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Laat de natuur bouwen

Schipper Houtbouw beantwoordt al uw vragen. Meer weten over wat er allemaal mogelijk is bij Schipper 
 Houtbouw? Kom dan eens langs bij onze vestigingen in Stadskanaal of Coevorden. Het  complete assortiment staat 
daar opgesteld op onze showterreinen en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Onze medewerkers informeren u 
graag over de  mogelijkheden die u samen met Schipper kunt realiseren. Maar ook komen we graag bij u langs om 
de  situatie ter plekke te bekijken. Samen met Schipper Houtbouw krijgt u precies wat u wilt!
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Laat de natuur bouwen

Hout is een fantastisch product. Bomen maken 

ons leven op aarde mogelijk door de afgifte van 

zuurstof, daarna mogen we het hout gebruiken 

om mee te bouwen. Daar doen wij iets voor 

terug. Schipper Houtbouw bouwt alleen met 

duurzaam hout, uit verantwoord beheerde 

bossen. Voor iedere boom die wordt gekapt, 

poten we drie nieuwe. “Wij willen graag dat 

onze kleinkinderen ook nog van deze aarde 

kunnen genieten”, zegt directeur Eddy Schipper. 

Scandinavië, waar het meeste hout van 

Schipper Houtbouw vandaan komt, begon 

ruim honderd jaar geleden al met het 

aanplanten van nieuwe bomen. Daarom zijn er 

in Europa nu meer bossen dan honderd jaar 

geleden. Het Nederlandse hout komt vooral uit 

de duurzaam beheerde Drentse bossen van 

Staatsbosbeheer.

MiLieuvriendeLijk

Houtbouw is ecologisch verantwoord. De groei 

van hout vermindert CO2
-uitstoot en de 

milieubelasting via transport en verwerking is 

beperkt. Omdat nieuwe bomen de plaats 

innemen van gekapt hout, is de grondstof 

steeds opnieuw beschikbaar. Voor andere 

constructiematerialen, zoals ijzer of beton, is 

cement nodig en die grondstof is niet 

onuitputtelijk. Bovendien komt bij de productie 

van iedere ton cement een ton CO
2
 vrij.

Hout wint aLtijd!

•	 	Bij	 de	 fabricage	 van	 een	 stalen	 constructie	

komt 5 maal meer zwaveldioxide in de 

atmosfeer dan bij een vergelijkbare 

constructie in hout.

•	 	De	 productie	 van	 een	 betonnen	 balk	 vergt	 

5 maal meer energie dan van een vergelijkbare 

houten balk. 

•	 	Bij	het	bouwen	volgens	het	houtskeletsysteem	

is, vergeleken met traditionele bouw, 15 maal 

minder water nodig. 

•	 	Een	houtskelet	wand	van	14	cm	dikte	is	even	

isolerend als een stenen muur van een meter 

dik. 

•	 	Het	produceren	van	een	ton	bouwhout	vergt	

gemiddeld 75 maal minder energie dan de 

productie van een zelfde hoeveelheid 

aluminium.

•	 	Een	 constructie	 van	 hout	 is	 relatief	 licht	 en	

zeer sterk. Hierdoor is het geschikt voor 

langdurig gebruik en vormt het een veilig 

onderkomen. Een degelijk houten gebouw is 

zelfs aardbevingbestendig! 

•	 Afhankelijk	 van	 afwerking,	 locatie	 en	

onderhoud heeft houtbouw een levensduur 

van 50 tot 300 jaar. 

aLLes is MogeLijk 

Hout is ons leven. En dat voelt u in alles wat wij 

doen. Wij ontwerpen naar uw wens en bouwen 

en regelen alles daaromheen, zoals aanvraag 

bouwvergunning, voorbereidend grondwerk 

en levering en leggen van vloeren. Voor de 

wandafwerking en de ramen en deuren kiest u 

uit materialen als vuren, lariks, eiken of red 

cedar. Ook voor de dakbedekking zijn er vele 

mogelijkheden, bijvoorbeeld sedum, gras, 

golfplaten, pannen, dakpanplaten, shingels en 

riet. Wilt u dakramen of lichtdoorlatende 

platen? Een zolder met trap of juist zonder? 

Alles	is	mogelijk.

Schipper Houtbouw levert uitsluitend 

topkwaliteit. Niet voor niets kregen wij al in 

1997 het NEN-ISO 9002-certificaat uitgereikt 

voor al onze activiteiten: van productie tot 

montage en verkoop. In elke fase staan we er 

met onze neus bovenop.
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Schipper  Houtbouw h istorie

1946: rondHoutHandeL

Albert	 Ensing	 start	 zijn	 rondhouthandel	 en	

voorziet vooral de mijnen in Limburg van 

stuthout. Het benodigde hout kapt hij in de 

bossen	van	Drenthe.	Als	jaren	later	–	rond	1965	

–	de	mijnen	voor	een	groot	deel	gesloten	zijn,	

legt hij zich als een van de eersten in Europa 

toe op het vervaardigen van schuren en 

garages. 

1976: ensing én scHipper

Schoonzoon Harm Schipper komt in het 

bedrijf en de onderneming gaat verder onder 

de naam Houthandel Ensing-Schipper. In hun 

–	 bescheiden	 –	 productieschuur	 in	 Nieuw	

Buinen	 spijkeren	 Albert	 en	 Harm,	 bijgestaan	

door hun echtgenotes, dagen en nachten 

handmatig garages in elkaar.

1978: expLosieve groei

Tijd voor uitbreiding: de twee ondernemers 

kopen in Nieuw Buinen zo’n vijfduizend 

vierkante meter grond aan, met daarop de 

voormalige lagere school, School 35. Korte tijd 

later verrijzen op het terrein de huidige 

loodsen. Het personeelsbestand groeit tot tien 

medewerkers. Om gezondheidsredenen trekt 

Albert	Ensing	zich	terug	uit	het	bedrijf	en	Harm	

Schipper zet de zaken voort onder de naam 

´Houthandel Schipper´.

Het bedrijf groeit explosief en bouwt honderden 

houten garages en tientallen zomerhuizen per 

jaar. Ook de verkoop van hout en later van 

bouwmaterialen groeit gestaag. Bijzonder is de 

grootschalige in- en verkoop van spoorbielzen, 

die Harm Schipper met scheepsladingen 

tegelijk inkoopt. Eind jaren tachtig werken er bij 

Houthandel Schipper bijna vijfendertig mensen 

en heeft het bedrijf in het noorden van het land 

een vertrouwde naam opgebouwd.

1992: faMiLiebedrijf!

Harm Schipper moderniseert de oude formule 

en zijn zonen, Eddy en René, komen in het 

bedrijf. “Wij zijn opgeroeid in het hout, onder 

het hout, bovenop het hout en vooral met 

respect voor hout”, aldus Eddy, die elke 

houtsoort aan zijn geur herkent. “Het is heel 

belangrijk dat we daar goed mee omgaan.”

Een nieuwe periode van groei breekt aan. De 

onderneming specialiseert zich in drie 

activiteiten: houtbouw, bouw- en tuinhout en 

sierbestrating. 

1997: nieuwe vestiging

Om de activiteiten op de particuliere markt uit 

te breiden, opent Schipper een nieuwe 

vestiging in Coevorden. De activiteiten vallen 

vanaf dat moment voor een deel onder de 

Gihabo Groep, die garant staat voor een goede 

administratie en kwaliteitscontrole. In het begin 

van het nieuwe millennium werken er ruim 

veertig mensen bij Schipper, beschikt het 

bedrijf over ruim vierduizend vierkante meter 

aan loodsen en productiehallen en is de 

buitenopslag vergroot tot zo’n vijfentwintig-

duizend vierkante meter. 

2001: activiteiten erbij…

Op 12 september opent Schipper een 

gloednieuwe verkoopafdeling in Stadskanaal 

aan De Steenhouwer 20. In een groot overdekt 

showterrein presenteert het bedrijf fraaie 

houtbouwmodellen, vele soorten sierbestrating 

en tuinhout. De bouw- en tuinhoutafdeling en 

de totale productie blijven in Nieuw Buinen. 

Naast het showterrein opent Schipper een 

tuincentrum. Landelijk is Schipper inmiddels 

een van de grootste spelers op de 

houtbouwmarkt. 

2010: …terug naar de kern

Om te focussen op de groeiende afdeling 

houtbouw, verkoopt Schipper het complete 

tuincentrum weer en bouwt het bedrijf de 

verkoop van bouwmaterialen af. De kern-

kwaliteit van het bedrijf was, is en blijft: het 

verwerken van en het bouwen met hout. Die 

concentratie op de houtbouw brengt het 

gewenste resultaat: in 2010 werken zestig 

enthousiaste medewerkers bij Schipper. De 

firma restylet wederom de showterreinen in 

Stadskanaal en Coevorden en plaatst er nieuwe 

modellen. Zo staan er naast de traditionele 

schuren ook grote eiken en lariks kapschuren, 

vakantiehuizen, garages en buitenverblijven. 

Een feest om in rond te kijken! De vestiging in 

Coevorden is gespecialiseerd in paardenstallen. 

nu: HyperModern en innovatief

Schipper Houtbouw is een hypermodern en 

innovatief bedrijf met servicegerichte 

medewerkers die allemaal een beetje verliefd 

zijn op hout. 

Meer weten? Op www.schipperhoutbouw.nl 

ziet u wat wij allemaal doen en nodigen we u 

uit om met een eenvoudige module uw eigen 

gebouw te ontwerpen. Schipper Houtbouw is 

klaar voor u en klaar voor de toekomst!



Schipper Houtbouw gelooft in de kracht van hout en kent de grondstof door en door. Zo 

houden we bij de bouw bijvoorbeeld rekening met de werking van hout, zodat ramen en 

deuren soepel open en dicht blijven gaan. De producten kennen een korte bouwtijd en alles 

is mogelijk. Op onze eigen productieafdeling in Nieuw Buinen maken we uw gebouw 

volledig op maat. Van ontwerp tot fundering tot oplevering: alles voeren we uit met de 

grootste zorg voor de kwaliteit. We beschikken dan ook over de modernste bouwtechnieken, 

eersteklas materialen en zeer deskundige medewerkers! 
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bouwvergunning

Heeft u bouwplannen? In veel gevallen dient u 

daarvoor toestemming te hebben van ge- 

meente en omwonenden. Schipper kan voor u 

de aanvraag van de bouwvergunning verzorgen 

en adviseren wanneer er problemen ontstaan. 

Ook leveren wij alle benodigde bouwteke- 

ningen, constructieberekeningen en kadastrale 

gegevens. Krijgt u toch geen vergunning? Geen 

nood, wij werken altijd op basis van verlening 

van vergunning, u zit dus nergens aan vast. Zo 

kunt zich alvast verheugen op uw nieuwe 

aankoop! De overheid heeft de afgelopen tijd 

wijzigingen doorgevoerd in het vergunnings-

traject. Het vergunningstraject bestaat nu uit 

twee mogelijkheden:

•	 	Vergunningsvrij	bouwen	

•	 	Bouwen	met	omgevingsvergunning 

–	Vergunningsvrij 

–	Vergunningsplichtig	

vergunningsvrij bouwen

In veel gevallen kan een dakkapel, een uitbouw 

of een garage zonder een vergunning gebouwd 

worden. De plannen hoeven dan zelfs niet te 

voldoen aan het bestemmingsplan. Bouwen 

zonder vergunning scheelt u geld en tijd, u 

hoeft niet de ambtelijke molen in, maar het 

betreft wel vooral eenvoudige bebouwing, 

meest aan de achterkant van de woning. Voor 

aanpassingen aan de voorgevel is wel altijd een 

vergunning nodig. 

Regels voor het vergunningsvrij bouwen:

•	 		Per	perceel	geldt	er	een	maximum	van	30	m²	

wat er aan vergunningsvrije bouwwerken 

mag worden gebouwd. 

•	 		Het	bouwwerk	mag	niet	hoger	zijn	dan	3	m¹.	

•	 		Maximaal	 10	 m²	 van	 het	 gehele	 bouwwerk	

mag binnen een straal van een meter van de 

erfgrens worden gebouwd. 

•	 	Het	 bouwwerk	 moet	 gelegen	 zijn	 op	 het	

achtererfgebied.(zie afbeelding) 

•	 		Er	 is	 sprake	 van	 normale	 bouwgrond	 (geen	

landbouwgrond) 

•	 	En/of	uw	huis	valt	niet	onder	Monumenten-

zorg.

Twijfel? Onze verkopers adviseren u graag.  

Of kijk op www.vrom.nl.

bouwen Met oMgevingsvergunning  

– vergunningsvrij 

Het bouwwerk moet voldoen aan het 

bestemmingsplan. Hierin worden dus de 

oppervlakte, goothoogte en nokhoogte ge- 

noemd. Mocht de nokhoogte in het be- 

stemmingsplan	lager	zijn	dan	5	m¹	dan	is	dit	de	

geldende maximale hoogte. Voor het bestem-

mingsplan zie www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alle	gemeenten	van	Nederland	proberen	hier	

uiterlijk 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen 

online te hebben. 

– vergunningsplichtig

Middels gemeentelijke procedures vrijstelling 

vragen voor de in het bestemmingsplan 

omschreven afmetingen

Twijfel? Onze verkopers adviseren u graag.  

Of kijk op www.vrom.nl. 

verfadvies: dekkend of transparant?

•	 	Met	 Delta	 of	 CWS	 beitsen	 kiest	 u	 voor	 een	

transparante afwerking. Zo blijft de nerf van 

het hout door de verflaag heen zichtbaar en 

komt het natuurlijke karakter van het hout het 

best tot zijn recht. 

    U kunt kiezen uit verschillende transparante 

tinten. Let wel: gebruik voor de buitenzijde 

nooit een kleurloos (blank) product! De kleur 

is namelijk nodig voor een goede UV-be-

scherming. 

•		Met	Lucite	bereikt	u	een	dekkende	afwerking	

met een zeer goede waterdamp doorlatende 

laag.	 Alleen	 bij	 ruwer	 hout	 blijft	 het	 reliëf	

zichtbaar. Dekkende verven hebben een 

grotere laagdikte, geven een langere 

bescherming en vergen daarom minder 

onderhoud dan een transparante verf. 

    Let bij het schilderen vooral op de kopse 

kanten van het hout en het hout dat vlak 

boven de grond komt. Kopse kanten kunt u 

beter een paar keer extra schilderen, omdat ze 

gemakkelijk vocht opnemen. Onder invloed 

van zon en wind wil het vocht naar buiten en 

gaat de verf bladderen. 

    Dankzij de hoge waterdamp doorlaatbaarheid 

van Lucite is het risico van bladderen mini-

maal.  



western red cedar

Het verse hout van Western red cedar kent een 

waaier aan prachtige kleurvariëteiten: lichtbruin, 

rozebruin, zalmkleurig en chocoladebruin. Het 

donkere hout komt meestal uit het centrale deel 

van de stam en het lichter getinte meer van de 

buitenzijde. In het hout kunnen ook afwisselend 

donker en licht getinte banen voorkomen. In 

kwaliteit is het donkere en het lichte hout gelijk. 

Het hout heeft een typische cedargeur en een 

bittere smaak en bevat geen hars. Western red 

cedar is zowel met de hand als machinaal 

gemakkelijk te bewerken. Onbehandeld red 

cedar dat aan daglicht en aan weer en wind 

bloot staat, verweert vrij snel en krijgt een 

grijsachtige kleur. Behandeling met beits 

voorkomt deze verkleuring. Western red cedar 

valt onder de duurzaamheidsklasse 2: het hout is 

niet gevoelig voor houtschimmels en hoeft 

verder geen behandeling te ondergaan. Red 

cedar is toepasbaar in alle mogelijke constructies, 

zowel binnens- als buitenshuis. Western red 

cedar is bij ons in diverse uitvoeringen verkrijg-

baar. Zo kunt u kiezen uit 18 mm geschaafde 

rabatdelen en fijnbezaagd IJsselrabat.

Zie www.schipperhoutbouw.nl voor tips&tricks 

voor onderhoud en behandeling van de diverse 

houtsoorten.

houtsoorteN
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Schipper  Houtbouw houtso or ten

Eiken (Europees) Western red cedar Siberisch lariks

Lariks (Europees) Geïmpregneerd vuren

europees vuren 

Vuren is afkomstig van de fijnspar. Geen 

houtsoort is zo multifunctioneel als vuren. Het 

is een gemakkelijk te bewerken houtsoort, sterk 

en licht en daardoor prima geschikt om mee te 

bouwen. Vuren valt onder duurzaamheidsklasse 

4 en heeft bescherming nodig tegen weers-

omstandigheden. Wij impregneren onze vuren 

rabatdelen onder KOMO-keur, waardoor ze een 

groenige kleur krijgen. Deze verduur-zaming 

weert houtschimmel en houtrot maar biedt 

nog geen bescherming tegen de zon. Voor 

UV-bescherming adviseren wij het hout te 

behandelen met een beits. Die gaat haar-

scheurtjes tegen, zodat het hout een langere 

levensduur krijgt. 

oregon pine (dougLas)

De in Nederland groeiende douglas, ook wel 

inlands douglas genoemd, heeft versgezaagd 

meestal een licht geelbruine kleur die  op den 

duur verkleurt tot fraai oranjeachtig geelbruin. 

Van snel gegroeide, tamelijk jonge bomen is 

het hout meer roodachtig van kleur. Douglas is 

harshoudend, waardoor soms vettige vlekjes of 

streepjes op het geschaafde hout zichtbaar zijn. 

De inlandse douglas heeft een grove structuur 

en is behoorlijk sterk. Douglas is daarom voor 

vele toepassingen geschikt, zowel binnen als 

buiten. Douglas valt onder  duurzaamheids-

klasse 3 - 4. Het is veel minder gevoelig voor 

houtschimmels dan vuren- of grenenhout. Wij 

adviseren u het hout te behandelen met een 

waterverdunbare beits. Douglas is bij ons 

verkrijgbaar in een schaaldelen uitvoering. U 

kunt kiezen uit onbewerkte, natuurlijke planken 

met schors of rechte planken zonder schors.

(siberiscH) Lariks

De houtsoort lariks is aan een nieuw leven 

begonnen. Werd het vroeger in ons land veel 

gebruikt in de tuin-, water-, scheeps- en 

mijnbouw, tegenwoordig bouwen we er vloeren, 

kozijnen, trappen en gevelbekleding mee. Lariks 

was populair vanwege de duurzame en sterke 

eigenschappen, het uiterlijk speelde nauwelijks 

een rol. Nu is het omgekeerd: we kiezen lariks 

vooral om de fraaie kleur en structuur. De 

natuurlijke duurzaamheid maakt de houtsoort 

geschikt voor een groot aantal toepassingen. 

Door de combinatie van hars en een hoog 

percentage kernhout is lariks weinig gevoelig 

voor houtschimmels zoals blauw-schimmel. 

Lariks valt onder duurzaamheidsklasse 3. Dit 

betekent dat lariks geen verdere verduurzaming 

nodig heeft. Larikshout dat enige tijd blootgesteld 

is aan de weersomstandigheden kleurt 

grijsachtig, wat overigens niets verandert aan de 

levensduur. Door het hout te behandelen met een 

(kleurloze) beits blijft de mooie houtkleur van het 

lariks behouden. Lariks is in diverse uitvoeringen 

bij ons verkrijgbaar, bijvoorbeeld in 25 mm 

schaaldelen (gepotdekseld), 18 mm geschaafde 

rabatdelen en fijnbezaagd IJsselrabat.

europees eiken

Eiken is ongetwijfeld de bekendste Europese 

houtsoort. Eiken is geel- tot donkerbruin, sterk, 

behoorlijk hard en zeer betrouwbaar. Het is 

tamelijk gemakkelijk te verwerken. De in 

Nederland groeiende houtsoort, ook wel inlands 

eiken	genoemd,	komt	oorspronkelijk	uit	Amerika.	

In vrijwel iedere tak van industrie is het hout toe 

te passen, zowel op scheepswerven, bij 

bruggenbouw, bij het maken van meubels en 

speelgoed als in de chemische industrie. Wij 

gebruiken inlands eiken vooral als constructie-

hout. Het is harder, zwaarder en sterker dan 

geïmporteerd eiken. Eiken valt onder 

duurzaamheidsklasse 2. Gedroogd eiken werkt 

nog enigszins en is niet gevoelig voor blauw-

schimmels. Daarom heeft eiken na verwerking 

geen verdere behandeling nodig. Eiken is bij ons 

verkrijgbaar in een schaaldelen uitvoering.  

U kunt kiezen uit onbewerkte, natuurlijke 

planken met schors of rechte planken zonder 

schors.



Ecologisch bouwen in de gulden snede

Het woord zegt het al: ecologisch is logisch. De ecologische wetenschap bestudeert de 

wisselwerking tussen menselijke samenlevingen en de natuurlijke of door mensen gemaakte 

omgeving.

in HarMonie

Waarom is iets mooi of in harmonie met zijn omgeving? Het antwoord is vaak: omdat het gemaakt is 

in de gulden snede. De oude Grieken wisten al dat bouwen in de gulden snede mooie en harmonieuze 

verhoudingen geeft. Daarom bouwt Schipper Houtbouw in de gulden snede.

voor de wiskundeLiefHebbers…

De gulden snede is een getal dat je met een formule kunt uitrekenen. Het is de verdeling van een   lijn-

segment in twee delen in een speciale verhouding. Geven we het grootste deel aan met a en het 

kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide zo, dat a : b = (a+b) : a.

De	bedoelde	verhouding	a/b	wordt	het	gulden	getal	genoemd	en	aangeduid	met	de	Griekse	letter	 

φ (phi), zoals hieronder aangetoond:

Pen- en gatverbindingen

De houtverbinding waarbij twee onderdelen door 

middel van een pen-gat met elkaar verbonden 

worden,	 noemen	 we	 –	 niet	 zo	 gek	 –	 pen-	 en	

gatverbinding.	 Aan	 het	 ene	 deel	 maken	 we	 een	

rechthoekige pen, in het andere deel hakken of frezen 

we een rechthoekig gat van dezelfde afmetingen. Bij 

voorkeur halen we aan beide kanten een derde van 

het	hout	weg,	zodat	de	dikte	van	de	pen	1/3	van	de	

oorspronkelijke houtdikte is.

Hoewel sterk, is deze verbinding niet altijd even mooi, 

omdat je de pen ziet aan de buitenkant. Daarom 

kiezen we soms bij het ontwerpen voor een andere 

verbindingstechniek, de deuvelverbinding bijvoor-

beeld. Hierbij gebruiken we ronde pennen of deuvels.

12
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ϕ = 1 + √5 ≈ 1,618
2



Exclusive-Line
Zoekt u een gebouw in traditionele, nostalgische, 

Saksische of Engelse stijl? Met de Exclusive-Line 

van Schipper kiest u de stijl die het best bij u en 

uw omgeving past. In onze eigen ontwerpstudio 

maken we in nauwe samenwerking met u een 

bouwtekening. Daarna realiseren we het 

ontwerp in onze productieafdeling in Nieuw 

Buinen. Precies zoals u het wilt hebben, precies 

zoals u het had gedacht.

Bij de Exclusive-Line kiest u uit edele houtsoorten 

als eiken, lariks, Western red cedar of Siberisch 

lariks, houtsoorten met een specifieke uitstraling 

en een lange levensduur.

1514



1	|		Afmeting:	725	x	1100	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

potdekseldelen, 45 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	1000	x	550	cm	incl.	luifel	100	cm,	25	mm	lariks	

 schaaldelen, 35 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	900	x	450	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

45 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	900	x	600	cm	incl.	luifel	100	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	

30 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	900	x	450	cm,	incl.	luifel	100	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	  

40 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	1510	x	600	cm	incl.	aanbouw	1510	x	315	cm,	Noord-Europees	

geïmpregneerde vuren potdekseldelen, 45 graden dakhelling

16

Schipper  Houtbouw exclusive -line

17

dreNtse kaPschureN



1	|		Afmeting:	900	x	550	cm,	incl.	berging	300	x	450	cm,	  

carport 600 x 450 cm en luifel 100 cm, 25 mm lariks schaaldelen,  

45 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	800	x	625	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	45	graden	dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	1000	x	600	cm,	incl.	luifel	100	cm	en	dakdoorloop	50	cm,	

25 mm eiken schaaldelen, 45 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	600	x	900	cm,	incl.	luifel	100	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	

30/45	graden	dakhelling

3	|		Afmeting:	900	x	500	cm,	incl.	berging	450	x	400	cm,	veranda	450	x	400	cm	

en luifel, 100 cm, vuren kantrecht, 49 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	1100	x	550	cm,	incl.	stalruimte	900	x	550	cm	met	overkapping	

200 x 550 cm en 50 cm luifel, 25 mm lariks kantrecht, 45 graden dakhelling

18

Schipper  Houtbouw exclusive -line

19

dreNtse kaPschureN



1	|		Afmeting:	750	x	400	cm,	incl.	overkapping	350	x	400	cm,	  

25 mm lariks kantrecht, 25 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	900	x	520	cm	incl.	luifel	80	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	  

22 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	900	x	520	cm	incl.	luifel	80	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	

22 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	1000	x	600	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

30 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	750	x	450	cm	incl.	luifel	50	cm,	25	mm	eiken	kantrecht,	  

30 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	1200	x	580	cm	incl.	carport	600	x	480	cm	en	luifel	100	cm,	  

25 mm lariks schaaldelen, 40 graden dakhelling

20

Schipper  Houtbouw exclusive -line

21

dreNtse kaPschureN



1	|		Afmeting:	900	x	600	cm,	incl.	luifel	100	cm	en	dakdoorloop	60	cm,	

25 mm lariks kantrecht, 30 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	1000	x	350	cm,	incl.	luifel	100	cm	,	25	mm	lariks	

schaaldelen, 35 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	500	x	250	cm,	incl.	100	cm	luifel,	25	mm	lariks	

 schaaldelen, 30 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	1000	x	700	cm	incl.	overkapping	1000	x	200	cm,	  

25 mm eiken schaaldelen

3	|		Afmeting:	300	x	480	cm,	incl.	veranda	300	x	480	cm,	25	mm	lariks	

schaaldelen, 25 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	830	x	600	cm,	incl.	inpandige	luifel	480	x	100	cm,	  

25 mm eiken schaaldelen, 40 graden dakhelling

22

Schipper  Houtbouw exclusive -linedreNtse kaPschureN
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1	|		Afmeting:	400	x	500	cm,	incl.	veranda	500	x	500	cm	en	carport	  

500 x 500 cm, 25 mm lariks schaaldelen, 35 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	1000	x	500	cm,	25	mm	eiken	schaaldelen,	  

35 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	900	x	550	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

30 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	800	x	550	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 35 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	1400	x	700	cm,	incl.	aanbouw	lessenaar,	700	x	250	cm	en	  

50 cm luifel, Noord-Europees geïmpregneerde vuren rabatdelen,  

37 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	1000	x	500	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	35	graden	dakhelling

24

Schipper  Houtbouw exclusive -line
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1	|		Afmeting:	1000	x	500	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 40 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	700	x	500	cm	incl.	overkapping	300	cm,	25	mm	lariks	

kantrecht, 40 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	1000	x	600	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

35 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	900	x	600	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

35 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	900	x	500	cm,	Siberisch	lariks	rabatdelen,	  

45 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	850	x	500	cm,	inclusief	luifel	50	cm,	Siberisch	lariks	

 rabatdelen, 45 graden dakhelling, aanbouw 8 graden
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Schipper  Houtbouw exclusive -line
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1	|		Afmeting:	800	x	500	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 45 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	725	x	1100	cm,	Siberisch	lariks	rabatdelen,	  

35 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	1200	x	600	cm,	incl.	overkapping	300	cm,	25	mm	lariks	

schaaldelen, 35 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	1150	x	500	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

35 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	850	x	700	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

40 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	1000	x	1000	cm	incl.	houtopslag	100	x	1000	cm,	  

25 mm lariks schaaldelen, 40 graden dakhelling
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Schipper  Houtbouw exclusive -line

29

NostaLgIsche schureN



1	|		Afmeting:	700	x	700	cm,	incl.	veranda	700	x	350	cm,	25	mm	eiken	

schaaldelen, 35 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	900	x	500	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 40 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	500	x	1000cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 40 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	1000	x	500	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 45 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	1200	x	685	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

45 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	500	x	1000	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 40 graden dakhelling

30

Schipper  Houtbouw exclusive -lineNostaLgIsche schureN
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1	|		Afmeting:	600	x	350	cm,	incl.	veranda	600	x	350	cm,	Siberisch	lariks	

rabatdelen, 45 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	400	x	600	cm,	incl.	carport	550	x	600	cm,	25	mm	lariks	

kantrecht, 45 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	750	x	400	cm,	Siberisch	lariks	rabatdelen,	  

45/55	graden	dakhelling

5	|		Afmeting:	1000	x	500	cm,	25	mm	eiken	schaaldelen,	  

35 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	900	x	500	cm,	incl.	luifel	300	x	50	cm,	25	mm	Lariks	

kantrecht, 30 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	650	x	410	cm,	incl.	veranda	290	x	540	cm	en	luifel	130	cm,	

25 mm eiken kantrecht, 21 graden dakhelling
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Schipper  Houtbouw exclusive -line
oudhoLLaNdse 
 stoLPschureN
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1	|		Afmeting:	1000	x	600	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

45 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	900	x	450	cm,	incl.	inpandige	luifel	300	x	150	cm,	  

25 mm eiken schaaldelen, 35 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	1000	x	500	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	  

30 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	900	x	600	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

40 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	1200	x	700	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	  

40 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	800	x	600	cm,	25	mm	eiken	kantrecht,	  

30 graden dakhelling
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Schipper  Houtbouw exclusive -line
oudhoLLaNdse 
 stoLPschureN

35



1	|		Afmeting:	1000	x	700	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

38 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	860	x	460	cm,	Siberisch	lariks	rabatdelen,	  

40 en 35 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	1800	x	600	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 45 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	1000	x	600	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

30 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	1325	x	650	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

45 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	850	x	712	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	  

48 en 70 graden dakhelling

36

Schipper  Houtbouw exclusive -line
oudhoLLaNdse 
 stoLPschureN
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1	|		Afmeting:	1100	x	700	cm,	incl.	carport	1400	x	450	cm,	  

25 mm eiken schaaldelen, 30 en 45 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	800x490	cm,	25	mm	eiken	kantrecht,	40	graden	

 dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	1100	x	550	cm,	18	eiken	kolommen,	40	graden	dakhelling

5	|		Afmeting:	1300	x	542,	incl.	overkapping,	carport	en	luifel,	  

25 mm Lariks kantrecht, 35 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	1100	x	600	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

40 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	1300	x	500	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	  

40 graden dakhelling

38

Schipper  Houtbouw exclusive -linesaksIsche kaPschureN
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1	|		Afmeting:	400	x	800	cm,	incl.	lessenaar	aanbouw	150	x	800	cm,	  

25 mm lariks kantrecht, 45 graden, lessenaars aflopend

4	|		Afmeting:	700	x	400cm,	incl.	veranda	700	x	150cm,	25	mm	lariks	

schaaldelen, 45 gradendakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	500	x	700	cm,	incl.	veranda	250	x	700	cm,	25	mm	lariks	

kantrecht, 45 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	700	x	400	cm,	incl.	veranda	500	x	400	cm,	25	mm	lariks	

kantrecht, 45 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	730	x645	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 45 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	800	x	600	cm,	incl.	veranda	700	x	350	cm,	Siberisch	lariks	

rabatdelen, 45 graden dakhelling

40

Schipper  Houtbouw exclusive -linekLassIeke schureN
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1	|		Afmeting:	1905	x	840	cm,	incl.	dakdoorloop	beide	zijden	25	cm,	  

25 mm lariks kantrecht, 37 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	1000	x	450	cm,	incl.	overkapping	200	x	450	cm,	  

25 mm Lariks kantrecht, 48 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	1200	x	700cm,	incl.	luifel	100	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	

45 gradendakhelling

5	|		Afmeting:	1580	x	720	cm,	25	mm	eiken	schaaldelen,	  

20 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	1300	x	600	cm,	incl.	carport	en	overkapping,	  

Siberisch Lariks, 45 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	900	x	600	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 45 graden dakhelling
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Schipper  Houtbouw exclusive -linekLassIeke schureN
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45

Dierenwelzijn staat bij ons voorop. Dankzij onze 

jarenlange ervaring met het bouwen van 

dierenverblijven, bouwen we stallen waarin uw 

dier zich prettig en behaaglijk voelt. Elke 

gewenste vorm is mogelijk: met en zonder 

(professionele) stalinrichting, hooizolder, 

zadelkamer of spuitplaats. In overleg met u 

maken wij het ontwerp. Zo bouwen wij 

paardenstallen in elk gewenst formaat, of het nu 

gaat om 1 of om 20 paarden. Op ons showterrein 

in Coevorden vindt u een groot assortiment 

paardenstallen en krijgt u deskundig advies over 

alles wat uw stal compleet maakt.

Dierenverblijven en Stallen
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1	|		Afmeting:	1650	x	600	cm	incl.	overkapping	500	x	600	cm,	  

25 mm lariks kantrecht, 30 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	1500	x	700	cm,	incl.	luifel	100	cm,	25	mm	lariks	

 schaaldelen, 40 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	1500	x	900	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

30 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	850	x	630	cm,	incl.	overkapping	150	x	630	cm,	  

Noord-Europees vuren rabatdelen, 30 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	1500	x	700	cm,	incl.	geïntegreerde	paardenstal	1050	x	550	cm	

en luifel 50 cm, 25 mm eiken schaaldelen, 40 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	1000	x	700	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

38 graden dakhelling
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Schipper  Houtbouw dierenverblijven en Stallen
dIereNverbLIJveN eN
staLLeN
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49

Schipper heeft veel ervaring met het bouwen 

van ruimten voor kantoor aan huis, mantelzorg, 

gastenverblijf, atelier of hobby. Samen met u 

komen we tot een mooi ontwerp. Wij leveren 

geheel naar wens: casco of compleet. U bepaalt 

de materialen en de uitvoering, wij realiseren het 

voor u. Schipper werkt daarvoor samen met 

gerenommeerde installatiebureaus. Zo voeren 

wij regelmatig projecten uit voor professioneel 

en voor recreatief gebruik: van Bed & Breakfast-

verblijf tot sportkantine met kleedaccommodatie 

en van snackbar tot verkoopruimte. De 

gebouwen van Schipper hebben allemaal een 

natuurlijke en rustieke uitstraling.

Verblijf- en Werkruimten
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1	|		Afmeting:	850	x	700	cm,	25	mm	lariks	schaaldelen,	  

40 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	900	x	750	cm,	incl.	sluis	200	x	300	cm,	  

Noord-Europees vuren rabatdelen, 45 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	916	x	600	cm,	Siberisch	lariks	rabatdelen,	  

60/25	graden	dakhelling

5	|		Afmeting:	400	x	400	cm,	Siberisch	lariks	rabatdelen,	  

47 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	733	x	600	cm,	incl.	uitbouw	van	200	x	87cm	en	  

luifel 103,4 cm, Siberisch lariks rabatdelen, 45 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	900	x	600	cm,	Siberisch	lariks	IJsselrabatdelen,	  

35 graden dakhelling
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Schipper  Houtbouw verbli j f-  en werk ruimten
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53

Van tuinhuisjes tot bergingen en garages: met 

de Basic-Line van Schipper bieden wij u een 

groot scala aan producten. De modellen zijn 

bekleed met rabatdelen en kunnen aan uw 

wensen worden aangepast. Zo zijn er vele 

mogelijkheden in afmeting, dakbedekking, 

posities van ramen en deuren en in materiaal-

keuze. Voor elke denkbare ruimte heeft Schipper 

een oplossing. Naast onze eigen producten vindt 

u bij Schipper ook standaard blokhutten en 

carports. We hebben bovendien een ruim 

assortiment tuinartikelen en bestratings-

materialen.

Basic-Line
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1	|		Afmeting:	900	x	400	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 30 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	1000	x	730	cm,	incl.	carport	en	luifel,	Noord-Europees	

geïmpregneerde vuren rabatdelen, 40 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	650	x	1650	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

 rabatdelen , 40 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	800	x	600	cm,	incl.	inpandige	luifel	100	x	500	cm,	Noord-

Europees geïmpregneerde vuren rabatdelen, 25 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	750	x	1450	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen,	35/21	graden	dakhelling

6	|		Afmeting:	600	x	400cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

rabatdelen, 20 graden dakhelling
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Schipper  Houtbouw B asic -linegarages eN schureN
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1	|		Afmeting:	300	x	350	cm,	incl.	overkapping	420	x	285	cm,	25	mm	lariks	

schaaldelen, 50 graden dakhelling

4	|		Afmeting:	700	x	485	cm,	incl.	houtopslag	485	x	100	cm,	Noord- 

Europees geïmpregneerde vuren rabatdelen, 25 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	300	x	350	cm,	Noord-Europees	geïmpregneerde	vuren	

 rabatdelen, 40 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	625	x	400	cm,	incl.	luifel	625	x	200	cm,	Noord-Europees	

geïmpregneerde vuren rabatdelen, 30 graden dakhelling

3	|		Afmeting:	400	x	270	cm,	Siberisch	lariks	rabatdelen,	  

45 graden dakhelling

6	|		Afmeting:	470	x	400	cm,	incl.	overkapping	230	cm,	25	mm	lariks	

kantrecht, platdak
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Schipper  Houtbouw B asic -line
tuINhuIzeN eN  
bergINgeN
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1	|		Afmeting:	550	x	300	cm,	19	mm	Noord-Europees	geïmpregneerde	

vuren rabatdelen, lessenaarsdak

4	|		Afmeting:	530	x	350	cm,	3	lariks	kolommen	15	x	15	cm,	

 lessenaarsdak, 20 graden dakhelling

1 | 2 |

5 | 6 |

3 |

4 |

2	|		Afmeting:	600	x	350	cm,	Noord-Europees	rabatdelen,	  

25 graden dakhelling

5	|		Afmeting:	780	x	350	cm,	lariks,	lessenaarsdak,	10	graden	dakhelling

3	|		Afmeting:	750	x	300	cm,	4	lariks	kolommen	15	x	15	cm,	  

lessenaarsdak, 10 graden dakhelling

6	|		Afmeting	580	x	220	cm,	25	mm	lariks	kantrecht,	lessenaarsdak
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