. "Oat laatste was
meer om het gevoel te trainen
dan om concrete kennis op te
doen. In Landen gingen we
naar een gebouw of kregen we
een kunstwerk of een meubel
in handen om het te beoorde-

Babs proeft dagelijks dat mensen heel voorzichtig zijn als het de inrichting
van hun interieur betreft. '"Doe
wat gebroken wit en beige' of
'als de zit- en eethoek maar
goed staat'. Uiteraard moet je
het accepteren als mensen
behoudend zijn. Maar ik probeer er dan toch een schepje
bovenop te doen. Net iets warmer kleurgebruik, de verhou-

huis verbouwen. "Oat heeft
niks met mijn vak te maken.
Uiteraard zie ik zo'n programma wei eens. Soms is het
grensverleggend. Het is aileen
maar fa~ade , het gaat om het
leuke plaatje, zo van 'kijk mij
eens gek doen'. Het strookt
absoluut niet met de werkelijkheid , die ik dagelijks ervaar bij
mijn opdrachtgevers."

dat je ook kunt Ieven in je
waning. lk vergelijk het soms
met een mantelpakje van een
internationaal designer. lk kan
het heel mooi vinden maar als
ik het draag voel ik me niet op
mijn gemak. In een waning kan
ik tal van gewaagde inrichtingen bedenken maar er in
wonen is een ander verhaal. "

Misverstand
Op de vraag wat de beginners-

gisch. Er moeten immers
zoveel keuzes gefilterd worden.
Stijlbepaling, materialen, verlichting, stoffering en niet te
vergeten de keuzes op financiele gronden."
Babs geeft aan dat de automatisering van woningen een
enorme vlucht neemt. Maar
ook beeld en geluid zijn steeds
prominenter aanwezig in
woningen. "Denk niet dat ik de
hele dag bezig ben met stoffen
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met haar wert bezig is en/of
dat ze observeert. "Mijn wert
omrat vooral het In/even in
mensen, wat voor steer en
stljl hebben ze voor ogen en
passen die ook daadwertelijk
bij hen. Maar ik kan me ook
voorstellen wat die steer en
stijl doet met de beschikbare
rulmte. Net ultgangspunt blijft
steeds, dat mensen zlch In
hun omgevlng thuisroelen."

noemt Babs die oefeningen en
ze weet inmiddels uit ervaring
dat dat heel wat meer met je
doet dan de kennis uit boeken
vergaren. Ze had zich daarna
nog kunnen specialiseren,
maar ze ging terug naar
Nederland. Haar doel was duidelijk: "lk wilde iets doen met
objecten en hun omgeving. Er
steer omheen creeren in plaats
van kijken wat ze waard zijn."

en dat zonder hun manier van
wonen geweld aan te doen . lk
voel aan wat bij mensen past
zonder dat ze dat zelf kunnen
verwoorden."

Woonprogramma's
Het gesprek komt op de woonprogramma's op de televisie.
"Entertainment", kwalificeert
Babs de uitzendingen waarin
mensen voor de buren een

Het belang van een passende
woonomgeving is enorm.
Vergeet niet het is de plaats
waar je kinderen worden geboren , waar gezin of partners
Ieven, waar je je familie of
vrienden en kennissen ontvangt maar ook waar je na een
fijne vakantie terugkomt en
denkt 'ha, lekker weer thuis'.
Juist daarom is het ook van
belang dat een woning leeft en

interieurarchitect te laat
inschakelen. Mensen denken
vaak 'het interieur komt op het
einde van de bouw of verbouwing van een woning'. Maar
ook te weinig tijd nemen als
voorbereiding op de bouw en
verbouwing, is starten met een
achterstand . Het kost overigens niet aileen praktisch veel
tijd om alles goed voor te
bereiden maar ook psycholo-

een interieurarchitect reikt verder. Alles draait om weten wat
er te koop is, ziem wat er
mogelijk is en in Ieven en vooruitdenken. apdrachtgevers
moeten beseffem, dat het realiseren van nieuWJ bouw of een
verbouwing een enorme
inbreuk is op hum emotionele
welzijn en op hum Ieven. Het
kost namelijk entorm
veel energie."

Tips van de
interieurarchitect
* Begin ap tijd met de vaarbereidingen
* Neem de tijd vaar het maken van de juiste keuzes
* Farmuleer budget
* Creeer een gaede basis, meubels kapen kan altijd nag, leidingen leggen

niet
* Bereid de waning vaar ap de aanleg van een multiroam-system en
damatica (autamatisering)
* Denk vaaruit

