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Passie voor exclusief wonen 
Een kwart eeuw

‘Hier in het Gooi kan ik bijna door geen straat of laan 

rijden of Designa heeft er wel een woning gebouwd of 

verbouwd. Tevreden klanten zijn mijn grootste motivatie! 

Het mooiste compliment krijgen wij van klanten die vijf 

tot acht jaar later terugkomen met een nieuwe opdracht’. 

Bertram Terpstra over een kwart eeuw Designa.

In april 2019 bestaat Designa 25 jaar 
en zijn er ruim 1.200 projecten voltooid
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BBertram Terpstra is de oprichter van een aantal succesvolle 

bedrijven, die allemaal zijn gericht op mooi, comfortabel en 

stijlvol wonen. Het begon in 1994 met een architectuurstudio 

aan de Langestraat in Hilversum, waar in 1996 een 

verlichtingszaak aan de Neuweg bij kwam: Designa Light & 

Design. Die zaak werd verkocht, maar de ambitie ging verder. 

Met een goed gevoel voor de tijdsgeest en wat er bij de 

consument leeft, opende Bertram een jaar later de deuren van 

Designa Interieur. Hij legde zich toe op woninginrichting en 

interieurarchitectuur in het hogere segment van de markt en 

begreep al snel dat alleen de wensen van de klant uitgangspunt 

kunnen zijn voor een interieur op maat. Interieurontwerpster 

Pauline Jorritsma  werd partner in Designa Interieur en 

bouwde het bedrijf met veel passie en gevoel uit tot wat het 

nu is – een succesvolle en toonaangevende interieurzaak, 

gevestigd aan de Oude Doelen 8a in Hilversum. Bertram kreeg 

zijn handen vrij en stortte zich vol overgave op architectuur en 

binnenhuisarchitectuur. Designa Architectuur BNA groeide uit 

tot een ontwerpstudio van naam en faam en verhuisde in 2014 

naar de Torenlaan in Laren. Twee jaar geleden opende Bertram 

Woon-inspiratiecentrum ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ aan 

de Nieuweweg 6a. 

Er is veel gebeurd en ook veel veranderd in de wereld van het 

exclusieve wonen, maar de filosofie van Designa bleef in het 

25-jarig bestaan van het bedrijf recht overeind. Bertram: ‘Bij 

alles wat wij doen staat de klant centraal. Of het nou verbouw, 

nieuwbouw of een totale renovatie betreft. De woonwensen 

van onze klanten zijn het kompas waarop wij varen. Dat geldt 

voor Pauline met haar team in Hilversum, voor de collega’s die 

bij het Inspiratiecentrum werken en het geldt voor het hele 

team van Designa Architectuur in Laren. Wij gaan in gesprek 

met de klant, omdat wij een zo goed mogelijk beeld willen 

krijgen van hoe zij leven en willen wonen. Met die informatie 

creëren wij voor hen een woonomgeving die past als een 

maatpak. Een hele leuke kant van dit vak is dat je door die 

intensieve samenwerking heel dicht bij de mensen komt. Wij 

hebben er in de afgelopen 25 jaar vele dierbare vrienden aan 

overgehouden.’

Passie en degelijk werk
Hoewel hij hier al vele jaren woont en werkt is Bertram geen 

geboren en getogen Gooier. ‘Mijn roots liggen in Friesland 

en ik ben opgegroeid in Zuid-Limburg, waar mijn moeder 

een meubelzaak had en mijn vader was stuurman op de 

grote vaart. Mijn moeder was een mensenmens en legde 

iedereen in de watten! Van haar leerde ik creativiteit met 

zakelijkheid te combineren en dat succesvol zijn in dit vak 

van een aantal factoren afhangt: veel praktijkervaring, degelijk 

werk leveren, mensen ontzorgen en passie hebben voor je 

vak. Dat zijn mijn drijfveren! De 24/7 mentaliteit is mij met 

de paplepel ingegoten. Ik vind dat je er altijd moet zijn als 

de klant je nodig heeft. Sowieso ben ik van maandag tot en 

met zaterdag aan het werk en dat gaat eigenlijk vanzelf. Geld 

heeft voor mij nooit een rol gespeeld. Van mijn vader leerde 

ik vooral om koers te houden in het leven. De belangrijkste 

levensles die ik heb geleerd, is dat je moet doen wat je 

gelukkig maakt en van niemand afhankelijk moet zijn. Enkele 

jaren geleden ben ik getrouwd met Pauline – dat was de 

In zijn RTL4-televisieprogramma 
‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ 
laat Bertram de toegevoegde 
waarde van een architect zien

beste beslissing van mijn leven. Ik vind het heerlijk om met 

mijn eigen vrouw te kunnen samenwerken, dat lukt lang 

niet iedereen!’ Pauline en Bertram presenteren samen hun 

eigen televisieprogramma ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ bij   

RTL 4. In dit succesvolle lifestyle woonprogramma laten zij de 

toegevoegde waarde van een architect zien en gunnen zij 

de kijkers een inspirerende blik achter de schermen van 

exclusieve verbouwprojecten, die door Designa 

Architectuur BNA en Designa Interieur worden 

uitgevoerd. De nieuwe serie is gestart op  

10 maart j.l. en wordt tweemaal herhaald.  

‘Dit is alweer het vijfde seizoen,’ zegt Bertram, 

‘de voorbereidingen voor het zesde seizoen zijn 

in volle gang.’ Hij is terecht trots op het succes 

van dit door hem bedachte televisieprogramma, 

maar dat is hij ook op de sensationele villa die 

nu wordt gebouwd in het Gooi. ‘Qua vormgeving en 

bouwstijl is dit een uniek project,’ legt Bertram uit. ‘Het 

is van een on-Nederlandse allure – exotisch! Echt maatwerk, 

geheel naar het smaakprofiel van de klant. Maar wij zijn ook 

heel trots op het werk dat wij voor Ajax hebben mogen doen; 

het ontwerp, de realisatie en de inrichting van het thuishonk > 

Van schets naar realisatie: een prachtige, moderne 

villa bij Noordwijk. Linkerpagina (en opening): 

ingrijpende verbouwing van een villa in Bennekom.
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van de Ajax Business Associates (ABA) en, heel recent, de 

splinternieuwe Tunnelclub. Ajax is toch ons cluppie! Wij 

slaan bijna geen thuiswedstrijd over, dus het is geweldig dat 

je dan ook nog eens voor ze mag werken.’ En hij is nog niet 

klaar in de Johan Cruijff ArenA, want tijdens het interview 

hoort Bertram dat Designa de opdracht heeft gekregen om 

er een Skybox te verbouwen.

Sterk team
Ook voor de komende jaren zit Bertram vol plannen – een 

beetje gas terugnemen zit absoluut niet in zijn beleving. 

‘Wij zitten nog steeds in een groeiproces! Ik wil het bedrijf 

verder uitbouwen en kennis overdragen aan de volgende 

generatie. Het televisieprogramma heeft heel veel potentie 

en ook dat moeten we verder ontwikkelen. De formule van 

het Wooninspiratie Centrum willen we uitrollen naar de 

grote steden.’ Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, dat je 

weleens zou vergeten dat de opbouw van een bedrijf nooit 

zonder slag of stoot gaat. Bertram: ’We hebben uiteraard 

moeilijke periodes gekend. Bij de opstart 25 jaar geleden 

hadden wij niet de benodigde financiële armslag en moesten 

wij bij de banken aankloppen – die maakten het ons bepaald 

niet gemakkelijk. Vervolgens ben je een tijdlang een klein 

bedrijf en moet je enorm aanpoten en creatief zijn én de 

eindjes aan elkaar knopen. Voor de groei van servet naar 

tafellaken moet je de juiste mensen om je heen verzamelen. 

Je moet een sterk team bouwen, een team waarop je kunt 

rekenen en vertrouwen en dat een gezamenlijk doel heeft. Je 

stoot een paar keer lelijk je neus voor je dat voor elkaar hebt.’ 

Architectuur en binnenhuisarchitectuur, bouwmanagement, 

verlichting, inrichting en styling – dit is een enorm veelzijdig 

vak dat een brede oriëntatie vergt. ‘Mensen denken weleens 

dat wij alleen woningen verbouwen, maar we bouwen 

ook nieuwe huizen en zijn op veel meer gebieden actief: 

Designa houdt zich ook bezig met het ontwerpen, bouwen, 

verbouwen en inrichten van kantoren, winkels, hotels, 

restaurants en speciale projecten zoals de zojuist genoemde 

Tunnelclub voor Ajax. Om dit te kunnen doen moet je altijd 

leergierig zijn en nieuwsgierig naar alle facetten van het vak. 

Wij volgen alle innovaties op de voet en krijgen veel energie 

en inspiratie door het bezoeken van internationale woon- en 

architectuurbeurzen. In mijn perceptie mogen klanten erop 

vertrouwen dat je hen optimaal adviseert over de indeling 

van ruimtes, technische voorzieningen en duurzaamheid. Je 

moet van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn.’ 

‘Onze filosofie is altijd hetzelfde 
gebleven: bij alles wat wij doen 

staat de klant centraal’

Designa Architectuur BNA 

Torenlaan 2, Laren | 035 303 37 33

www.designa.nl

Designa Interieur 

Oude Doelen 8A, Hilversum | 035 621 98 97

www.designainterieur.nl

Wooninspiratiecentrum ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ 

Nieuweweg 6A, Laren | 035 303 37 77

www.vanwoonvillanaardroomvilla.nl

In Laren verzorgde Designa Architectuur van A tot Z 

de ingrijpende verbouwing van een kapitale villa 

(zie ook linkerpagina). Designa Interieur adviseerde 

bij de inrichting en styling. 


