
“We gingen echt voor de ultieme ‘wow-factor’.” 

Interior Designer Daniela Cupello 
creëert droomhuis in de bollenstreek 
Enige tijd geleden startte in een historisch dorpje in de Bollenstreek de verkoop van een aantal kavels op een prachtig 

terrein met uitzicht op het water. In eerste instantie deden de nieuwe bewoners die wij spraken een bod op de 

grootste kavel, maar de bewoners twijfelden over de vorm en de ligging ervan, waardoor ze besloten daarvan af te 

zien. Het gezegde luidt echter: ‘Waar een deur dicht gaat, gaat een raam open’. En dat ging er! 

Doordat de bewoners twee kavels kochten in plaats van één, konden Geerlings Tuinen en Arie Tuinarchitectuur zorgen voor een geweldig tuinontwerp inclusief zwemvijver.



Twee is meer dan één 
Hoewel ze afzagen van deze koop, weerhield dat de bewoners er niet 
van om alsnog een huis te bouwen op deze locatie. Er waren namelijk 
nog drie mooie kavels over. Ondertussen vonden zij een architect. 
Samen met hem bekeken zij andere kavels en los daarvan gingen zij 
zelf ook op pad. Dat bleek een goede aanpak; al snel vonden zij een 
huis in hun gewenste stijl. Samen met de architect creëerden de bewoners 
op basis van dit model hun droomhuis inclusief de gewenste stijl en 
indeling. Maar de kavel bleek wat klein te zijn ten opzichte van de 
nieuw te realiseren woning. Bewoners: “Toen ontstond eigenlijk direct 
het idee om twee kavels te kopen. Een mooie oplossing voor onze 
plannen, maar een enorme uitdaging ten aanzien van de vergunning.”

Om de tafel met de gemeente 
Het gebeurt natuurlijk niet iedere dag, dat twee kavels worden gekocht 
om deze vervolgens samen te voegen tot één perceel en daar een huis 
op te bouwen. Dus gingen de bewoners om de tafel met de betreffende 
gemeenteambtenaren en werd een principeverzoek inclusief schetsont-
werp ingediend. En uiteindelijk lukte het de bouwkundig ambtenaar 
om de vergunning af te geven. Het bouwen van het droomhuis kon nu 
eindelijk beginnen.   

Zorgeloos bouwen 
Een huis bouwen is een ingewikkeld en kostbaar proces. Je moet grote beslissingen nemen 
(en het liefst in één keer de juiste beslissingen) en je loopt tegen onvoorziene zaken en 
kosten aan. Om dit proces in goede banen te leiden en ruis te voorkomen met de uitvoerende 
partijen, hebben deze bewoners ervoor gekozen LCH Bouwmanagement uit Noordwijk 
in te schakelen.

Wel namen zij zelf plaats in de bouwvergaderingen, zodat ze toch op de hoogte waren van 
de status en zelf ook oplossingen konden aandragen. Bewoners: “We zijn ontzettend goed 

De tuin werd ontworpen door Arie Tuinarchitectuur en aangelegd door Geerlings Tuinen.

De poort werd geplaatst door DJS Hekwerken.

Bod’or leverde de Le Cadre taatsdeuren, de Christian glasdeuren, de Cube kozijnen en de Amsterdam deuren.



Over Interior Designer Daniela Cupello
Daniela Cupello Interior Design adviseert al jaren bedrijven en particulieren op het gebied van interieurontwerp, 
styling, stoffering, meubilair, decoraties en verlichting. Daniela groeide op in Milaan en tijdens haar studie en alsmede 
door de fashion shows die ze daar bezocht, ontwikkelde zij een liefde voor textiel en een gevoel voor design. Voor de 
liefde streek zij neer in Nederland. Hier kreeg haar gevoel en passie voor interieur een concreet vervolg doordat zij de 
verbouwing van haar eigen woning helemaal zelf aanpakte. In no-time was Daniela Cupello Interior Design ‘in business’ 
en goed ook!

De Italiaanse invloeden zijn nog altijd zichtbaar; ze focust zich naast functionaliteit zeker ook op vormgeving en 
esthetiek en heeft een natuurlijk oog voor details. Daarbij zorgt de warme persoonlijkheid van Daniela ervoor, dat zij 
altijd een goede samenwerking heeft met haar opdrachtgevers. Ook voor deze woning kroop ze in de huid van de 
bewoners en deed zij er alles aan om hun woonwensen uit te laten komen. “Dit project is wat mij betreft een perfect 
voorbeeld van de waarde die je als interieurontwerper kunt toevoegen aan het realiseren van een droomhuis voor je 
opdrachtgevers”, aldus Daniela Cupello. 

Daniela Cupello - Interior Design 
Den Haag
Tel.: +31 (0) 6 – 25 01 05 92
Email: info@danielacupello.com

Interieurontwerper Daniela Cupello

Voor meer informatie: 
www.danielacupello.com

begeleid door Kees Hogewoning van LCH Bouwmanagement. Natuur-
lijk kost het uitbesteden van dit soort activiteiten ook geld, maar dat is 
het zeker waard geweest. Bovendien hebben we er een mooie vriendschap 
aan overgehouden.”

“In de woonkamer heeft het 
interieur een warme en 

stijlvolle aankleding”

Bang & Olufsen Brussee leverde de tv schermen, luidsprekers voor binnen en buiten, de Matrix oplossingen en dat alles op één BeoRemote. Daarnaast zorgden zij voor professioneel wifi en internet.

Keijser & Co leverde de elegante meubels voor deze woning.



Niet over één nacht ijs
Nadat het exterieur van het huis was bepaald en de bouw van het huis doorgang kon 
vinden, moest worden nagedacht over de indeling van de woning. Na de eerste schets 
kwamen er weer nieuwe inzichten. “Bovendien wilden we ook rekening houden met de 
wensen van onze zoon. En we hadden van tevoren met elkaar afgesproken: als het niet 
meteen goed voelt, dan doen we het niet. Of het nu de indeling of een interieurstuk betreft, 
we gaan niet over één nacht ijs. We zijn daarom op zoek gegaan naar een interieurprofessional 
en kwamen toen bij Daniela Cupello Interior Design terecht.” 

Maatwerk oplossingen tevoorschijn luisteren
Al bij de eerste ontmoeting was er direct een klik. “Daniela luisterde eerst aandachtig naar 
ons verhaal, had al enkele stoffen en materialen meegenomen die ons gelijk aanspraken 
door de warme en luxe uitstraling en boog zich vervolgens over de plattegrond. Vrijwel 
direct kwam zij al met een advies over een herindeling. Met name haar ideeën ten aanzien 
van een aantal ruimtes op de eerste verdieping vielen meteen bij ons in de smaak. En toen 
zij ook nog een oplossing voorstelde ten aanzien van het sanitair op de begane grond, 
waren we eruit: Daniela Cupello was de ideale partner voor het totale interieurconcept”, 
aldus de bewoners. 

De ultieme wow-factor
De bewoners wilden graag een echt wow-gevoel hebben bij deze woning. En wanneer we 
de woning betreden, is die er inderdaad. De royale hal met de imposante trap en de 

“We hadden van tevoren met elkaar 
afgesproken: als het niet meteen goed voelt,

dan doen we het niet”

De elektrische installatie, domotica, beveiliging en de verlichting werden geinstalleerd door Homma Elektrotechniek. De verlichting is afkomstig van Edisons Verlichting. De Airspots zijn verlichting en ventilatie ineen.



taatsdeuren geven de bezoeker meteen al meer verwachtingen. En die 
worden ook waargemaakt, want wanneer we de woonkamer betreden, 
zijn we niet alleen onder de indruk van de enorme ruimte, maar ook 
van de warme, stijlvolle aankleding van het interieur. In het kleurenpalet 
zien we de Italiaanse touch van Daniela: chique, duurzame kleurtonen 
in zwart, grijs en taupe, afgewisseld met wat accentkleuren zoals goud 
en okergeel.

Aan de voorzijde bevindt zich een royale keuken. Deze is geheel op 
maat gemaakt, net als alle kasten in de woonkamer, badkamer en op de 
gehele bovenverdieping. Vervolgens zien we een aantal bekende meu-
belen staan, zoals de stoelen in de dining in het midden van de kamer 

Kuivenhoven keukens maakte niet alleen de keuken op maat, maar ook het maatwerkmeubilair en de inrichting van de kleedkamer en het kantoor.

Met keukenapparatuur van Miele en een Quooker kokendwaterkraan is ook deze keuken weer helemaal compleet.



“In het kleurenpalet zien we de Italiaanse touch van Daniela: chique, duurzame kleurtonen 
in zwart, grijs en taupe, afgewisseld met accentkleuren”



en in de living aan de achterzijde van de woning. Deze zijn afkomstig 
van het toonaangevende inspiratiecentrum ETC Design Center Europe 
in Culemborg. Ook de groenaccessoires, de gordijnen en enkele 
kunstwerken komen bij ETC Design Center Europe vandaan. 

“Met name haar ideeën ten aanzien van een 
aantal ruimtes op de eerste verdieping vielen 

meteen bij ons in de smaak”

Dankzij de Italiaanse roots van de interieurontwerper kreeg het interieur tot in de details 
een functioneel én mooi vormgegeven uiterlijk.

De badkamerkranen zijn van het Nederlandse merk Hotbath.

Het deurbeslag is uit de collectie Piet Boon van Formani.



“Om verschillende stijlen en smaken samen te 
voegen in een passend concept voor beiden, vind 

ik het meest uitdagende van dit vak”

Innovatie en design gaan hand in hand
In de gehele woning zijn zogenaamde Airspots toegepast, die verlichting 
en ventilatie combineren in een stijlvol armatuur in het plafond. Deze 
‘spotte’ Daniela tijdens een bezoek aan de beurs Architecten@Work. 
Maar ook de walk-in closet is een ware eyecatcher, met de stalen deuren 
en de op maat gemaakte kasten. Daniela: “De samenwerking met de 
bewoners was heel erg goed. Tijdens zo’n traject bouw je ook een band 
op met de opdrachtgevers en ben je in staat hun wensen te vertalen in 
een concrete stijl met bijbehorende producten. Om verschillende stij-
len en smaken samen te voegen in een passend concept voor beiden, 
vind ik het meest uitdagende van dit vak.” 

De woning ziet er fantastisch uit en de realisatie van de omliggende 
woningen is in zicht. Een droomhuis op een mooie plek: dat wil toch 
iedereen? 

Tekst: Mascha Ekkel

Fotografie: Jurrit van der Waal

Het schilderij Black circle van kunstenaar Jan Kind werd geleverd door Umo Art Gallery.

Gordijnen van Atelier Robiflex en jaloezieën van Indivipro maken de warme sfeer compleet.

De bewoners genieten dagelijks van de stijlvolle houten vloer van Martijn de Wit Vloeren.



Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Interieurontwerp
Daniela Cupello Interior Design, Den Haag
Tel.: +31 (0)6 – 25010592
www.danielacupello.com

Architect
Van Manen, Noordwijk
Tel.: +31 (0)71 – 3617200
www.van-manen.com

Keuken en interieurbouw
Kuivenhoven keukens, Rijnsburg
Tel.: +31 (0)71 – 4021339
www.kuivenhovenkeukens.nl

Keukenapparatuur
Miele, Vianen
Tel.: +31 (0)347 - 378888
www.miele.nl

Kokendwaterkraan
Quooker, Ridderkerk
Tel.: +31 (0)180 - 420488
www.quooker.nl

E-installatie, domotica en beveiliging
Homma Elektrotechniek, Lisse
Tel.: +31 (0)252 – 416054
www.hommabv.nl

Leverancier kunst slaapkamer & hal boven
Umo Art Gallery, Culemborg
Tel.: +31 (0)88 – 0233370
www.umoartgallery.com

Houten vloer
Martijn de Wit Vloeren, Schagen en Amsterdam
Tel.: +31 (0)224 – 291090 / +31 (0)20 – 7220900
www.martijndewitvloeren.nl

Badkamerkranen
Hotbath, Rijswijk
Tel.: +31 (0)70 – 3994231
www.hotbath.nl

Taats- en glasdeuren, kozijnen
Bod’or, Someren
Tel.: +31 (0)493 – 520240
www.bodor.nl

Piet Boon deurgrepen
Formani, Maastricht-Airport
Tel.: +31 (0)43 – 3089000
www.formani.nl

Leverancier meubels
Keijser & Co, Nijmegen
Tel.: +31 (0)24 – 3510633
www.keijserenco.nl

Gordijnen
Atelier Robiflex, Den Hoorn
Tel.: +31 (0)15 – 2122010
www.robiflex.nl

Jaloezieën
Indivipro, Enter
Tel.: +31 (0)547 – 385007
www.indivipro.nl

Leverancier verlichting
Edisons Verlichting, Den Haag
Tel.: +31 (0)70 – 3602884
www.edisons.eu

Lichtspots met ventilatie
Airspot, Sassenheim
Tel.: +31 (0)6 – 12970293
www.airspot.nl

Beeld en geluid
Bang & Olufsen Brussee, Katwijk
Tel.: +31 (0)71 – 4027414
www.brussee.eu

Tuinontwerp
Arie Tuinarchitectuur, Culemborg
Tel.: +31 (0)6 – 39788112
www.arietuinarchitectuur.nl

Tuinaanleg
Geerlings Tuinen, Noordwijkerhout
Tel.: +31 (0)252 – 377412
www.geerlings-tuinen.nl

Poort
DJS Hekwerken, Vuren
Tel.: +31 (0)183 – 562038
www.djs-hekwerken.nl


