
Babette Herben
interior designer
"interior design is making  
the best possible use of 
the available space"



let's travel through my life 
as an interior designer 

2011-2016



1. 2011

beeldende vormgeving 
design by folding

beeldende vormgeving 
black ft. white

ontwerpstudio  
pavillion

ontwerpstudio 
baden+

design by folding_  
maak door enkel gebruik te  
maken van een A4-papier, dus 
ook geen lijm etc, een 3D- 
object. 

grafische vormgeving  
logo wellnesscentrum

logo wellnesscentrum_  
de naam is  

voortgekomen uit  
de vertaling van  

"gezondheid". Het 
logo op zich stelt 

eenderzijds een  
persoon voor en  

anderzijds een vloed 
van water.

black ft. white_  
ruimtelijkheid behouden met  
enkel het gebruik van de  
kleuren zwart en wit

pavillion_ 
het creeeren van een  
vergaderruimte in combinatie met een 
tentoonstellingsruimte, gelegen aan de  
Antwerpse haven, staat centraal. Het 
concept draaide rond een tegendraadse 
wand die zorgde voor orientatie- en  
functieverdeling.

baden+_ 
tijdelijke badplaats waarbij de 
link tussen land en water cen-
traal staat. Het concept draait 
rond het gebruik van natuurlijke 
en omgevingsgebonden materialen.



.22011

ontwerpstudio 
casco

casco_ 
creeeren van een ruimtelijke inrichting van 
een medium appartement voor een gezin door 
middel van een groot woonmeubel. Het  
concept draait rond de centrale patio die 
de ruimtes opdeelt in verschillende  
functies. De functies lopen als het  
ware in elkaar over.



3. 2012

ontwerpstudio 
living on the edge

living on the edge_ 
creatie van een eigen imaginaire loft boven 
een brug, opgebouwd uit verschillende ku-
bussen. Ook hier geldt hetzelfde principe 
als bij casco: de patio staat centraal.



.42012

ontwerpstudio  
wonen en werken onder een dak

wonen en werken onder een dak_ 
renovatieproject van een oude fermette- 
woning waarbij naast een moderne woning 
voor een gezin ook een werkruimte werd ge-
creeerd voor een klerenontwerpster.



5. 2012

ontwerpstudio 
wonen en werken onder een dak

wonen en werken onder een dak_ 
doorsnedes van het renovatieproject van 
een oude fermette-woning waarbij naast 
een moderne woning voor een gezin ook een 
werkruimte werd gecreeerd voor een  
klerenontwerpster.



.62013

	

	

creative architectural drawing
industrial villa

industrial villa_ 
industriele 3D-woning ontworpen in beton, 
met interessante circulatiemogelijkheden.



7. 2013

Bed Breakfast Wellness
Herben Babette
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ontwerpstudio 
herbestemming treinstation Genk

herbestemming treinstation Genk_ 
herbestemming van een leegstaand voorma-
lig treinstation, gelegen aan het stadion 
van KRC Genk, naar een bed&breakfast en een 
wellnesscentra. 



.82013

constructie scenografie
mini-tentoonstelling fotografie

mini-tentoonstelling fotografie_ 
deze mini-tentoonstelling, gebaseerd op de 
donkere fotografiekamer, is ontworpen in een 
tuinhuisje in de Bosstraat in Hasselt. In de 
oude fototoestellen werden lampjes gestopt die 
de fotorolletjes op een wit doek uitvergroten. 
De fototoestellen zweven als het ware d.m.v. 
de constructie met visdraad.



9. 2013

ontwerpstudio
conceptmaquette handtassenwinkel

conceptmaquette handtassenwinkel_ 
conceptstore voor handtassen waarbij via een piano- 
systeem op de vloer telkens bij het wandelen een ander 
licht gaat branden bij een handtas. Op het einde van 
de winkelervaring kan jij je favoriete exemplaar  
herbekijken via een Ipad en eventueel bestellen. 
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ontwerpstudio: cluster retail
moodboard "de Bijenkorf"
moodboard "de Bijenkorf"_ 
als voorbereiding op de cluster retaildesign 
heb ik een moodboard ontworpen die volgens 
mijn persoonlijke visie de sfeer van de  
bijenkorf (Nederland) dient weer te geven.



ontwerpstudio: cluster retail
The palace wordt de Bijenkorf

11. 2013

the palace wordt de bijenkorf_ 
het voormalige historische pand "The Palace" op de  
Havermarkt in Hasselt wordt herbestemd tot de  
Bijenkorf. De locatie, historische stijl en indeling van 
dit pand zijn perfecte criteria voor dit warenhuis.



.122013

ontwerpstudio: cluster retail
The palace wordt de Bijenkorf

the palace wordt de bijenkorf_ 
maquette van de inkomruimte en de gelijkvloers van  
de Bijenkorf. Hier werden voornamelijk cosmetica,   
accessoires en vrouwenkledij gepresenteerd. 



13. 2013

ontwerpstudio: cluster retail
The palace (Havermarkt, Hasselt) wordt de Bijenkorf

the palace wordt de bijenkorf_ 
op de bovenste verdieping bevinden zich een nespresso-
bar en de afdeling voor mannen. Het speelgoed op het 
gelijkvloers werd gepresenteerd in een echte bijenkorf 
als link naar de naam van het warenhuis. In de kelder 
bevindt zich de lingerieafdeling, waarbij gebruikt 
wordt gemaakt van de voormalige bankkluizen.



.142013

ontwerpstudio: cluster actualia scenografie
online paper FASHIONCLASH, Museum aan het Vrijthof (Maastricht)

online paper FASHIONCLASH, Museum aan het Vrijthof (Maastricht)_ 
op de website http://babsherben.wix.com/museumaanhetvrijthof bevindt zich mijn 
paper over de tentoonstelling Fashionclash in Maastricht. Ik bespreek er o.a. 
het museum zelf, het zintuigelijke aspect en de bewegingen binnen het museum.



15. 2014

ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching

tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
ontwerp van de affiche voor de tentoonstelling over urban 
sketching, gelegen in het pand de Koloniale Waren in Hasselt.
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Deltalight Genie 
DL

InbouwspotS (15), 12V, 20W
Halogeenlamp
Niet richtbaar, wel dimbaar
Geanodiseerd aluminium, mat glas
Inbouwhoogte: 125mm, diameter 115mm
Gebruiken met een transformator

Diesel Foscarini 
Fork

HanglampEN (15), 230V, 120W
Halogeenlamp
Richtbaar, dimbaar
Grijze uitvoering
Afmetingen: 370x680mm
Rechtstreeks op het elektriciteitsnet

Arne by Lucide

WandlampEN (7), 35W
Halogeenlamp
Dimbaar
RVS, zwart
Afmetingen: 100mmx250mm

ORBIT RAILSPOT
spotS (7) aan een rail, 230V, 100w
Halogeenlampen
richtbaar, dimbaar
zwart chroom
diameter: 100MM
elektronische transformator

urban sketching
Babette herben 3BAIAR ONTWERPSTUDIO SCENOGRAFIE 18-12-2013
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ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching
tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
grondplan van de tentoonstelling waarbij het draait rond de 5 
verschillende werelddelen die verdeeld zijn over 5 verschillende 
verticale constructies. Deze zijn gemaakt uit hout, willekeurig 
geplaatst, met daartussen melkglas waarop de schetsen e.d. gepre-
senteerd zijn. In elke constructie zit er licht weggewerkt zodat 
de schetsen goed zichtbaar zijn.



      

                Seoul
IT Has been a long time since i drew live models 
and i enjoyed the challenge of drawing the 
human form. Besides the models, the artist 
and visitoris provided great opportunities to 
draw the human                   form as well.

Het Oosten

Het Westen
      

                           Boston                     We show the world one drawing at a 
                   time. WE CAPTURE WHATE WE SEE FROM DIRECT
                OBESERVATION. OUR DRAWINGS TELL THE
              STORIES OF OUR SURROUNDINGS. OUR DRAWINGS 
            ARE A RECORD OF PLACE AND TIME. 

Scandinavie
      

    Stockholm
This is part of what I love the most about 
Stockholm. there is always a story behind     
everything you see. Sometimes a very long 
and old story.
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urban sketching
Babette herben 3BAIAR ONTWERPSTUDIO SCENOGRAFIE 18-12-2013

snede aa  1 : 50
pand koloniale waren

17. 2014

ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching

tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
snede van de tentoonstelling waarbij er 3 verschillende verticale 
constructies te zien zijn. Deze zijn niet alleen te bekijken vanop 
de gelijkvloers, maar ook vanop de reeds bestaande loopbrug. 



urban sketching
Babette herben 3BAIAR ONTWERPSTUDIO SCENOGRAFIE 18-12-2013

snede bb  1 : 50
pand koloniale waren
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ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching

tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
snede waarbij de dakconstructie zichtbaar is. Ook de manier  
waarop er met het licht wordt gespeeld is duidelijk op de  
onderstaande foto's.



snede cc  1 : 50
pand koloniale waren

Lage 
Landen

CONTRASTS
In a town, I like to draw contrasts. 
Buildings from different ages have a 
different look. In a drawing, with the stroke, 
with the colour, you can emphazise the 
contrasts. In Liège, where I live, new urbanistic 
regulations, in the sixties, have permitted to 
build higher. Many beautiful old houses from 
                  the XIXth Century were destroyed 
                      and replaced with new apartments.

      

                Johannesburg
IT  is a treasure trove of - sketches, sketching 
experiences, stories, tips and inspiration from 
all around the world - and is going to keep me 
enthralled and                       egrossed for many 
hours, over and over                              again.

Afrika
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urban sketching
Babette herben 3BAIAR ONTWERPSTUDIO SCENOGRAFIE 18-12-2013

19. 2014

ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching

tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
snede waarbij de link wordt gelegd tussen de bestaande elementen en de 
nieuwe constructie. Ook de lichtinval van de centrale wereldbol wordt  
uitgelegd, net als de constructie van de verticale driehoeken.



Scandinavie       

    Stockholm
This is part of what I love the most about Stockholm.
   there is always a story behind everything you see. 
     Sometimes a very long and old story.

Het Oosten       

                Seoul
IT Has been a long time since i drew live models 
and i enjoyed the challenge of drawing the 
human form. Besides the models, the artist 
and visitoris provided great opportunities to 
draw the human form             as well.

Lage 
 Landen

Amsterdam
In a town, I like to draw 
contrasts. Buildings from 
different ages have a different look. 
In a drawing, with the stroke, with the 
colour, you can emphazise the 

contrasts. 

Afrika
      

                Johannesburg
IT  is a treasure trove of - sketches, sketching 
experiences, stories, tips and inspiration from 
all around the world - and is going to keep me 
enthralled and                      egrossed for many 
hours, over and                             over again.

TIME

      

    Boston
        We show the world one drawing at a time. 
                WE CAPTURE WHATE WE SEE FROM DIRECT
                       OBESERVATION. OUR DRAWINGS TELL THE
                              STORIES OF OUR SURROUNDINGS. OUR
                                     DRAWINGS ARE A RECORD OF PLACE
                                             AND 

Het Westen

snede DD  1 : 50
pand koloniale waren

urban sketching
Babette herben 3BAIAR ONTWERPSTUDIO SCENOGRAFIE 18-12-2013

      

            Johannesburg
IT  is a treasure trove of - sketches, sketching 
experiences, stories, tips and inspiration from all 
around the world - and is going to keep me enthralled 
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IT Has been a long time since i drew live models 
and i enjoyed the challenge of drawing the 
human form. Besides the models, the artist 
and visitoris provided great opportunities to 
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ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching

tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
snede van de tentoonstellingsruimte met detailplannen  
per werelddeel.



21. 2014

ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching

tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
maquette van de tentoonstelling over urban sketching,  
gelegen in het pand de "Koloniale Waren" in Hasselt.
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ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching

tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
maquette van de tentoonstelling over urban sketching,  
gelegen in het pand de "Koloniale Waren" in Hasselt.



23. 2014

ontwerpstudio: cluster scenografie
tentoonstellingsruimte over urban sketching

tentoonstellingsruimte over urban sketching_ 
maquette van de tentoonstelling over urban sketching,  
gelegen in het pand de "Koloniale Waren" in Hasselt.



.242014

ontwerpstudio: constructie herbestemming
detailplannen glas-in-lood raam

detailplannen glas-in-lood raam_ 
gedetailleerde uitwerking van een glas-in-lood raam omwille van 
de herbestemming van een kerk in Borgloon.



25. 2014

ontwerpstudio: cluster meubel
meubelontwerp voor een juwelenconsulente

	  

meubelontwerp voor een juwelenconsulente_ 
logo-ontwerp voor een draagbare juwelenkoffer voor een  
juwelencosulente van Victoria Benelux.
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ontwerpstudio: cluster meubel
meubelontwerp voor een juwelenconsulente

O B J E C T K E U Z E & C R I T E R I A

Z I L V E R E N  J U W E L E N 
donkere achtergrond

G O U D E N  J U W E L E N
gekleurde achtergrond

Z W A R T E  EN G E K L E U R D E  J U W E L E N
lichte achtergrond

V R O U W E N goud en zilver - donkerrood
K I N D E R E N gekleurd - lichtrood
M A N N E N zwart en zilver - donkergrijs
R E S T zilver goud zwart gekleurd - lichtgrijs
D E K S E L opvallende kleur - koraal

Tijd om zich te verwennen.
Onze collectie wordt u voorgesteld in uw eigen omgeving, via een 
boeiende en aangename bijeenkomst.
Een bevoorrechte positie.
Een deskundige Victoria consulent(e) zal u bijstaan, terwijl u 
rustig en in een aangename sfeer de juwelen kunt passen.
Zeer zachte prijzen.
Victoria laat u mee profiteren van de laagste prijzen.
Een kwaliteitslabel.
Alle zilveren en gerhodineerd zilveren Victoria juwelen zijn 
vervaardigd in gewaarborgd massief zilver 925/000. Alle stalen 
Victoria juwelen zijn gewaarborgd staal 316L. De vergulde 
Victoria juwelen worden vervaardigd in baden van 18 karaat 
goude en krijgen een internationaal waarborgattest van 10 jaar 
tegen alle fabricagefouten. Al onze juwelen zijn gegarandeerd 
nikkelvrij, dus geen allergie, overeenkomstig de Europese 
wetgeving, en worden gecontroleerd door het 'Laboratoire 
Dubois' uit Zwitserland. Ieder Victoria juweel draagt het Victoria 
merkteken.

L I C H T

S T I J L V O L
P R A K T I S C H

A A N T R E K K E L I J K
E E N V O U D I G

  K W A L I T E I T
   V E R F I J N D

   V R O U W E L I J K

T R A N S P O R T E E R B A A R

I N V E N T A R I S

O O R B E L L E N
H O R L O G E S

 P I E R C I N GS 
A R M B A N D E N

 K E T T I N G E N
R I N G E N

   

H A N G E R T J E S
B R O C H E S

vrouwen mannen kinderen

V E R P A K K I N G E N
T I J D E L I J K E

 R E C L A M E
A C T I E S

 B E S T E L B O N N E N
B R O C H U R E S

dozen zakjes plastiekjes kaartjes

S M A R T P H O N E
 D E C O R A T I E

T A F E L L A K E N

 S T A A N L A M P

S P I E G E L

 S C H R I J F G E R I E F

 W A T J ES EN P R O D U C T

P O E T S D O E K J E S
 P A S R I N G E N

V O R M E L I J K M A T E R I A A L & K L E U R

B E R K E N  M U L T I P L E X
6,5mm 9,5mm 12,3mm

A L U M I N I U M  G E R I B B E L D  
ingefreesd in de kist

F I N E E R  P O P U L I E R  G E M E N G D
kleur frassino

V I L T 
100% natuurlijke wol, 90% waterdicht, vuilafstotend
donkerrood felrood donkergrijs lichtgrijs koraal

 B A B E T T E  H E R B E N 3BAIAR M EU B E L

meubelontwerp voor een juwelenconsulente_ 
uitwerking van een draagbare juwelenkoffer voor een consulente 
van Victoria Benelux.



27. 2014

ontwerpstudio: cluster meubel
meubelontwerp voor een juwelenconsulente

E I N D R E S U L T A A T

V O O R A A N Z I C H T : W E R K P L E K
Z O N D E R  D E K S E L
1/5

V O O R A A N Z I C H T : W E R K P L E K
M E T  D E K S E L
1/5

B O V E N A A N Z I C H T : W E R K P L E K
1/5

S N E D E BB' : W E R K P L E K
1/5

S N E D E AA' : W E R K P L E K
1/5

C

bestelbonnen
bureauaccessoires 

(pennen plakband schaar stempel_)
demonstratieaccessoires 

(pasringen doekjes oorproduct watjes_)
paperassen 

(prijslijsten acties tijdelijke reclame_)
brochures
bedankbriefjes en visitekaartjes
verpakkingen 

(stoffen en plastieke zakjes)
verpakkingen 

(kleine doosjes grote dozen winkelzakken_)
tafellaken (lente-zomer)
tafellaken (herfst-winter)
decoratie (lente-zomer 
decoratie (herfst-winter)
decoratie (algemeen)

vrouwencollectie: ringen
vrouwencollectie: oorbellen piercings broches
vrouwencollectie: armbanden 
vrouwencollectie: kettingen hangertjes
kindercollectie: ringen + oorbellen broches 

+ armbanden kettingen hangertjes
mannen: ringen + oorbellen 

+ armbanden kettingen hangertjes
tijdelijke juwelen + promojuwelen
oude collectie: ringen oorbellen piercings broches 

+ armbanden kettingen hangertjes
horloges (vrouwen mannen kinderen)
steunen
decoratieboompjes, spiegeltjes

ZICHT BINNENIN : W E R K P L E K
1/5

S N E D E CC' : W E R K P L E K
1/5

A C H T E R A A N Z I C H T : W E R K P L E K
1/5

Z I J A A N Z I C H T : W E R K P L E K
1/5
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 B A B E T T E  H E R B E N 3BAIAR M EU B E L

meubelontwerp voor een juwelenconsulente_ 
ontwerp van een draagbare juwelenkoffer voor een consulente van 
Victoria Benelux.
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ontwerpstudio: cluster meubel
meubelontwerp voor een juwelenconsulente

 B A B E T T E  H E R B E N 3BAIAR M EU B E L
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D E T A I L S

D E T A I L  H O U T V E R B I N D I N G   V E R T I C A A L
1/1

D E T A I L  H A N D V A T E N  U I T G E F R E E S D
1/1

D E T A I L  D E K S E L  I N G E F R E E S D
1/1

D E T A I L  V E R B I N D I N G  V O L U M E S
1/1

D E T A I L  K O P S H O U T E N  V E R B I N D I N G
1/1

D E T A I L  P R E S E N T A T I E S T E U N E N
1/1
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D E T A I L  P V C - P L A A T  H O R L O G E S
1/1
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meubelontwerp voor een juwelenconsulente_ 
detaillering van een draagbare juwelenkoffer voor een consulente 
van Victoria Benelux.



29. 2014

ontwerpstudio: cluster herbestemming
herbestemming van een kerk in Borgloon

herbestemming van een kerk in Borgloon_
collage van het herbestemmingsproject van een kerk in Borgloon. De kerk wordt her-
bestemd naar wine&vine; een wijnbar, feestzaal en receptieruimte in combinatie met 
een boomgaard en een ruimte voor tuinfeesten of misvieringen in openlucht. Er is 
nog steeds de mogelijkheid om binnen misvieringen door te laten gaan. 

	  

Herben Babette wine&vine 
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ontwerpstudio: cluster herbestemming
herbestemming van een kerk in Borgloon

WINE&vine

babette herben
3baiar

herbestemming
guigoven

herbestemming van een kerk in Borgloon_
herbestemmingsplan van de omgeving van de kerk met de boomgaard en de  
ingeklede buitenruimte als eye-catcher.



31. 2014

ontwerpstudio: cluster herbestemming
herbestemming van een kerk in Borgloon

WINE&vine

babette herben
3baiar

herbestemming
guigoven

WINE&vine

WINE&vine

WINE&vine

herbestemming van een kerk in Borgloon_
gevelaanzichten van de kerk met ingang voor invaliden en de  
subtiele verwijzing naar de herbestemming van de kerk. 
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ontwerpstudio: cluster herbestemming
herbestemming van een kerk in Borgloon

WINE&vine
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herbestemming van een kerk in Borgloon_
bovenste grondplan: misviering om de 2 weken voor +/- 
25 bezoekers in de voorste ruimte van de kerk. 
onderste grondplan: speciale misvieringen voor +/-  
90 bezoekers in de centrale ruimte van de kerk.
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Vloer concrete grey 40x40cm met

waterwerend voegsel

n
u

ts
vo

o
r

zi
en

in
g

en

A A
'

A
'

A °C
ti

m
e

w
ha

t
w

ha
t

m
ic

ro
go

lf
ov

en
va

at
w

as
se

r

n
u

ts
vo

o
r

zi
en

in
g

en

vr
ie

ze
r

fr
ig

o
fr

ig
o

WINE&vine

babette herben
3baiar

herbestemming
guigoven

n
u

ts
vo

o
r

zi
en

in
g

en

°C
ti

m
e

w
ha

t
w

ha
t

m
ic

ro
go

lf
ov

en
va

at
w

as
se

r

n
u

ts
vo

o
r

zi
en

in
g

en

vr
ie

ze
r

fr
ig

o
fr

ig
o

E
e'

D
D

'

E
e'

herbestemming van een kerk in Borgloon_
bovenste grondplan: transformatie naar een wijnbar 
met wijndegustaties. 
onderste grondplan: transformatie naar een recep-
tie-ruimte of een feestzaal.
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Vooraanzicht Links
wijnbar

FRIGO
bieren

Afvalbak+
Accessoires

WIJNBAR.
Werktablet uit corian clay 3cm
Kern uit mdf
Bekleedt met bamboe fineer
Behandelt met olie

Horizontale snede aa'
wijnbar

FRIGO
frisdrank

Vooraanzicht Rechts
wijnbar

Vooraanzicht
glazenkast

KAST MET GLAZEN. 
Kern uit mdf
Bekleedt met bamboe fineer
Behandelt met olie
Leggers uit mat glas

A AA' A'

pianoscharnier

FRIGO
wijn

FRIGO
wijn

bovenaanzicht
wijnbar

1
1

5

1
0

5

2
4

7

20228 70

5
2

1
1

,8

1
9

4
,2

led-strip
indirect weggewerkt

led-strip
indirect weggewerkt

led-strip
indirect weggewerkt

Details glasverbinding

PLAY BY ALAIN BERTEAU
massieve notelaar
kleur swamp oak
zitting in camel
eigentijds
degelijk
comfortabel
gemakkelijk hanteerbaar
ergonomisch
stapelbaar
ook voor buitengebruik
verschillende hoogtes
kostprijs 860euro / stuk

MIXIS CHAIR BY FERRARINI
multiplex en massief eik
kleur oak wood
zitting in lichtbeige
eigentijds
elegant
comfortabel
gemakkelijk hanteerbaar
ergonomisch
stapelbaar
kostprijs +/- 370euro / stuk

herbestemming van een kerk in Borgloon_
keuze van het meubilair en detaillering van de wijnbar, 
die omgevormd kan worden tot een sober kerkmeubel.
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WINE&vine

babette herben
3baiar

herbestemming
guigoven

Vooraanzicht 
zitbank met bijzettafeltjes

Achteraanzicht 
bijzettafeltjes

Bovenaanzicht 
zitbank met bijzettafeltjes

Rechteraanzicht 
bijzettafeltjes

Bovenaanzicht 
bijzettafeltjes

Snede
bijzettafeltjes

MATERIAAL.
zitting - mdf met bamboe fineer behandelt
portugese leder beige
bijzettafeltje - kopshout massieve eik
lichtmatte glasplaat gelaagd

led-strips snoerloos

houten plaat
rugkussen met leder

5
6

0
4

6

MATERIAAL.
werkblad massieve eik 
behandelt met olie
wieltjes uit brons aluminium

9
5

Detail verbinding
staantafels

Detail wieltjes
staantafels

7
0

70

herbestemming van een kerk in Borgloon_
detaillering van de zitbank met verplaatsbare 
bijzettafeltjes en hogere staantafels.



.362014

ontwerpstudio: cluster herbestemming
herbestemming van een kerk in Borgloon
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MATERIAAL.
Kern uit mdf 18mm
bekleedt met bamboe fineer
Schuiflade 9mm

Detail schuifsysteem
paraffinewas
uitgefreesd
wijnkisten

Zijaanzicht
wijnkist I

Snede AA'
wijnkisten
bevestiging via draadeinden en kunsthars

Bovenaanzicht
wijnkist I - ruimte voor voorraad

70

3
5

35

Vooraanzicht
functie wijnbar

Vooraanzicht
functie misviering

20

2
0

Bovenaanzicht
wijnkist II

Zijaanzicht
wijnkist II

A

A'

led-strip
kabel ingeslepen in de wand
bovenaan de kist weggewerkt

BINNENALTAAR.
MATERIAAL.
Kern uit MDF
Bekleedt met bamboe fineer behandelt
Wieltjes uit bronsgekleurd aluminium

A

A'
Vooraanzicht
altaar

Bovenaanzicht
altaar

Snede AA'
altaar

Zijaanzicht
altaar

Detail wieltjes
altaar

Achteraanzicht
altaar

BUITENALTAAR.
MATERIAAL.
massief hout
Behandelt tegen schimmel, ongedierte
transparante vernis
Vaststaand, zonder wieltjes

200

6
0

9
0

Detail bestaande vloer
verdieping +1

eiken parketvloer
100x100x1,5cm - 11kg/m2
geluidsisolerende plaat
10mm
gipskartonplaten (2 maal)
10mm/stuk - 25kg/m2 (totaal)
osb-plaat
18mm - 11kg/m2

houten draagbalken
11mm - h.o.h.-afstand 400mm

gipskartonplaat
15mm 

pleisterlaag
10mm - 15 kg/m2

Eigengewicht vloeropbouw +/- 70kg/m2

2
0

Detail nieuwe vloer
verdieping +1

waterwerend voegsel
0,2mm - afgerond aan de wanden

tegelvloer
concrete grey - 40x40x1cm

betonlaag
5cm incl. platen
zwaluwstaartplaat
lewisplaten - draagkrachtig watervast geluidsisolerend brandwerend

houten draagbalken
11mm - h.o.h.-afstand 400mm - houtrot tegengaan door gaten te boren

gipskartonplaat
15mm 

pleisterlaag
10mm - 15 kg/m2

Eigengewicht vloeropbouw verhoogt met +/- 100kg/m2

2
0

DEUREN ZIJGEBOUWEN
handgrepen uit eikenhout
mat glas
gezandstraalde winfles

TUSSENPOORT
handgrepen uit eikenhout
mat glas
gezandstraalde wijnfles

glaslat

herbestemming van een kerk in Borgloon_
detaillering van de wijnkisten die getransformeerd kunnen 
worden tot bloemenkasten en constructieve details.
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herbestemming van een kerk in Borgloon_
doorsnede van de transformatie naar wijnbar.
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herbestemming van een kerk in Borgloon_
doorsnede van de transformatie naar wijnbar.
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herbestemming van een kerk in Borgloon_
doorsnede van de misviering binnen en buiten.
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aardingslus

herbestemming van een kerk in Borgloon_
doorsnedes van de transformatie naar receptieruimte.
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herbestemming van een kerk in Borgloon

herbestemming van een kerk in Borgloon_
maquette van de transformatie naar wijnbar.
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herbestemming van een kerk in Borgloon_
maquette van de transformatie naar wijnbar.
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herbestemming van een kerk in Borgloon_
maquette van de transformatie naar wijnbar.
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herbestemming van een kerk in Borgloon_
maquette van de transformatie naar wijnbar.
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herbestemming van een kerk in Borgloon_
maquette van de transformatie naar wijnbar.
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Master interior design: construction systems stairs
Escola Superior de Artes e Design, Porto
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construction system stairs_
ruimte waarbij de trap de scheiding is tussen werk- en priveruimte.
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Master interior design: construction systems stairs
Escola Superior de Artes e Design, Porto

Construction Systems
stairs
Babette Herben

OFFICE 
SIDE VIEW BB'
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Glued
two component epoxy adhesive
strong
industrial
good quality

OFFICE 
side view aa'
stairs
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OFFICE 
side view bb'
stairs
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rough steel
cheap
strong
industrial
thin

concrete
cheap
strong
industrial
thin

oak wood
esthetic
sustainable
timeless
durable

construction system stairs_
ruimte waarbij de trap de scheiding is tussen werk- en priveruimte.
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Master interior design: construction systems stairs
Escola Superior de Artes e Design, Porto

Construction Systems
stairs
Babette Herben

Glued
two component epoxy adhesive
strong
industrial
good quality

calculation stairs
height from the room   3.45m
number of stairs  19
curtail step: 320cm divide to 19  
tread: tread plus two times curtail step = 60  26cm

7117

10426

glued

calculation stairs
height from the room   3.45m
number of stairs  19
curtail step: 320cm divide to 19  
tread: tread plus two times curtail step = 60  26cm

connection steel - concrete wall
plugged and glued
two component epoxy adhesive

connection steel - concrete ceiling
glued
two component epoxy adhesive

connection steel - concrete wall
plugged and glued
two component epoxy adhesive

construction system stairs_
detaillering van de trap als scheiding tussen werk- en priveruimte.

Construction Systems
stairs
Babette Herben
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tread: tread plus two times curtail step = 60  26cm

7117

10426

glued

calculation stairs
height from the room   3.45m
number of stairs  19
curtail step: 320cm divide to 19  
tread: tread plus two times curtail step = 60  26cm

connection steel - concrete wall
plugged and glued
two component epoxy adhesive

connection steel - concrete ceiling
glued
two component epoxy adhesive

connection steel - concrete wall
plugged and glued
two component epoxy adhesive



49. 2014

Master interior design: expressive drawing
Escola Superior de Artes e Design, Porto

expressive drawing_
de eerste stap was om twee dieren met elkaar te vermengen. Ik had 
gekozen voor een wolf en een hert, waarna ik de tekening maakte via 
de techniek "linoleum cut".
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Master interior design: lightning DIY Lamp
Escola Superior de Artes e Design, Porto

DIY Lamp_
dit lampontwerp is gemakkelijk om zelf te maken. Via goudgekleurd 
hardkarton en stevig koord ben ik tot dit resultaat gekomen.
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Master interior design: retailproject &other stories
Escola Superior de Artes e Design, Porto

& other stories- I just threw this look together  
 

&Other stories wants to create a place for woman who can write there own story. They can make their 
own story. They can wear whatever they want. &Other stories is an unique scandinavion concept. They 
use a lot of black and white because of the aspect of the blogging. It’s very important in this store. 

	  

Lounge beats, deep jazzy house 
 

 

P
erso

n
a

l sty
le tells a

 sto
ry

	  

retailproject &other stories_ 
collage van het concept achter &other stories, samen met het  
ontwerp van een nieuw logo.
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Master interior design: retailproject &other stories
Escola Superior de Artes e Design, Porto

Babette Herben
Escola arte+design Matosinhos
Project II
& Other Stories

1. Height: 147,7cm
2. 147,7cm / 18cm = 8 amount of stairs
3. 147,7cm / 8 = 18cm curtail step
4. 1xcurtailstep + 2xtred = 60cm = 24cm tread

A A'

B

B'

FLOORPLAN 1:50
main store
& other stories

1. Height: 341,5cm
2. 341,5cm / 18cm = 19 amount of stairs
3. 341,5cm / 19 = 18cm curtail step
4. 1xcurtailstep + 2xtred = 60cm = 24cm tread
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retailproject &other stories_ 
bovenste grondplan: gelijkvloers van de winkel &otherstories 
onderste grondplan: verdieping +1 met de conceptstore van 
&other stories
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Master interior design: retailproject &other stories
Escola Superior de Artes e Design, Porto

Babette Herben
Escola arte+design Matosinhos
Project II
& Other Stories

STREET VIEW 1:50
main store
& other stories

STREET VIEW 1:50
concept store
& other stories

Babette Herben
Escola arte+design Matosinhos
Project II
& Other Stories

90

Front view Side viewBack view

Section AA'
Floorplan

A'A
MATERIAL
MDF
Veneer

65

7

65

429

PANTONE
Barely Pink
12-2906 TCX

PANTONE
Pastel Blue
12-4607 TCX

PANTONE
Black
0961 U

PANTONE
Mystic Blue 
11-4303 TCX

retailproject &other stories_ 
gevelaanzichten met links de ingang van de conceptstore en 
rechts de ingang van de eigenlijke winkel. Ook zijn er  
detailplannen te zien van het kassameubel van &otherstories.
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Master interior design: retailproject &other stories
Escola Superior de Artes e Design, Porto

Babette Herben
Escola arte+design Matosinhos
Project II
& Other Stories
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retailproject &other stories_ 
doorsnedes van de verborgen connectie tussen de concept- 
store en de gewone winkel, de inkom en het niveauverschil 
in de winkel.
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Master interior design: retailproject &other stories
Escola Superior de Artes e Design, Porto
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retailproject &other stories_ 
doorsnedes van de presentatie van de kledij en accessoires, 
de zwevende trap, de inkomhal en de paskamers.



.562015

Master interior design: herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht
Universiteit Hasselt, Diepenbeek

herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht_ 
gevelaanzicht van de site van de brouwerij in Maastricht.
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Master interior design: herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht
Universiteit Hasselt, Diepenbeek

	  

herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht_ 
collage van de herbestemming van het voormalige woonhuis van 
de brouwerij naar een tijdelijke opvangplek.



.582015

Master interior design: herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht
Universiteit Hasselt, Diepenbeek

BROUWERY = DE RIDDER =BROUWERY = DE RIDDER = BROUWERY = DE RIDDER =

herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht_ 
bovenste plan: masterplan van de site van brouwerij de Ridder. 
onderste plan: grondplan van de site van brouwerij de Ridder.
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Master interior design: herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht
Universiteit Hasselt, Diepenbeek
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herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht_ 
bovenste plan: verdiepingsplan +1 van de site van brouwerij de Ridder. 
onderste plan: verdiepingsplan +2 van de site van brouwerij de Ridder.
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Master interior design: herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht
Universiteit Hasselt, Diepenbeek

herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht_ 
doorsnedes van de site van brouwerij de Ridder.
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Universiteit Hasselt, Diepenbeek
Master interior design: herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht

herbestemming brouwerij de Ridder, Maastricht_ 
doorsnedes van de site van brouwerij de Ridder.
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Master interior design: masterproef 2015
Universiteit Hasselt, Diepenbeek

Babette Herben _ babette.herben@student.uhasselt.be _ 0494/34.57.97 
 

“How can I give a redestination 
to brewery ‘de Ridder’ in Maastricht 
to create a temporary accomodation  

for squatters?”” 
Research about abandonment and squatted buildings 
in Porto, Brussels and Amsterdam, 
as an inspiration for the location in Maastricht? 

 
I started my research because of the problem of the existence of abandonment.. I am interested in this subject 
because I’ve spent my Erasmus abroad in Porto, where you can see a lot of abandonment. Because of personal 
contact with the concept of anti-squatting, I’ve focused my research on squatted buildings. If abandonment 
ceased to exist, squatters would have to quit their practices. Through this research I want to formulate 
temporary solutions for squatters, because in that case they won’t need to illegally occupy empty buildings. I’ve 
focused my research on three city’s; Porto, Brussels and Amsterdam, as an inspiration for my design project. 
 
My master design project will focus on an abandoned building in Maastricht, named Brouwerij De Ridder, which 
will get a new temporary program, in function of these squatters. The concept is about co-housing, where all the 
facilities are connected to each other. First of all, there’s a program for students who are squatting because of 
the need for a place to live. There are different kind of types of studenthousing in my project. Second of all, I’m 
going to design a temporary house for people who doesn’t have a place live for some time. 
 

masterproef 2015_ 
Engelstalig abstract en de cover 
van mijn masterproef 2015.
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venstertablet - witte carrara marmer 

raam gaat niet open

verplichting van glasgordijnen
> vervangen door rolgordijnen

venstertablet - witte carrara marmer 

raam gaat volledig open/kip

verplichting van glasgordijnen
> vervangen door rolgordijnen

raam gaat open
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venstertablet - witte carrara marmer venstertablet - witte carrara marmer
> op de grond 

raam gaat open

285

40
0

267

145

mat glasmat glas

helder glas

64
5

TERRAS.
-tegels behouden, enkel goede schoonmaakbeurt
-betonnen rand, eventueel behandelen tegen afbraak/..
-voorzieningen: wasdraden, zitruimte, groen, houten legplank (als 
tafeltje, voor planten op te zetten,..)

SLAAPKAMER 1.
-voorzieningen: éénpersoonsbed (90x200cm), nachttafeltje, bureau 
met bergruimte en TV, dressoir
-deur uit mat glas voor de lichtinval binnen de gang + gang oogt 
ruimer
-muren: neutrale kleur + één muur in een tint/behang

SLAAPKAMER 2.
-voorzieningen: tweepersoonsbed (160x200cm), nachttafeltjes, TV, 
dressoir, legplanken langs de ramen(open berging oogt minder zwaar)
-deur uit mat glas voor de lichtinval binnen de gang + gang oogt 
ruimer
-muren: neutrale kleur + één muur in een tint/behang

GANG.
-muren in een neutrale, lichte kleur verven (VB. gebroken wit)
-canvasdoeken aan de muur (extra kleur + neemt weinig plaats in)
-kapstokken aan de deuropening

TOILET. 
-extra berging in voorzien voor poetsproducten e.d.
-ruim, extra wasbak
-lichtinval door het kleine raam

BADKAMER.
-verluchting: onder de deur + verlichtingsgat
-tegels tot aan het plafond laten lopen
-spatwatervrije verlichting
-voorzieningen: handdoekenrek en verwarming in één (zie foto); kast 
voor wasmachine en berging, douche (90x90cm), lavabomeubel met 
berging onder en achter de spiegels met spiegelverlichting

LEEFRUIMTE.
-lichtinval is zeer positief! doortrekken tot in de gang via dubbele 
doorzichtige glazen deur
-voorzieningen: legplanken langs de deur, gesloten kast rond de 
schouw met TV, ruime ligzetel met bijzettafeltje en verlengstuk, 
eethoek voor 4 personen, groenplanten
-keuken loopt over in de living

KEUKEN.
-uitzicht naar buiten
-voorzieningen: frigo+diepvries (ingewerkt), vaatwasser + 
microgolfoven + oven (ingewerkt), hoekkast met rolluik voor koffiezet 
e.d., kookpit met afvoer, 
-werktablet uit corian, donkergrijs (in contrast met de vloer)
-kasten uit MDF bekleedt met melamine (wit), net als de plinten
-handgrepen ingewerkt uit RVS, dampkap uit RVS

raam gaat open/kip

VLOER: lichtgrijze natuursteen
klassevolle uitstraling
40x40cm: ideale maatvoering!
onderhoud, éénheid binnen de ruimtes

wasmachine

18
5

172

frigo + 
diepvries

vaatwasser
+ ovens

172

Project van makelaar M. Pauly om de verkoop van een appartement  
te stimuleren door aan de geinteresseerden een indelingsplan te 
tonen. Dit project is gelocaliseerd in een oud appartementsblok  
te Bilzen en wordt gerenoveerd tot een open, ruimte leefruimte  
met 2 slaapkamers en balkonruimte.



Prive project
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Inrichting zolderkamer

Project van een vriendin die ging verhuizen naar een nieuw-
bouwwoning in Zonhoven. Ze kreeg de zolderkamer en wou zien 
welke mogelijkheden er voor haar waren, om eventueel nog 
aanpassingen door te geven aan de architect.
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Interieurarchitecte bij Maria Milano, Matosinhos (Porto)
Ontwerp villa voor 4 personen

In oktober ben ik samen met mijn collega's  
begonnen aan het ontwerp van de villa voor mijn 
bazin. Het resultaat is een combinatie tussen 
scandinavische en industriele elementen. 



Interieurarchitecte bij Maria Milano, Matosinhos (Porto)
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Ontwerp villa voor 4 personen

doorsnede boven: slaapvertrek zoon, doorgang en 
het zicht vanaf de patio op de kantoorruimte. 
doorsnede onder: slaapvertrek dochter, leefruimtes 
en het zicht vanaf de patio op de keuken.
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Interieurarchitecte bij Maria Milano, Matosinhos (Porto)
Tentoonstelling EXD'15

In november heb ik als vrijwilliger meegeholpen bij de  
opbouw van de tentoonstelling EXD'15, met interieur- 
objecten van bekende Portugese designers.



Interieurarchitecte bij Maria Milano, Matosinhos (Porto)
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Tentoonstelling EXD'15

In november heb ik als vrijwilliger meegeholpen bij de  
opbouw van de tentoonstelling EXD'15, met interieur- 
objecten van bekende Portugese designers.
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Interieurarchitecte bij Maria Milano, Matosinhos (Porto)
Ontwerp studentenwoningen

In december ben ik samen met een 
collega gestart met het ontwerp van 
twee studentenwoningen van 2 tot 
4 studenten per woning. Er werd 
vooral rekening gehouden met de 
bestaande structuur van het pand.



Interieurarchitecte bij Maria Milano, Matosinhos (Porto)
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Ontwerp studentenwoningen

Doorsnedes van de priveruimtes, gemeenschappelijke 
sanitaire ruimte, garage en opbergruimte.



.722016

Interieurarchitecte bij Maria Milano, Matosinhos (Porto)
Ontwerp studentenwoningen

Doorsnedes van de priveruimtes, gemeenschappelijke 
gang, garage en opbergruimte.
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Interieurarchitecte bij Maria Milano, Matosinhos (Porto)
Ontwerp studentenwoningen

Doorsnede van de gemeenschappelijke ruimte met 
keuken, zitruimte, studeerplek en trappenhal.
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2011.start bachelor interieurarchitectuur (vanaf september)
Bezoek aan het MAS, 20-10, Antwerpen (België) 
Bezoek woonestetiKa, 04-11, Genk (België)  
 

2012. 
Studiereis, 27/29-03, Kortrijk (België) 
Bezoek aan Le Grand Atelier, 08-05, Bergen (België) 
Bezoek aan Mijn huis Mijn architect, 30-09, Borgloon (België) 
Bezoek Art Center Hugo Voeten, 10-10, Herentals (België) 
Bezoek woning Jozef Schellekens, 10-10, Turnhout (België) 
Bezoek project “Reading between the Lines”, 22-11, Borgloon (België) 
 

2013. 
Bezoek voormalig treinstation, 10-02, Genk (België) 
Praktijkstudie naar nutsvoorzieningen “Schoenen Bruggen”, 14-02, Riemst (België) 
Bezoek aan Batibouw, 03-03, Brussel (België) 
Studiereis, 24/28-03, Kopenhagen (Denemarken) 
Studiereis, 08-05, Oostende (België) 
Bezoek tentoonstelling FashionClash, 06-10, Maastricht (Nederland) 
Bezoek IKEA achter de schermen, 14-10, Hognoul (België) 
Bezoek leegstaand retailpand Havermarkt, 23-09, Hasselt (België) 
Bezoek leegstaand retailpand Demerstraat, 23-09, Hasselt (België) 
Bezoek leegstaande pand Koloniale Waren, 25-09, Hasselt (België) 
Kijkstage Romulus&Remus deel 1, 28-11, Hasselt (België)
Kijkstage Romulus&Remus deel 2, 12-12, Munsterbilzen (België) 
 

2014. 
Opening zelfontworpen mini-tentoonstelling fotografie, 10-01, Godsheide (België) 
Bezoek aan meubelfabrikant BULO, 03-02, Antwerpen (België) 
Bezoek aan leegstaande kerken op zoek naar herbestemming, 05-02, Borgloon (België) 
Lezing Rob Brouwers Satijnplus Architecten, 06-02, Diepenbeek (België) 

Globale interieurgerichte evenementen
2011-2014
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2014.start master & erasmus Porto (september) 
Kijkstage Romulus&Remus deel 3, 27-02, Hasselt (België) 
Lezing CRKC, 12-03, Diepenbeek (België) 
Bezoek aan K-Teg, 21-03, Hasselt (België) 
Studiereis, 30-03 t.e.m. 04-04, Berlijn (Duitsland) 
Studiereis, 24-04, Maastricht (Nederland) 
Bezoek Stedelijk museum, 25-04, Amsterdam (Nederland) 
Bezoek aan hotel ontworpen door Paulo Bol, 10-10 (Portugal) 
Bezoek aan Yeatman Hotel, 11-10, Porto (Portugal) 
Fashionweek, 24/25-10, Porto (Portugal) 
Bezoek aan LZF-Lamps, 07-11, Matosinhos (Portugal) 
Bezoek aan Serralves Museum, 07-11, Porto (Portugal) 
Workshop Flag Ship Stores, 21-11, Matosinhos (Portugal) 
Studiereis, 29-11 t.e.m. 01-12, Lissabon (Portugal) 
Case-study’s in Norteshopping, 10-12, Matosinhos (Portugal) 
Tentoonstelling over detailmaquettes, 15-12, Matosinhos (Portugal) 
 
 
 
 

2015.start bij Maria Milano (oktober) 
Vrijwilliger achter de schermen bij Moda Tirso, 17-01, Santa Tirso (Portugal) 
Fashionweek, 11/13-02, Madrid (Spanje) 
Studiereis, 19-02, Braga (Portugal) 
Coöperatie EXIT - Afstudeerprojecten Faculteit Architectuur en kunst, 19/21-06, Hasselt (België) 
Opening QUADRA, 23-10, Matosinhos (Portugal) 
Fashionweek, 24-10, Porto (Portugal) 
Studiereis, 07-11, Aveiro (Portugal) 
Vrijwilligerswerk tentoonstelling “EXD’15/Desejo, Tensão, Transição“, 09/13-11, Matosinhos (Portugal) 
Opening “EXD’15/Desejo, Tensão, Transição“, 13-11, Matosinhos (Portugal) 
Interieurbiënnale, 19-11, Coimbra (Portugal) 
Opening tentoonstelling “ecology, design, synergie”, 12-12, Matosinhos (Portugal)

2016. 
Privébezoek EXD’15/Desejo, Tensão, Transição“, 16-01, Matosinhos (Portugal)

Globale interieurgerichte evenementen
2014-2016



thank you for this journey in my life
as an interior designer 

2011-2016


