
“HET KANAAL VOOR 
ONS HUIS IS NIET 
DE SEINE, TOCH 
VOELT HET HIER 

SOMS ALS PARIJS”
Minstens t ien jaar  moet het  nieuwe Haagse huis van 

Daniel le en Peter  bi j  hun gezin bl i jven passen.  Precies de 

t iener jaren van hun twee dochters .  Het  herenhuis dat  ze 

met dat  doel  compleet  verbouwden,  over t ref t  hun 

s touts te ver wacht ingen.
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> Wandlamp Valerie Objects, schilderij en kussens HKliving. Muurverf kader Drop Cloth van Farrow & Ball. Bank Trendhopper, kandelaars 
Søstrene Grene, salontafel Bolia, eiken vloer De Parqueteur.
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De verf van hun eigenhandig 
verbouwde portiekwoning 
in Den Haag was amper 
droog toen Danielle en 
Peter alweer hun volgende 

megaproject aangingen. Ze kochten een 
opgesplitst historisch herenhuis dat weer één 
geheel moest worden. ‘We waren ontzettend 
gelukkig met ons vorige huis, waarin we een 
boel energie en creativiteit hadden gestoken. 
Maar we zaten met een jonge hond die niet 
zelf de lange trap op kon en te zwaar werd 
om te tillen’, lacht Danielle. Om snel toe 
te voegen: ‘Nee, dat was natuurlijk niet de 
reden waarom we zo vlug alweer verhuisden. 
Achteraf was het toch niet het gedroomde 
familiehuis met onze opgroeiende dochters. 
We zagen een zoete inval voor ons, om al 
hun vrienden mee naartoe te nemen en met 
ruimte voor henzelf. De jaren waarin ze daar 
behoefte aan zouden krijgen, waren veel  
dichterbij dan we ons realiseerden. Dus  
besloten we om toch eens voorzichtig te kijken 
of we zo’n huis hier in Den Haag konden vinden. 
Een maand later tekenden we het koop-
contract en zaten we opgescheept met een 
gigantisch project, nog groter dan het vorige.’ 

Minder is meer
‘Het verouderde herenhuis dat we kochten, 
bestond uit twee appartementen, en had 
daarom bijvoorbeeld ook twee keukens. We 
hebben elke verdieping compleet opnieuw 

moeten indelen en renoveren. Alle wanden, 
plafonds en vloeren zijn open geweest. Door 
onze uitgebreide ervaring met verbouwingen 
durfden we het aan. Sterker nog: zo’n uitdaging 
vinden we juist leuk. Dat Peter bouwkundige 
is, scheelt natuurlijk wel. Het ontwerp en de 
tekeningen maakten we zelf en we deden 
ook de bouwbegeleiding. In totaal waren we 
ruim vijf maanden bezig. Op twee maanden 
na woonden we in de renovatie. Alleen de 
verdieping van de kinderen was klaar bij 
de verhuizing. Verder hadden we maar één 
kamer tot onze beschikking. De alleskamer 
noemden we die. We moesten er leven, eten 
en een tijd lang slapen, met de hond er ook 
nog bij. Afzien, maar het voordeel was dat we 
letterlijk bovendop de verbouwing zaten, dus 
we konden alles strak coördineren.’

Minihuisjes op zolder
‘We hebben het pand ingedeeld op ons leven. 
De kinderen worden ouder en krijgen meer 
behoefte aan een eigen plek, zelf houden  
we ook van onze privacy, maar tegelijkertijd  
willen we zo veel mogelijk samen kunnen zijn. 

> Vintage Deense lamp 
Catawiki, wandrek Hubsch. 
Blad bar Stone Art House, 

gegolfde panelen onderkant 
bar Orac Decor, barkrukken 

Fox Goud van CLP via Fonq. 
Keuken Kvik, goudkleurige 

wand Touch of Glamour van 
Flexa, gasfornuis Smeg, 

magnetron via Kvik, blender 
Bestron, kraan Messing 

Patina van Quooker, 
zeeppompje Wellmark.

De bewoners
WIE Danielle Pipper (45, interieurontwerper en stylist), Peter Coppoolse 

(40, senior projectleider), Yara (11), Miya (9), hond Isa 

ONLINE pippers.nl, @pippersstudio

WAT herenhuis van 185 m² uit 1894

WAAR Den Haag, sinds 2021

WOONSMAAK ‘Sober Japandi verlevendigd met vintage vol karakter’

BIJZONDER De basis is klassiek, toch voelt het huis helemaal van nu

“We merkten in dit huis 
hoeveel licht doet voor het 
woongenot”
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 Hanglamp Maisons du Monde, handgemaakte 
surfboards uit Bali via Tidez. Vintage kast 
Sprinkelhop, originele marmeren vloer.

< Hanglamp, wandkleed en keramieken schaal 
HKliving. Linnen tafelkleed Jysk, zwarte vaas 
H&M, kuipstoelen van Charles & Ray Eames 
voor Vitra. Kussens Madam Stoltz en Sissy-Boy, 
plantenpotten De Maan is Rond.

WOONIDEE 

Danielle vond een fantastische oplossing voor 

het kozijn zonder glas tussen keuken en serre: 

ze maakte er een verticale binnentuin van 

zodat de serre nog meer het oranjerie-gevoel 

kreeg dat ze wilde.

Om dat laatste te bereiken, lieten we beneden 
alles open en plaatsten we de keuken in het 
hart van de veertien meter diepe ruimte. Zo 
hebben we in de keuken, waar we veel zijn, 
contact met zowel de woonkamer aan de 
straatkant als de serre aan de tuinkant.  
De gang leek haast een bowlingbaan, we 
maakten er een kunstgalerij van. Op de eerste 
verdieping zijn onze slaapkamer en badkamer 
plus een werkkamer annex muziekkamer. Het 
balkon is een heerlijke plek om ’s ochtends 
met een kop koffie de eerste zon te vangen. 
Op de dakverdieping kregen de meisjes elk 
hun eigen huisje. We hebben de zolderingen 
weggehaald, zodat hun kamers een puntdak 
kregen en daarmee de iconische vorm van 
een minihuis. In het midden is de badkamer 
die ze delen. We overwogen nog om zo’n  
ouderwetse huisbel te installeren, om ze te 
laten weten wanneer we gaan eten, want ze 
horen ons niet als we beneden aan de trap 
roepen. Maar de wifi even uitzetten werkt ook.’   

Vakantiegevoel
‘Voor het interieur, mijn vakgebied, keek ik 
goed naar het huis. Dit is een klassiek heren-
huis met geornamenteerde plafonds, bewerkte 
schouwen, glas in lood en lambriseringen. 
Dat wilde ik in ere houden. We hebben flink 
geïnvesteerd om die basis te herstellen en 
weer solide te maken. In die setting vond ik 
eiken visgraatparket het meest passend en 

ingetogen kleuren het beste werken. Het 
huis is van zichzelf al zo mooi en rijk dat het 
weinig nodig heeft om het sfeer en karakter 
te geven. Het goud op de keukenmuur is dan 
weer een speelse toevoeging om de klassieke 
toon te doorbreken. De meubels komen 
grotendeels uit ons vorige huis. Ik vind het 
zonde steeds maar nieuwe dingen te kopen, 
ook uit het oogpunt van duurzaamheid. Het 
bijzondere is dat ze hier weer heel fris ogen, 
soms zelfs beter tot hun recht komen. 
Iemand zei laatst dat dit huis in Parijs zou 
kunnen staan. Zo voelen wij dat ook vaak, 
alsof we op vakantie zijn in eigen huis.  

Voor de deur stroomt dan wel niet de Seine, 
maar het kanaal brengt net zoveel sfeer. Het 
zijn van die geluksmomentjes als ik ’s avonds 
uit het raam kijk en de glinstering van lichtjes 
op het water zie. Over ons vorige huis zeiden 
we dat we er tien jaar zouden blijven, hier 
gaan we dat ook echt doen. Het klopt bij ons 
leven, we wonen er nu al heerlijker dan we 
durfden te dromen.’

“De gang leek haast een  
bowlingbaan, we maakten er 
een kunstgalerij van”

< Keuken Kvik, blad bar 
Stone Art House, kruk Fox 
Goud van CLP via Fonq. 
Eiken visgraatvloer  
De Parqueteur,

> Eiken wandrek Hubsch, 
keramiek HKliving.
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“Het huis is van zichzelf  
al zo mooi en rijk dat het 
weinig nodig heeft”

> Houten stoel Karwei, 
eetbank Wehkamp. Linnen 
tafelkleed Jysk, bruine schaal 
Sissy-Boy, kuipstoelen Vitra. 
Hanglamp HKliving. Vintage 
Poolse medicijnkast. Muurverf 
Shaded White van Farrow & 
Ball. Eiken visgraatvloer  
De Parqueteur. Grote witte 
plantenpot HKliving. 
Keramiek op tafel Sissy-Boy 
en Old Pine Shop.

>> Plissé raambekleding 
Raamdecoratie. Tafellamp 
Maisons du Monde. Bijzettafel 
Wehkamp, salontafel Bolia, 
goudkleurige plantentafel 
Sissy-Boy. Kussen HKliving, 
houten vaas Het Meisje met  
de Zaag. Vintage wandlamp 
Sprinkelhop. Leren draai-
fauteuil Gerard van den Berg 
voor Label, plaid Ikea. Overig 
onbekend.
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De materialen 
die Danielle overhield 

tijdens de verbouwing, zoals 
verwijderde deuren die niet 

meer gebruikt werden, zette ze 
in de buurt-app. Zo vonden ze 

een nieuw huis in de directe 
omgeving. 
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WOONIDEE 

Laminaat is praktisch, maar een kwaliteit die 

overtuigend op hout lijkt, is kostbaar. Betaalbaarder 

is laminaat met de look van witgelakte planken, 

dat vaak moeilijk te onderscheiden is van echte 

planken.

< Bed Ikea. Hanglamp, opbergmand en sprei 
Kwantum. Kussens Ted & Tone en Søstrene 
Grene. Vloerkleed Wehkamp, bankje Jysk, vintage 
kaptafel Marktplaats. Lichtsnoer Jysk. 

> Hanglamp en sprei Kwantum, vintage 
tijdschriftenrek kringloop. Kussens Coco Maison, 
Oyoy en By Molle. Voetenbank Jysk, gouden pot 
hangplant Mica Decorations via Fonq.

 Vintage kaptafel Marktplaats, spiegel Jysk, vintage 
dierenposter.

> Tegels en accessoires Sanitairwinkel. Overig onbekend.
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“Tijdens de verbouwing 
woonden we in één kamer, we 
doopten ,m de alleskamer”

> Linnen beddengoed Jysk, 
sprei Sissy-Boy, bamboe rek 
Bloomingville, overig 
onbekend.

>> Wandkast Besta van Ikea, 
houten paneel op grijs vilt 
Noakk. Houten stoel Karwei, 
kussen Madam Stoltz. Poster 
De Grote Golf van Hokusai via 
Desenio, opbergdozen Jysk, 
houten paddenstoellamp 
Jotex. Blauwe bank Maisons 
du Monde, zitkussen in kast 
Madam Stoltz, kussens op de 
kast HKliving. Plafondlamp 
Beau van Westwing. Witte 
laminaatvloer Impressive van  
Quick-Step.
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de vloeren en 
muren sowieso open 

moesten, was dat voor de 
bewoners hét moment om een 
hybride warmtepomp te laten 

installeren met een systeem  
van ventilatoren en  

zonnepanelen. 

WOONIDEE 

Een onderliggend thema kiezen voor het interieur 

zorgt op een subtiele manier voor eenheid. Hier 

komt het zee-thema terug in prints, surfboards, 

behang, strandtinten en golvende lijnen.
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WOONIDEE 

Een houten vloer in de badkamer is 

mooi, maar blijft altijd tricky. Een goed 

alternatief zijn keramische tegels met de 

uitstraling van houten planken. Ideaal in 

vochtige ruimtes.

 Behang Enso van Eijffinger. Tafel en hanglamp 
Beau van Westwing. Grijze stoelen Hay, houten 
stoelen via LijnM, blauwe kruk Sklum. Houten 
wand-organizer van Woud via Eijerkamp, vintage 
zwarte lamp van iGuzzini. Overig onbekend.

<  Bamboe jaloezieën Raamdecoratie, spiegels Ikea. 
Verouderd messing kranen Hotbath en wandmeubel 
Solid Surface via Sanitairwinkel. Kleed, hanglampen 
en kruk HKliving. Overig onbekend.

> Vintage kaptafel Marktplaats, vintage wandlamp 
Sprinkelhop, kruk van draadijzer vintage Pastoe. 
Daybed Cleopatra vintage Auping, kussens Madam 
Stoltz. Zeegras mand Nordal, schaal op schoorsteen 
H&M Home, vaas Bloomingville, sieradendoosje 
Søstrene Grene. Overig onbekend.
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