Binnenkijken

Buitenleven
à la Pippi

Timmerman Søren (49) en Dorte (53), theologiestudente, zijn zo
vaak ze kunnen in hun vakantiehuis op het Deense eiland Sjælland.
Hun volwassen kinderen schuiven graag aan in de weekends.

IDEE
Omdat het terrein lang is, en wigvormig, was het de kunst om
binnen de bouwvoorschriften te blijven. Zo werd dit vakantiehuis
hoog en smal (2,5 m). En werden bijgebouwen gemaakt voor extra
ruimtes. De boodschap: wees creatief! Als jouw droom(vakantie)
huis niet op een perceel past, splits het dan op. Niet alle ruimtes
hoeven zich per se onder één dak te bevinden.
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Het Deense vakantiehuis van Søren en Dorte is klein, smal en hoog,
waardoor allerlei creatieve ideeën ontstonden. Op het erf kwamen
verschillende bijgebouwtjes en voor Søren brak een nieuwe lente aan:
zijn liefde voor gerecyclede materialen kreeg alle ruimte.

Styling en tekst: Hanne Vind • Fotografie: Ida Schmidt (House of Pictures) • Tekstbewerking: Louël de Jong
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Met als basis witte muren en plafonds kunnen heel wat snuisterijen en
persoonlijk items een plek krijgen, zonder dat het rommelig wordt.

IDEE
Weinig ruimte? Houten
transportkisten zijn hier
gebruikt voor extra
beddengoed. De kisten
werden nonchalant onder de
loungebank -die dezelfde stijl
heeft- geschoven, alsof het zo
hoort. Kijk voor houten,
vintage kisten op fabriek13.nl

De tuin met weelderig groen en allerlei hoekjes is de ideale plek om rustig te studeren. De scheidslijn tussen binnen en buiten is hier dun. Binnen
stroomt licht via ramen aan alle kanten de multifunctionele kamer binnen. Gerecyclede meubels, natuurtinten en pure eenvoud typeren de inrichting.
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Dorte mixt graag wilde bloemen
met plukbloemen uit de tuin.

IDEE
Zorg dat je niet alleen in juli en augustus kunt
plukken in je tuin, maar (bijna) het hele jaar
door. Daarvoor is wat kennis nodig: Welke
bloem bloeit wanneer? En hoe ga je te werk?
Gelukkig zijn er boeken genoeg om je kennis
bij te schaven. Bijvoorbeeld Plukgeluk van
Silvia Dekker en Flower Happiness van
Annemarije Mellema.

Binnenkijken

De nadelen van een klein huis zijn op een slimme manier omgebogen door buiten allerlei intieme zithoekjes te creëren. De bakstenen kachel is gebouwd
door Søren zelf en verwarmt het hele huis én het water voor de vloerverwarming in de badkamer. De mand onder de bank is van House Doctor.

Kijk eens bij de
kringloopwinkel of een lokale
pottenbakkerij/galerie voor
een mooie, authentieke vaas.
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IDEE

Søren en Dorte vergelijken hun
keuken met een werkplaats waar alles
‘voor het grijpen’ moet staan.

Een oude ladekast, afkomstig uit een
kruidenierswinkel, verhuisde decennialang
met hen mee. Nu is de kast onderdeel van
de keuken. Met resthout werd een aanrecht
gemaakt. Uit de samensmelting ontstond
een mooi basic geheel.

1

2

1 Oude koffieblikken en keramiek in een mooie mix op de keukenplank. Het spookje is van een serie van Studio Arhøj. 2 Dorte studeert theologie en verhuist
door de dag van plek naar plek, afhankelijk van weer en wind. Hier zit ze in de luwte achter het huis, tegen het bijgebouw dat de orangerie wordt.

De vakantiewoning van Søren en Dorte
bestaat uit een hoofdhuis met diverse bijgebouwen. Het diepe, smalle stuk grond
was bepalend voor de vorm van het bijzondere huis. Vanaf het dakterras is het
kleine koninkrijk mooi in z’n geheel te
overzien, met schaduwrijke hoekjes, een
buitenkeuken, springbalsemien, struiken, stenen paadjes en wilde bloemen.
Hoe de uitbreiding van een klein zomerhuisje leidde tot een universum dat in de
boeken van Pippi Langkous zou kunnen
voorkomen – daarover gaat deze binnenkijker. Net zo goed een buitenkijker
trouwens, want de scheidslijn tussen
binnen en buiten is hier heel dun.
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Beroemdheid
Eerst iets over de omgeving. Het huis
ligt in de buurt van Hornbaek, een badplaats in het meest noordelijke puntje
van het Deense eiland Sjælland
(Seeland), op een uur rijden van hoofdstad Kopenhagen, aan de smalle zeestraat die Denemarken van Zweden
scheidt. Vooral veel mondaine vakantiehuizen zie je hier en eindeloze zandstranden. Het oude vissersstadje werd
honderdvijftig jaar geleden ontdekt
door kunstenaars en nog altijd heerst er
een vrije spirit. Deze ontspannen sfeer,
en de prachtige omgeving bestaande uit
bossen, strand en duinen, oefenen op

Søren en Dorte een enorme aantrekkingskracht uit. Dat blijkt ook uit de
inrichting van hun huis, wat duidelijk
het werk is van twee creatieve geesten.

Orangerie

Terug van weggeweest:
het gordijntje onder
de spoelbak. Voor
een nostalgisch en/of
ongekunsteld
(afhankelijk van de stof)
accent in de keuken.

“Huis en inrichting moeten functioneel
zijn. Buiten is altijd wel ergens een
klein bouw- of tuinproject aan de gang.
En ook eten gebeurt meestal buiten,
ook ‘s winters. We bereiden het in de
buitenkeuken, in onze rookoven, of in
het bijgebouw dat momenteel wordt
omgetoverd tot oranjerie-bijkeuken. De
buitenruimtes maken hier echt deel uit
van de binnenhuisinrichting”, aldus ➝
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“Als we met pensioen gaan willen we hier permanent wonen”

IDEE
Dit bed is een Japanse futon: een met ruw
katoen gevulde topper of matras. Er zijn
allerlei variaties. Kenmerkend is dat hij erg
buigzaam is (je rolt hem zo op) en tegelijk erg
stevig. Mensen met rugklachten wordt dit
matras nogal eens aangeraden.

1

2

1 Alles is eenvoudig en sober, maar sfeervol. De potloden en snuisterijen liggen op een dienblad van Ikea. 2 Om rustig te studeren bij slecht weer is boven
een hoekje gecreëerd met een bureau. De lamp is van Ikea. De tafel (gemaakt van resthout) is inklapbaar en kan aan de muur worden gehangen.

Dorte. Søren gaat graag op zoek naar
oude, gerecyclede materialen met een
interessant verhaal. Zo zijn de ramen
afkomstig van de oude Russische
ambassade. Zijn liefde voor recycling is
niet zozeer een principekwestie, het is
vooral de kwaliteit van oude materialen die hij bewondert. Het hele huis is
duurzaam. Alle planken komen van
een lokale zagerij en al het andere hout
komt uit Denemarken. Waarom deel
uitmaken van een enorme consumptiecirkel als alle benodigde materialen
vlakbij huis te krijgen zijn? Ook wordt
regenwater gebruikt om de tuin te
besproeien. Dat is goed te doen met
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In de kleine slaapkamer met het schuine plafond kreeg een minimalistische
sfeer. De oude rieten stoel is een cadeau van de buurvrouw.

zo’n scheef dak en een uitgedacht systeem dat het water naar een speciale
container leidt.

rust en bezinning – heel handig voor
Dorte, die momenteel een studie volgt.

Rust en bezinning

Op het terrein staan vier gebouwen. Een
hoofdgebouw met keuken, eethoek,
badkamer en slaapkamer, een bijgebouw
met opslagruimte, een werkplaats en de
toekomstige oranjerie-bijkeuken. Deze
laatste moet een fijne oase worden met
veel groen en licht. Søren maakt vrijwel
alles zelf. Nog op de planning: een hoekje op het dakterras waar ze beschut
onder de open sterrenhemel kunnen slapen. Daarmee is hun universum uit de
boeken van Pippi Langkous compleet.

Dankzij allerlei hoekjes en kleine doorsteken is het een avontuurlijke reis binnen. Tweedehands meubels, natuurtinten, pure eenvoud en warmte typeren
de inrichting. Het tweetal koos ervoor
het huis op zo’n manier te bouwen en
isoleren dat het het hele jaar door
bewoonbaar is. Oók tijdens de koude
winters. “Als we met pensioen gaan
willen we hier permanent komen
wonen”. De plek is perfect voor wat

Slapen onder de sterren
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BUITENLEVEN À LA PIPPI

Eenvoud meets vintage
Plukken maar!
Lekkers en moois uit de
tuin verzamel je in een
leuke draadmand als deze
van IB laursen € 34,95
(countryathome.nl).

Binnen en buiten
lopen in het
vakantiehuis van
Dorte en Søren
naadloos in elkaar
over. Eenvoud,
vintage, natuurlijke
materialen én kleuren
staan hier centraal.

De kleuren van
Dorte en Søren
Met hun kleurenpalet blijven Dorte en
Søren het liefst zo dicht mogelijk bij
de natuur, al mag een opvallende tint
wel voor een twist zorgen: Cotone,
Biscotta en Alain. Carte Colori krijtverf,
vanaf € 39,20 voor 1 liter (cartecolori.nl).

De badkamer zou je houtje-touwtje kunnen noemen, maar dan wel met oog voor detail én vakmanschap. Søren maakte hem helemaal zelf. Het
badkamermeubel (met daarin een losse waskom) is gemaakt met teakhout van Sørens oude schip. De kraan is van Toni Christiansborg
(tonicopenhagen.dk), de blauwe hanglamp is een oude Russische mijnlamp en de bamboe douchemat is gekocht tijdens een vakantie in Frankrijk.

Goudkraantje
Zacht, zachter, zachtst
Mooie, groene kussenhoes met
franjes van Madam Stoltz. Let op het
fijne streepje! 50x50 cm
€ 15,25 (athomeliving.nl).

Back to nature
Een wasmand gemaakt van
wilgenteen met een 100%
katoenen voering. Natuurlijker
wordt het niet! € 39,95
(dille-kamille.nl).

Ga voor een glamourlook in de
keuken met deze mengkraan
Glittran van verchroomd
messing € 99,95 (ikea.com).

Op z’n Frans
Alsof ’ie zo van een Franse boerentafel
komt, deze katoenen placemat met groene
streep € 2,68 (sostrenegrene.com).

Botanische beauty

Tweede leven

Een mooie poster aan de muur kan
wonderen doen voor je interieur.
Poster Bild, 30x40 cm
€ 8,99/set van 2 (ikea.com).

Met dit wandrek van gerecycled
hout, geef je de keuken of
woonkamer een rustiek accent,
€ 39,90 (homedeco.nl).

Bevestig wat papierklemmen op een stuk drijfhout en je hebt een leuk rekje.
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Samenstelling: Janneke Peters • Voor verkoopadressen zie inhoud
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