


Linksboven De vil la in Tilburg, waarvan Babs Appels eenzesde deel 

bezit. Rechtsboven lnterieurarchitect Babs Appels. Linksonder In 

de woonkeuken , een eigen ontwerp, maakte Appels optimaal 

gebruik van de 3 ,60 meter hoge plafonds. Op de vloer liggen 

tegels van Winckelmans (lntercodam). Rechtsonder In de op maat 

gemaakte kast bewaart Appels tapijtstalen. Linkerpagina De bank 

is een ontwerp van J.O.B. lnterieur. De bijzettafel komt van 

Loggere Wilpower, de lamp erop kocht Appels in Antwerpen. 

Vloerlamp Toio werd ontworpen door Achille Castiglioni voor Flos, 

vloerkleed Abaca is van Roger Oates. 
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Links Naast het door Appels ontworpen bed hangt een werk van Hans van 
Zummeren. Rechts De wastafel is van Catalano. De kraan en de regendouche 
zijn van Perrin & Rowe (Windsor Bathrooms). Krukje TC werd ontworpen door 
Ruud-Jan Kokke voor Goods. Rechterpagina De monumentale trappen , hier die 
van de eerste naar de tweede verdieping, werden zwart geschilderd. Aan de 

muur hangen een werk van Kees van Dongen (boven), een schilderij gemaakt 
door de grootvader van Appels en een foto van Picasso. 

Het appartement in een negentiende-eeuwse villa aan de rand van Tilburg 
on · i terieurarchitect Babs Appels (32) op een bijzondere manier. 'lk was op 

zoe naar een huis waar ik zou kunnen wonen en werken. Via vrienden 
hoorde ik van mensen die een villa wilden kopen en nog op zoek waren naar 
een derde partij. lk heb contact met ze opgenomen. Ja, het was echt een 
soort ballotage.' Appels bedacht wat ze wei en niet moest zeggen, trok haar 
beste pak aan en 'slaagde'. 'De andere bewoners hebben respectievelijk 
eenderde en de helft. Mijn huis telt 170 vierkante meter, verdeeld over begane 
grond, eerste en tweede verdieping. En ik heb eenderde van de tuin, ongeveer 
1400 vierkante meter. Met mooi vrij uitzicht en op het zuiden. Het was een 
prima deal, ik zit hier echt heerlijk.' 
Met twee medewerkers werkt Appels op de begane grond aan 
interieurprojecten. In de serre bevindt zich de tekentafel, er is een grote 
woonkeuken en een aparte ruimte waarin de computers staan. 'Tussen de 
keuken en de computerkamer zitten schuifdeuren. De keuken is ook mijn 
privekeuken, maar als ik aan het eind van de dag die deuren dichtschuif, 
is de werkdag ook echt voorbij. Het is ook echt mijn huis, geen statige 
showroom. Op de een of andere manier verwachten mensen altijd dat een 
interieurarchitect heel gestileerd woont. Maar dat is bij mij dus niet het geval.' 
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Op de eerste verdieping is de woonkamer met open haard en een verdieping 
hoger bevinden zich de slaapkamer met wastafel en inloopdouche. 'lk had een 
beperkt budget toen ik dit huis kocht, daarom heb ik niet alles kunnen doen 
wat ik eigenlijk wilde. Maar ik heb geen concessies gedaan aan comfort. lk 
had er eigenlijk geen geld voor, maar heb toch vloerverwarming en een open 
haard genomen. En ik heb overal vaste kasten Iaten maken. lk vind het 
belangrijk dat je spullen kwijt kunt; dat geeft rust.' 
Appels keek vooral naar het karakter van het huis toen ze plannen maakte. 
'Franse kalksteen op de vloer zou hier niet passen.' In de woonkamer kwam 
een houten vloer die ze zwart schilderde, net als de trap.'lk vind dat een stoere 
combinatie. De woonkamer, een echte avondkamer, moest vooral veel sfeer 
krijgen. Overdag ben ik beneden, daar is het Iicht met veel groen, in aansluiting 
op de tuin. 's Avonds ga ik naar de avondkamer boven en's nachts vertoef ik 
in een frisse witte slaapkamer. Dat vind ik het allerfijnst aan dit huis: drie 
verdiepingen met drie sferen, die overeenkomen met hoe ik leef.' In de 
woonkamer ligt naast een zwart kleed ook een kussen, gemaakt van een 
antieke kelim. Appels gebruikt het om op te mediteren. :t>.ls je aan huis werkt, 
mis je de reis tussen huis en werkplek. Daarom ga ik vaak even op dat kussen 
zitten voor ik met werken begin. Net of ik op een zwevend tapijt zit!' ~ 





De onder architectuur 

gebouwde bungalow in 

de Belgische bossen was 

ontegenzeglijk prachtig, 

maar miste geborgenheid. 

Babs Appels bracht het 

moderne onderkomen 

warmte en steer. 



er de Belgische grens, driehonderd meter van Nederland om precies te 

ijn, iet een Nederlands echtpaar in 1999 hun huis bouwen. Een bungalow 

me twee aparte delen, een woongedeelte en een slaapgedeelte, onderling 

verbonden door een glazen corridor. Een huis met heel veel glas, ontworpen 

door de Tilburgse architect Ore Storimans. Babs Appels: 'lk ken Ore al van 

jongs af aan. De opdrachtgevers belden hem en zeiden: 'Je hebt een mooi 

huis ontworpen, maar al die ramen, hoe doen we dat met de gordijnen?' 

Ore zei dat ze mij maar moesten bellen. Tja, architecten denken niet na over 

zoiets als gordijnen.' Appels - tegenwoordig meestal van meet af aan 

betrokken bij het ontwerpproces - kwam hier dus pas na de oplevering in 

beeld. 'lk vind het een heel mooi huis en de locatie is ook geweldig, maar 

ik begreep precies wat de bewoners bedoelden. Ze wilden niet het 

gevoel hebben in een aquarium te zitten, er was behoefte aan warmte 

en geborgenheid. Als sparring partner heb ik met de vrouw des huizes -

haar echtgenoot bemoeide zich er slechts zijdelings mee - nieuwe meubels 

uitgezocht bij het antiek dat ze al hadden.' De vloeren in het huis, een 

combinatie van Belgisch hardsteen en eikenhouten parket voor het zitgedeelte, 

waren mooi maar een beetje koel. 'We hebben daarom een vloerkleed 

aangeschaft. En gordijnen Iaten maken met een mooie stof van Baumann. 

Dat maakte het al een stuk warmer. Verder hebben w e de fraaie antieke 
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Linksboven Bijzondere details van het huis zijn de langgerekte ramen, zeals hier 

aan de voorzijde. Het kunstwerk is van Anneke Schat. Rechtsboven De keuken 

werd ontworpen door Eric Hulzebos van bureau New Scene. De antieke tafel 

komt van Leenaers, steel Dejeune is van MDF ltalia (Van Rikxoort Agenturen). 

Op de vloer ligt een strook Belgisch hardsteen. Linksonder De bungalow 

in Belgie bestaat uit een slaapvleugel (links) en een hogere woonvleugel. 

Linkerpagina Zowel bank Large, ontworpen door Rodolfo Dordoni als fauteui l 

Copenhaghen van studio Opera Work in Progress komt uit de collectie van 

Minotti (Jonas Meubel Agenturen) . Salontafel 6225 is van Gelderland, staande 

lamp 2688 van Fontana Arte (MTB Agenturen), de gordi jnstof van Creation 

Baumann (Agentuur 99). Op de vloer ligt eiken parket. 

meubels gecombineerd met een tijdloze bank van Minotti en fauteuils van 

Gerard van den Berg.' 

Het grondplan van het huis is overzichtelijk: in feite zijn er maar twee kamers, 

de woonkamer en de slaapkamer. Alles staat in open verbinding met elkaar. 

Wei zijn er hier en daar schuifdeuren om iets af te kunnen sluiten als je 

daar behoefte aan hebt. Aangenaam is het overdekte terras, dat direct aansluit 

op het huis en het gewone terras. Hier kan bijna het hele jaar worden genoten 

van de buitenlucht. 

Appels maakt weinig onderscheid in de projecten die ze heeft gedaan. 'Er zit 

veel nuance in, elk huis heeft wei iets. De ene keer is dat een leuke 

opdrachtgever, de andere keer is het een interessant pand, de volgende keer 

zijn de eisen bijzonder en soms heb je te maken met een rijksmonument 

met aile complicaties van dien. Het belangrijkst is en blijft natuurlijk de 

opdrachtgever. Als je geen klik hebt. lukt het uiteindelijk ook wei, maar dan 

komt het meer aan op het goed uitvoeren van je werk. Als de klik er wei is, 

gaat alles veel soepeler en krijg je meestal ook het beste resultaat.' 

'Ook dit was een aangenaam project. lk ben er nu weer bezig, we zijn de 

slaapkamer aan het opfrissen. Het gebeurt vaak dat ik opnieuw word 

gevraagd door eerdere opdrachtgevers. Voor een tweede huis, als er een nieuw 

huis is gekocht of als het tijd is om de boel weer eens wat te moderniseren.' .,.. 
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Linksboven Het huis van Babs Appels. Rechtsboven De keuken werd 

uitgevoerd door Paul van de Kooi. Op de vloer ligt getrommeld 

Belgisch hardsteen. Linksonder De living met bank Huijsen van J.O.B. 

lnterieur. Op de achtergrond staande lamp Trfpode van Santa & Cole 

(Schouten International Light & Design). Rechts een antieke kast uit 

Belgie. Rechtsonder De vorm van de openingen in de trap komt van 

een oorspronkelijk detail dat Appels op het vorige exemplaar aantrof. 

Linkerpagina Dubbele deuren leiden van de hal naar de woonkamer. 

Lamp Toio is ontworpen door Achille Castiglioni voor Flos. 
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Bal:>s Appels: 'Badhoevedorp is echt een dorp waar mensen het interieur 

bel ~rijk vinden, iets waaraan status wordt ontleend. Zo'n beetje iedereen is 

er ig met Menno Kroon of Marcel Wolterinck. In die kringen vinden ze mij 

verfrissend. lk doe er inmiddels heel veel, vandaar dat het ook wei eens 

Babshoevedorp wordt genoemd, haha. Hoe dat zo is gekomen? Nou, een 
woonwinkel in Antwerpen waar ik regelmatig kom, werd benaderd door 

iemand uit Badhoevedorp voor een interieurontwerp. De winkeleigenaren 
vonden dat te ver en gaven daarom mijn telefoonnummer. lk heb de opdracht 

aangenomen eh toen began het balletje te rollen.' 
Appels belandde bij een jong echtpaar dat een statige villa uit de jaren dertig 
had gekocht, die jarenlang als bank in gebruik was geweest. 'Leuke mensen, 

rand de 32 jaar, die er iets moois van wilden maken. Mensen ook met goede 
smaak.' Het pand was volledig opgesplitst in kamertjes en heel veel wc's, 

dames en heren apart uiteraard. Overal zaten verlaagde plafonds met 
tl-verlichting. Het interieur werd geheel gestript en opnieuw opgebouwd. :A.an 

de buitenkant hebben we ook iets veranderd. De kap hield eerst halverwege 
op, daar zat een plat dak met daarop een balkan. In de jaren zestig was dat 

balkan op een lelijke manier dichtgemaakt. We hebben besloten om de kap 
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Links Doorkijk van de badkamer naar de ouderslaapkamer. Rechts 

De inloopkast werd ontworpen door Babs Appels. Rechterpagina 

De slaapkamer en badkamer werden met elkaar verbonden door 

twee glazen deuren. De notenhouten vloer loopt in beide ruimtes 

door. Bad Happy Day is van Duravit. 

helemaal door te trekken, waardoor het huis er evenwichtiger uitziet en er veel 
extra ruimte is ontstaan.' Nadat aile tussenmuren eruit waren gesloopt, kon de 

nieuwe indeling gestalte krijgen. 'Die konden we volledig zelf bepalen, en dat 

is natuurlijk een enorm voordeel.' De ruime woonkeuken en de woonkamer 

zijn de voornaamste vertrekken op de begane grand, naast de hal, de serre en 
de kinderspeelkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich een royale 

ouderslaapkamer met badkamer en kleedkamer-en-suite, twee kinderkamers 

en een badkamer voor de kinderen. Op de zolder ontstond ruimte voor twee 

volwaardige werkkamers en een waskamer. Bijzonder is het trappenhuis, van 

zichzelf al vrij indrukwekkend, dat door de dichte zijkanten aileen maar aan 

monumentaliteit won. Appels: 'Mensen willen altijd spijltjes aan de trap omdat 

ze denken dat het ruimer lijkt, maar het tegendeel is waar.' 
Er was een passend budget, wat het project faciliteerde. 'Het budget moet in 

verhouding zijn met wat je wilt doen. En een huis uit de jaren dertig is over het 

algemeen van hoog niveau, dus moet je dat ook hoogwaardig aanpakken. 

Overigens hoeft een budget niet oneindig te zijn, ik zie wei eens dingen 

waarvan ik denk dat er simpelweg te veel geld aan is besteed. Dan zijn er te 

veel fratsen en details, dan wordt het overdone. Maar hier klopt het precies.' • 
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