
BABS APPELS THUISKOMEN IN JE EIGEN HUIS 

'Veel mensen halen een interieurstylist en een interieurarchitect door elkaar' vertelt Babs Appels. En daarmee brengt 

ze onmiddellijk het grootste misverstand over haar vak boven tafel. 'lk begeleid mensen naar hun eigen huis.' 

'Interieurarchitectuur gaat over vee! meer dan 

het uitzoeken van stofjes, het neerzetten van 

de bank en het ophangen van een paar mooie 

schilderijen', vertelt Babs Appels (33). Ze is al 

een aantal jaren intensief bezig met haar vak. 
Er kwam heel wat op haar pad, ze wist de juiste 

kansen te grijpen. En dat heeft haar en haar 

werk bijna tot een merk gemaakt. Recente 

publicaties in toonaangevende interieurmagazines 

bevestigen dat. 'Toch bestaat er geen typisch 
Babs Appels interieur. Ik ben een interieurarchitect 

die mensen begeleidt en ondersteunt bij het 

creeren van hun eigen huis. Het moet een plek wor

den die bij hen past, geen etalage van rnijn smaak: 

Hoe de binnenkant van dat huis, of in sommige 

situaties een werkplek of horecagelegenheid, 

tot stand komt, hangt af van heel wat zaken. 

'Het liefst kom ik a! in beeld voordat een 

verbouwing, renovatie, herinrichting of 

uitbreiding van start gaat. Ik neem dan plaats in 

het bouwteam en adviseer o.a. over de indeling 

van ruimtes, de behoefte aan installaties als 

Iicht en verwarming, beveiliging, noem maar 

op. Dit alles begint overigens niet voordat ik 

uitvoerig met de opdrachtgevers heb gesproken. 

De mensen die in een ruimte moeten Ieven of 

werken, bepalen namelijk altijd het resultaat. 

Zeker wanneer het gaat om de sfeer, maar 

ook als de praktische gebruikseisen in kaart 

worden gebracht: 



'IK BEN GEEN Vanzelfsprekend heeft Babs zo haar eigen 
gedachten over de facetten waarover een 

INTERIEURS1YLISTE' interieur moet beschikken. 'Heel belangrijk is 
dat binnen bij buiten past. Er moet een 
natuurlijke balans zijn tussen interieur en de 
architectonische vormentaal van een huis. Het 
is lastig om in woorden uit te leggen hoe je die 
balans bereikt, dat is een gevoel. Respect voor 
het huis vind ik belangrijk. Je moet niet probe
ren het huis te negeren, door bijvoorbeeld een 
overdreven landelijke sfeer in een nieuw-

bouwhuis te willen brengen. Dat vecht met 
t;lkaar en verstoort de rust. Overigens, dat wil 
niet zeggen dat je nieuw altijd met nieuw moet 
combineren, of dat een oud huis niet modern mag 
worden ingericht. Integendeel. Zolang de sferen 
maar op elkaar aansluiten. De robuustheid 
van een bouwstijl kan je op allerlei manieren 
terug Iaten komen in het interieur. En een 
modern huis kan her en der absoluut een klassiek 
trekje krijgen. Ook is het van belang dat naast 
dat de sferen op elkaar aansluiten, er ook een 
bepaalde spanning in een interieur zit. 
Een imperfectie als het ware, die maakt het 
persoonlijk, leefbaar en niet-statisch: 

Inlevingsvermogen 
Vragen, intuitie en inlevingsvermogen leiden 
Babs telkens opnieuw naar een interieur dat 
bij haar opdrachtgevers past. 'lk ga met mensen 
in gesprek en stel ze de meest basale vragen: 
wat ze allemaal doen in hun vrije tijd, of ze 
snelle eters zijn of houden van uitgebreid 
tafelen, of ze op zondag uitslapen of lang 
ontbijten, of ze veel televisie kijken, of ze vaak 
visite hebben en ga zo maar door. Ik wil weten 
wat ze allemaal doen in dat huis en hoe ze hun 
Ieven indelen. Alleen als ik dat weet, kan ik 
een interieur ontwerpen dat bij ze past: 
Ondanks dat Babs geen stempel op haar 
projecten wil drukken, kan ze niet ontkennen 
dat er toch terugkerende thema's in haar werk 
zitten. 'Rust en balans zijn de rode draad voor 
al mijn projecten. Daarnaast ga ik voor duur
zaarnheid. Het mag niet zo zijn dat de gebruikers 
hun interieur na een paar jaar al weer beu zijn. 
De basis moet staan als een huis: • 

Babs Appels 

Koningshoeven 66b, 
Tilburg, +31 (0)13 - 58 11 455 

www. babsappels.nl 


