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INTERIEURONTWERP I WARME ELEGANTIE
De vrouw des huizes vertelt: “Voor dit kleinschalige nieuwbouwproject 
hadden we de keuze uit drie type vrijstaande woningen. De indeling van 
de woningen stond al vast, maar de woning is casco opgeleverd. We 
hebben de hulp van Daniela ingeschakeld voor ons interieur. We zijn erg 
blij met het resultaat. Zonder haar ideeën hadden we bijvoorbeeld nooit 
de keukenindeling zo gerealiseerd of de doorkijkhaard op deze plek 
 gehad.” Daniela maakte op basis van de wensen van de bewoners en 
uitgaande van de woningplattegrond, een 2D-visualisatie van de  woning 
inclusief moodboards met kleuren, materialen, meubels en accessoires. 
Om het geheel nog realistischer te maken voegde ze daar ten slotte 
3D-visualisaties aan toe in de vorm van foto’s. “Toen ik de plattegrond 
van de woning zag, met een eerste schets van de keuken met een schier-
eiland, vroeg ik of deze keuken al besteld was. Dat bleek gelukkig niet het 
geval, want met een vrijstaand keukeneiland komt de keuken veel beter 
tot zijn recht.” De bewoonster beaamt: “Dit is een veel betere oplossing, 
we kunnen nu makkelijk om de keuken heen lopen en de ramen komen 
ook veel beter uit zo.”

KEUKEN I MIX VAN MATERIALEN
Daniela nam haar opdrachtgevers mee naar Culimaat, die op basis van 
haar ideeën en schetsen een keuken tekenden, een maatwerkkast voor in 
de living en in de werkkamer. De sfeervolle, moderne keuken is uitgevoerd 

ELEGANT WONEN
AAN BOSRAND 

DANIELA CUPELLO INTERIOR DESIGN 
Met de Soesterduinen nagenoeg in je achtertuin en uitzicht op een bos, mag je gerust zeggen dat je midden in de 
natuur woont. De bewoners van een vrijstaande woning in deze natuurlijke omgeving, kunnen ook nog eens  
genieten van een prachtig interieur. Zij lieten Daniela Cupello, opgegroeid en opgeleid in Milaan en al jaren  
werkzaam als interieurdesigner in Nederland, namelijk een groot deel van hun interieur ontwerpen en inrichten. Het 
resultaat is een harmonieus, warm interieur met een vleugje elegantie.
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in olijfhout. Dit warme hout contrasteert bij het gecoate stalen werkblad 
en de tegelvloer die op de gehele begane verdieping is gelegd. Daniela: 
“Ik zag deze bruingrijze keramische tegel en vond deze direct bij de 
 familie passen. We hebben vervolgens een tegelstaal meegenomen naar 
Culimaat en kwamen zo op de keuze van een houten keuken.” Het 
 gecoate staal is ook gebruikt voor het keukenwerkblad, de wanden en 
het plafond van de nis in de keukenkastenwand. Deze wand staat haaks 
op het kookeiland, tegen de voorzijde van de woning. De verhoogde bar 
aan het kookeiland blijkt verrassend genoeg niet van natuursteen, maar 
van een donkergrijs kwaliteitsleer dat ook voor andere meubels is  gebruikt. 
De sierlijke krukken met ranke poten en een zachte zitting afgewerkt in een 
stof met print, staan uitnodigend aan deze bar.

DINING I CENTRAAL TAFELEN MET UITZICHT OP BOS
De organische gevormde houten eettafel, met een vakantieachtige groene 
achtergrond dankzij de tuin en het bos, is het eerste meubel dat je ziet als je 
via de entree het woongedeelte betreedt. Deze tafel staat in een grote erker, 
aan de buitenzijde zowel rechts als links voorzien van een veranda. Daniela 
tekende afgeronde stoffen stoelen en eetbanken van velours om deze tafel, 
wat direct in goede aarde viel bij haar opdrachtgevers. Ze adviseerde om 
verlichting toe te voegen aan de erker langs de ramen rond de tafel, omdat 
in de bouwtekeningen hier niet in was voorzien. Voor de eettafel schetste ze 
een prominent aanwezig armatuur met meerdere lichtbronnen en als 
 tegenhanger juist een minimalistisch gevormd armatuur boven het keuken-
eiland. De gordijnen met stof van kleine open vierkantjes hebben smalle 
biesjes. “Dat maakt het net even wat origineler”, vertelt Daniela, “ik probeer 
het interieur altijd rustig te houden met kloppende belijning, maar wel net 
even anders dan anders. En raambekleding voeg ik altijd als laatste toe aan 
een interieurontwerp.” Dit type gordijnen hangt ook voor een deel van de 
keukenramen, waardoor aan de natuurlijke overloop van materialen en 
kleuren in het interieur wordt bijgedragen.

Leren bekleding: Alphenberg
Kokend waterkraan: Quooker
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Tegels: Spadon
Carpet: Carpetlinq
Staande lamp: Layer by Adje
Haard: Van Manen & Visser Haarden
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LIVING I DOORKIJKHAARD VOOR TRANSPARANTIE
De gezellige living, bij binnenkomst gelegen aan de linker-
zijde, heeft een doorkijkhaard die als centrale roomdivider 
fungeert. Het behang op de haardombouw heeft een 
gouden bedrading op een warme grijze ondergrond. Het 
lange haardplateau is uitgevoerd in hetzelfde leer als de 
keukenbar en is ook terug te vinden op kastdeuren van de 
verder olijfhout uitgevoerde woonkamerkast, die Daniela 
schetste. De ramen zijn voorzien van zwarte bamboe 
 jaloezieën, net als het raam in de nis van de keuken en op 
andere etages van de woning. De overgordijnen hebben 
een rijke uitstraling dankzij hun zijde-achtige glans. De 
beige stoffen bank rondom de marmeren salontafel is van 
dezelfde stof als de eetkamerstoelen en staat op een tapijt 
uit hetzelfde kleurenpalet. De donkere elegante velours 
stoelen bieden extra zitruimte. 

WERKKAMER EN BADKAMER I MAATWERK
Via de eikenhouten trap ga je naar de eerste etage waar zich een slaap-
kamer, werkkamer en een badkamer bevinden. Op de bovenste etage is 
nog een badkamer en bevinden zijn de logeerkamers, waar de kleinkinderen 
regelmatig verblijven. De ruime werkkamer werd door Daniela getekend 
met twee bureaus op een stalen frame die tegenover elkaar staan en 
 samen als het ware een schiereiland vormen ten opzichte van de eiken-
houten maatwerkkast. De tegenover de werkkamer gelegen badkamer, 
ingericht met lichte tinten, heeft een wastafelmeubel van walnotenhout 
over de volle breedte met twee waskommen en twee verwarmde spiegels. 
In de ruime douche hangt een rainshower en een handdouche en is een 
nisje gecreëerd. Een douchewand heeft een speels geribbelde tegel en de 
andere wand is voorzien van mozaïek met een elegante glinstering. De 
rest van de wanden is gestuct en voorzien van de dezelfde zandgrijze kleur 
die Daniela aanreikte als voor de rest van de smaakvol ingerichte woning, 
waar de bewoners zo veel woonplezier ervaren.

Leren bekleding: Alphenberg 
Haard: Van Manen & Visser Haarden
Interieurdesign: Daniela Cupello InteriorsSalontafel: Duran Interiors

Eettafel: Zwaartafelen
Eetbank, Maxime & eetkamerstoelen, Evi: RUPERT & RUPERT | LUXURY LIVING

Tegelvloer: Spadon 
Stalen deuren: Thuis in Staal
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W-installatie: Installatiebedrijf Gijsbertsen B.V.

Douchegoot: Easydrain
Inbouwnis: LoooX

Trappen: Trappenfabriek Hans Reuser Kastenwand: Culimaat
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Keuken
Culimaat, Berlicum
www.culimaat.nl

Meubilair
RUPERT & RUPERT | LUXURY LIVING, Zeist
www.rupert.nl
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www.arte-international.com
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Alphenberg, Waalwijk
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Haard
Van Manen & Visser Haarden,  
Harderwijk
www.vanmanenvisser.nl

Eettafel
Zwaartafelen, Amersfoort
www.zwaartafelen.nl

E-Installatie
Duotech Electrotechniek, Nijkerk
www.duotech.nl

Salontafel
Duran Interiors, Deventer
www.duran.nl

Verlichting boven eetkamertafel
By Eve, Schilde
www.byeve.be

Staande verlichting woonkamer
Layer By Adje, Oisterwijk
www.layerbyadje.nl

Wandspots
Maretti Lighting, Almere
www.maretti.com

W-installatie
Installatiebedrijf Gijsbertsen B.V.,  
Putten
www.gijsbertsenbv.nl

Trap
Hans Reuser Trappenfabriek, 
Beneden-Leeuwen
www.hansreusertrappen.nl

Carpet
Carpetlinq, Enter
www.carpetlinq.com

Schilderwerk (buiten)
Meiling Meesterschilders, Putten
www.meilingputten.nl

Tegels
Spadon Tegelprojecten,  
Hoofddorp
www.spadon.nl

Stalen Pui
Thuis in Staal, Barneveld
www.thuisinstaal.nl

Hekwerk
Govers Sierhekwerk, Budel
www.goverssierhekwerk.nl

Douchegoot
Easydrain, Deventer
www.easydrain.nl
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LoooX, Deventer
www.looox.nl


