
Danielle en Peter bouwden 

zo goed als eigenhandig een 

opbouw met dakterras op 

hun Haagse portiekwoning. 

Door de beperkingen van 

regels en budget werden ze 

creatief in het vinden van 

verrassende oplossingen. 

styling JESKE WEEL | fotografie CAROLINE COEHORST

tekst CHRIS MUYRES 

DAK
op het

strandsfeerDIY-IDEE
Akoestische panelen zijn 

prima zelf te installeren. Hier 

zijn ze gebruikt in de keuken 

om te zorgen voor minder 

galm, maar zeker ook als 

sfeerbepalende blikvanger.

< Keuken Kvik met composietblad in 

marmerlook, akoestische eikenhouten 

wandpanelen en houten stoelen Lijn M, 

eettafel Jysk, hanglamp HKliving, 

vintage apothekerskast uit Polen, 

bank Wehkamp. Overig onbekend.
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> Vintage barkrukken van Dirk van 

Sliedrecht voor Rohé. Wandlampen 

Made, kranen Quooker, koelkast 

Beco, fornuis Smeg, wijnkoelkast 

Haier, klok Zuiver, op de vloer ligt 

Novilon uit de vtwonen-collectie in 

betonlook van Forbo. Overig 

onbekend.

we waren de 

eersten in de 

straat die bij de 

gemeente een 

plan indienden 

voor een  

opbouw op het huis’, vertelt Danielle. ‘Nu zien 

we ze overal verschijnen, maar als pioniers 

lagen we extra onder het vergrootglas. Dat 

zorgde voor een behoorlijke vertraging.  

Het was een proces van negen maanden om 

de vergunning rond te krijgen. Intussen was 

het ontzettend druk geworden in de bouw. 

Er was geen aannemer meer te krijgen en de 

prijzen waren flink gestegen. Daarom kozen 

we ervoor om de opbouw casco te laten 

plaatsen en zelf af te bouwen. Dat durfden we 

wel aan, want Peter heeft een bouwkundige 

achtergrond en zelf ben ik interieurontwerper 

en stylist. We zijn allebei aanpakkers. Ik 

leerde al op mijn achtste van mijn moeder 

behangen en schilderen en kon als kind de 

kunst afkijken van mijn vader, die ons eigen 

huis bouwde.’

GEWIJZIGDE PLANNEN
‘Oorspronkelijk hadden we aan de achterkant 

een dakterras gepland. Helaas vereisten 

nieuwe regels in de vergunning dat we vier 

meter uit de voorgevel moesten blijven. Dat  

is veel en het hield in dat er geen ruimte  

meer was voor het dakterras. We moesten 

ons ontwerp omgooien, maar van dat soort  

uitdagingen worden we juist heel creatief.  

We besloten het dakterras aan de voorkant te 

plaatsen. Achteraf blijkt dat de perfecte plek 

te zijn, want aan die kant gaat de zon onder. 

Het is zo fijn om daar ’s avonds te zitten en 

tot laat te genieten van het mooie weer.  

De indeling van de opbouw moesten we ook 

opnieuw bedenken. Het ontwerp waarop 

we het meest trots zijn, is de ‘wasstraat’. De 

badkamer zit aan de voorkant en we maakten 

een gang door de badkamer naar het 

dakterras. Zo hoefden we niet met gasten 

door de slaapkamer te lopen om het terras te 

bereiken. Aan die gang zijn de deuren naar 

douche, bad en toilet, terwijl de wastafels in 

de gang zelf zitten. Dat is ideaal met twee 

opgroeiende dochters, want als iemand de 

douche of het bad bezet houdt, kunnen de 

anderen nog wel bij de wastafels om de 

tanden te poetsen of om zich op te tutten. 

Die doorloop naar het terras is ook heel 

handig als we een barbecue houden; nu kun 

je makkelijk even snel je handen wassen of 

water pakken.’

‘Het huis zelf is vrij klassiek met hoge plafonds, 

een marmeren schouw en ornamenten. De 

nieuwe opbouw wilden we daarmee laten 

contrasteren, maar de sfeer moest wel warm 

zijn. Daarom kozen we voor hoogwaardig 

underlayment als hoofdmateriaal. Door al 

die houten wanden ontstond vanzelf het 

strandhuisgevoel dat we zochten. Het pakte 

zelfs zó goed uit, ook voor de kinderen, dat 

we de wanden nergens hebben geverfd of 

behangen, wat aanvankelijk wel het plan was. 

Dat is één van de leukste dingen van doe-

het-zelven: je hebt de ruimte en vrijheid om 

flexibel te zijn, om je plannen aan te passen 

als je een nóg beter idee krijgt.’

DE BEWONERS
Wie Danielle Pipper (44, 
interieurontwerper en stylist), 
Peter Coppoolse (39, project-
manager), Yara (10), Miya (8), 
hond Isa 
Online pippers.nl, @Pippers-
Studio
Wat bovenste etage van een 
portiekwoning uit circa 1910 
met nieuwe opbouw, 163 m2

Waar Den Haag, sinds 2017
Woonsmaak ‘Scandinavisch 
in de basis, met toevoeging 
van karaktervolle vintage 
meubelstukken’
Bijzonder De binnenkant 
van de opbouw is bekleed met 
underlayment dat in het zicht 
is gelaten

DANIELLE    “ We zochten een oud huis 
waaraan we iets nieuws 
konden toevoegen”

DIY-IDEE
Ruimte over onder de venster-

bank? Bevestig laag tegen de 

muur een plank, niet dieper dan 

de vensterbank en plaats er de 

kookboeken.
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DANIELLE   “ In de vernieuwde  
keuken gebruikten 
we hout als visuele 
link met de opbouw”

Akoestische eikenhouten 

wandpanelen en houten 

stoelen Lijn M, tafel Jysk, 

hanglamp HKliving. Bank 

Wehkamp. Overig onbekend.

> Afzuigkap Siemens, fornuis 

Smeg, lamp Made, snijplanken 

Loods 5, pot Present Time, bak 

Ikea, theepot Kitchen Trend, 

weegschaal kringloop, 

keukendoek Oyoy.
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KLEUR 
BEKENNEN
Danielle: ‘Ik heb een haat-liefde 

verhouding met kleur. In het 

begin houd ik alles altijd vrij 

basic, met natuurlijke materialen 

en tinten. Dan mis ik toch  

kleur en voeg ik die toe. Ik blijf 

aan het schilderen, minimaal 

twee keer per jaar. Het heeft 

meteen effect, dat is zo leuk 

aan verf. Daarbij is schilderen 

heel meditatief, dus ik vind het 

geen probleem.’

DIY-IDEE
Maak op de muur mooie 

vlakken met verf, als 

wandvullend abstract 

kunstwerk.

In de gang een vloerkleed van 

Madam Stoltz, hanglamp 

Random Light van Moooi.

< Fauteuil Hidde van Label, kruk 

Karwei, bureau zelfgemaakt.

Linnen gordijnen en stoel Ikea, 

vintage Bauhaus wandlamp  

uit een Duitse fabriek via 

Marktplaats. Overig onbekend.DIY-IDEE
Een schoorsteen voorzien 

van tegels is veel werk, maar 

het kan ook heel eenvoudig 

met tegelbehang.
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IN BALANS
Danielle: ‘Balans is voor mij 

belangrijk in een huis, daarom 

voeg ik karaktervolle meubels 

toe als ik merk dat het allemaal 

wat te nieuw en in getogen oogt. 

De Scandinavische stijl vind ik 

heel mooi als basis. Wat ik ook 

aantrekkelijk vind is Japandi, 

een sfeer die het midden houdt 

tussen Scandinavisch en Japans. 

Maar altijd met een twist, door 

er vintage, een opvallend kleur-

accent of iets verrassends aan 

toe te voegen.’ 

Schilderij en kruk HKliving, vintage 

mid-century kast Sprinkelhop, vintage 

designlamp Baobab van iGuzzini is 

een kringloopvondst, zwart vaasje 

H&M Home. Overig onbekend.

> Draaifauteuil Hidde van Gerard van 

den Berg voor Label. Visgraatparket 

vtwonen, rode bank Marktplaats, 

salontafel Jysk, vloerkleed Ikea, 

tafellamp Madam Stoltz, vintage 

bijzettafel, kast zelfgemaakt van 

berken multiplex.

DIY-IDEE
Een boekenkast op maat 

kan ook functioneren  

als roomdivider als je de 

kast haaks op een muur 

maakt in plaats van plat 

ertegenaan zet.
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Tegelbehang Karwei, 

accessoires op 

schouw Søstrene 

Grene. Vintage  

klok, wandlamp  

Light & Living, haard 

Houtkachelfarm, 

vilten mand  

Present Time.

Vliesbehang Manon,  

10 m x 53 cm (lxb), per 

rol € 15,- (kwantum.nl).

Houten gymringen, 

20 cm (Ø) € 14,95 

(wickey.nl).

Muurverf Estate 

Emulsion, in de kleuren 

Skimmed Milk (beige), 

Crimson Red (rood) en 

Broccoli Brown (bruin), 2,5 

liter € 93,- (farrow-ball.com).

Stompe jaren 30- 

paneeldeur van 

Bruynzeel, BRZ 23-103, 

in verschillende maten, 

vanaf € 229,08 

(deurtotaalmarkt.nl).

> Bank Trendhopper, poef 

Jysk, hanglamp en plantentafel 

Kwantum, muurlamp en grote 

print HKliving, plantenzak 

Quvio, vloerkleed Wehkamp, 

kussens By Mölle, Madam 

Stoltz en Oyoy. Overig 

onbekend.

Fietshanger Bike On 

The Edge #1, eiken, 

voor fietsen tot 12,5 

kilo, 32x32x12,5 cm 

(lxbxh), € 89,95 

(botlamsterdam.com).

1 Eikenhouten greep Marieke, 

11,2x3,2 cm (lxb) € 4,19 (gamma.nl).

2 Eikenhouten greep A16, 16,8x1,4 cm 

(lxb) € 9,70 (beslagonline.com).

3 Ongelakt eikenhout greep  

van 18,4x3,3 cm (lxb) € 12,81 

(duovorm.nl).

Klassiek eiken akoestisch 
paneel, 60x240 cm (bxh)  

€ 135,- (houtdirect.nl).
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Leren band, naturel, 

100x1,8 cm (lxb) € 7,10. 

Leuk voor een 

decoratief detail op 

een kussen of het 

vastmaken van een 

muurkussen (hobbii.nl).

Laserliner Smartcross 

met klemhouder, ideaal 

voor het visueel maken 

van rechte lijnen op de 

muur, bijvoorbeeld voor 

het schilderen van vlakken 

€ 57,40 (hornbach.nl).
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woonidee 
Door zowel de muur als het plafond 

in dezelfde donkergrijze kleur te 
verven en de achterwand wit te laten, 

ontstaat een fijne intieme sfeer die 
perfect is voor een tienerhang-out als 

deze. 

HUIZE 
HOUTRUST
De nieuwe opbouw kreeg de 

lichte sfeer van een strand huis: 

alle wanden en schuifdeuren 

zijn hier gemaakt van hoog-

waardig underlayment. Danielle: 

‘Het underlayment heeft een 

ander formaat dan standaard, 

namelijk 60x240 cm in plaats 

van 120x240 cm. Dat is veel 

handzamer voor DIY-projecten. 

We hadden nog genoeg over  

om ook de hoogslapers en ons 

bed ervan te timmeren. Al dat 

hout bevalt echt heel goed, het 

is heel rustgevend.’

Bureau Casala en schoolstoel 

vintage, roze lamp Kwantum. 

Overig onbekend.

< Hoogslaper zelfgemaakt, 

hangmat Karwei, hanglamp 

Søstrene Grene. Overig 

onbekend.
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DIY-IDEE
Een wand van 

spijlen maakt 

een hoogslaper 

extra veilig, maar 

ook knus als een 

boomhut.

Spiegels, wasbakken en 

wastafelkast Ikea, lampen 

boven spiegels en beker  

HKliving, kranen Saniweb, 

grepen Design Studio Nu, 

vloermat Ferm Living,  

haak en bakjes Jysk. 

< Vloerkleed H&M Home, 

vintage bureau Casala, 

hoogslaper zelfgemaakt,  

op de vloer Novilon uit  

de  vtwonen-collectie in 

betonlook van Forbo. 
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DOE HET
DUURZAAM
Danielle: ‘Wat ik mooi vind,  

is dat we een oud huis hebben, 

maar daar dankzij de nieuwe 

opbouw wat duurzame  

elementen aan konden toevoegen. 

Zo hebben we boven overal 

vloerverwarming, is alles extra 

goed geïsoleerd en lieten we op 

het dak zonnepanelen installeren. 

Daarnaast proberen we te  

hergebruiken waar het kan; 

we namen zo veel mogelijk 

meubels van ons vorige huis 

mee hiernaartoe en ik kies 

graag voor vintage items.’
DANIELLE   “  Kunnen  

improviseren 
hoort bij DIY”

Vintage kaptafel, vintage kruk 

van Cees Braakman voor 

Pastoe, keramieken lamp 

Make Room, bamboe 

jaloezieën Raamdecoratie. 

Overig onbekend.

> Zelfgemaakte bedombouw, 

linnen dekbedovertrek en 

bank Jysk, hoofdeinde Oyoy, 

print Desenio. Overig 

onbekend.

DIY-IDEE
Hoogwaardige underlayment-platen 

kun je prima in het zicht laten, omdat 

ze geen grove oneffenheden hebben 

zoals het standaard underlayment 

van de bouwmarkt. Het is een ideaal 

materiaal om zowel wanden als 

deuren en meubels van te maken.
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