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Modernistisch villa met veel
leefcomfort en privacy voor iedereen

Een mooi,
helder ontwerp
Deze modernistische villa is ontworpen en gerealiseerd door Designa
Architectuur in Laren. De heldere vormgeving en de toepassing van
natuurlijke materialen geven de villa een verfrissend aanzien en het
interieur heeft de nodige verrassingen in petto.
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De portfolio van Designa Architectuur BNA aan de Torenlaan
in Laren laat een mooi overzicht zien van de veelzijdige

‘De vorm en uitvoering van de trappartij spreken mij aan:
gewoon zwart geverfd beton. Heel puur allemaal.’

ontwerpstijlen die Designa beheerst. Het team van Designa
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– er zijn inmiddels 32 mensen werkzaam – is duidelijk niet

Levensloopbestendig

vele glas kan het licht ongehinderd binnenstromen. Rechts het

voor een gat te vangen. Oprichter en eigenaar Bertram

De villa ontstond op de tekentafels van Designa Architectuur als

woongedeelte en links de slaapvleugel en de inpandige garage.

Terpstra streeft bewust een uiterst gevarieerde en flexibele

een modernistisch ontwerp. Bertram Terpstra: ‘Dit is een moderne

Er is gekozen voor een grote woonkeuken, groter zelfs dan

ontwerpstijl na. ‘Wij moeten te allen tijde kunnen anticiperen

villa op een bijzondere plek in Noordwijk – enerzijds de duinen en de

de woonkamer. Je kunt het domein van de ouders het beste

op de smaak van onze cliënten, of dat nou landelijk,

zee, landinwaarts de bloembollenvelden, die als een veelkleurige

omschrijven als een penthouse op de begane grond. Daarmee

modernistisch, kubistisch, de Gooische landhuisstijl of

lappendeken over het landschap lijken te zijn gedrapeerd. Het mooie

kwamen wij tegemoet aan de tweede wens, want hoewel het

klassieke villabouw betreft. Wij zullen nooit ‘onze’ stijl

van deze villa is de ingetogenheid van het ontwerp en de uitvoering.

nog jonge mensen zijn, wilden zij een levensloopbestendig

opdringen, omdat de voorkeur van onze cliënt voor ons altijd

Het is een kubistisch huis – strak en zonder enige ophef. Er zijn

huis. Ik denk dus niet dat zij hier snel weer zullen vertrekken.’

richtinggevend is. Als mensen een Piet Boon huis willen, gaan

bij de bouw alleen natuurlijke materialen gebruikt. Pleisterwerk

Overigens werd de hele villa ingericht, gestoffeerd en gestyled

ze naar Piet Boon en datzelfde geldt voor Jan des Bouvrie.

over Steen, hout, glas, pleisterwerk over beton, een zinken dak en

door Pauline Jorritsma van Designa Interieur in Hilversum.

Logisch, want die zijn daar heel goed in. Deze opdracht voor

gietvloeren. Dat is het wel zo’n beetje. Een mooi, helder ontwerp.

dit huis hebben wij gekregen via ons televisieprogramma

De vorm en uitvoering van de trappartij spreken mij aan: gewoon

Open ontwerp

‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ bij RTL4. De familie zag

zwart geverfd beton. Heel puur allemaal.’ Bertram: ‘Wij hebben de

Op de verdieping, die kleiner van omvang is dan de begane grond,

ons bezig en vond het een erg leuk idee om hun nieuwe

villa min of meer ontworpen rond twee appartementen. De ouders

bevinden zich de riante slaapkamers van dochter en zoon, beide

villa door Designa te laten ontwerpen. Er moest een huis

wonen beneden. Daar hebben zij onder meer een fraaie master

met openslaande deuren naar het overdekte terras. Onder de villa

komen voor een gezin met twee opgroeiende kinderen. Met

suite tot hun beschikking met een dressing en aangrenzende

strekt zich een ruim souterrain uit van bijna honderd vierkante

voldoende ruimte en mogelijkheden om zowel de ouders als

badkamer. Vanuit de badkamer, dat is ook wel bijzonder, loop je

meter. Een fantastische optie, zodat de bewoners later kunnen

de kinderen hun ‘eigen’ woonplek en privacy te gunnen – dat

zo naar buiten, naar de besloten patio. Ook de woonkeuken biedt

beslissen wat zij ermee willen: extra (gasten-)slaapkamers, een

was hun belangrijkste wens.’

toegang tot een heerlijk overdekt terras met open haard. Door het

wijnkelder, fitness-studio of thuisbioscoop – alles is mogelijk. >>
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‘Bij verbouw, nieuwbouw of een
totale renovatie; wij creëren
een woonomgeving die past als
een maatpak.’

Bertram: ‘Het is een open ontwerp met veel glas en een glazen
balustrade op de verdieping. De ver overstekende lage daken
zorgen voor beschutting en schaduw; een ontwerp waaraan
de huizen van Frank Lloyd Wright hun karakteristieke uiterlijk
te danken hebben. Designa ontwierp ook de tuin, die visueel
doorloopt in het duinlandschap. Wat betreft stijl en beplanting sluit
de tuin, perfect aangelegd door The Green Contractors uit Huizen,
er ook naadloos op aan, waardoor er een mooie illusie ontstaat
– je hebt in de villa het gevoel dat je middenin de duinen woont.
Een spannend contrast met het vlakke land aan de achterzijde.’ >>
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vakmeesters in
rieten daken
VANDENBERGRIETDEKKERS.NL

Nieuwbouw
Bertram Terpstra legt uit dat Designa steeds meer nieuw-

Designa Architectuur BNA Torenlaan 2, Laren

bouwprojecten ter hand neemt. ‘Wij zijn een modern bedrijf en

035 303 37 33 | www.designa.nl

dat betekent dat je je op alle mogelijke manieren laat zien. We
hebben ons eigen magazine, ons eigen televisieprogramma

Designa Interieur

‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ bij RTL4, dat op zondag

Oude Doelen 8A, Hilversum

24 november weer van start gaat en laten ons horen en zien

035 621 98 97 | www.designainterieur.nl

via social media – YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook en
LinkedIn. Daar krijgen wij veel reacties op. We zijn nu op

Wooninspiratie Centrum Van Woonvilla naar Droomvilla

meerdere plaatsen in het Gooi bezig, ondermeer in Laren en

Nieuweweg 6A, Laren | 035 303 37 77

Blaricum, maar ook in Lelystad, Zeeland, bij Brussel en zelfs

www.vanwoonvillanaardroomvilla.nl

in Spanje, nabij Madrid, waar wij een prachtige, oude villa
renoveren. Daarnaast doen wij nog steeds veel verbouwingen
en richten wij de mooiste huizen in met Pauline Jorritsma
van Designa Interieur in Hilversum. En eigenlijk is geen
project hetzelfde. Het is bij ons niet zo dat wij even een
la opentrekken en vijfmaal ongeveer hetzelfde huis
verkopen. Of het nou verbouw, nieuwbouw of een
totale renovatie betreft; de woonwensen van onze
klanten zijn voor ons het enige dat telt. Hoe zij
leven en willen wonen staat centraal bij het creëren
van een woonomgeving die past als een maatpak.’
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