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Architecten ontwerpen mooie villa’s 
en slimme gebouwen. Zij hebben grote 
invloed op onze leefomgeving en de 
toekomst van het wonen. Daarom 
mogen zij ====niets missen van alle 
innovaties en ontwikkelingen.  
Bertram Terpstra van Designa 
Architectuur BNA uit Laren praat over 
nanotechnologie, nieuwe materialen en 
de woonwensen van zijn cliënten.

Bovenop de ontwikkelingen

Bertram Terpstra: ‘Het traditionele wonen 
is snel aan het verdwijnen.’

Bertram Terpstra en Pauline Jorritsma zijn net terug uit Parijs, waar 

zij de toonaangevende interieur- en lifestylebeurs Maison et Objet be-

zochten. ‘Vakidioten’ die zij nu eenmaal zijn, willen zij niets missen van 

wat er op het gebied van design en interieur gebeurt. En zij konden  

meteen door naar de vakbeurs Architect@Work in Rotterdam. Waar 

Maison et Objet het wonen als lifestyle benadert en vooral de luxu-

euze, decoratieve kant belicht, heeft Architect@Work de focus meer 

op technische innovaties. Als je je cliënten volledig en actueel wilt kun-

nen adviseren mag je eigenlijk geen beurs overslaan. Zowel Bertram 

als Pauline volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied dan ook op de 

voet. Op 19 september vertrekken ze naar Londen om de beurs 100% 

Design Londen te bezoeken,  een beurs voor architecten en interior-

designers en 18 oktober naar Kortrijk voor de Biënnale Interieur België 

waar uitdagende nieuwkomers en jong talent hun ontwerpen tonen. 

Nanokoelkast
‘Het traditionele wonen, zoals wij dat zijn gewend, is snel aan het ver-

dwijnen,’ zegt Bertram in de ontspannen en sfeervolle ambiance van 

Designa Architectuur in Laren. ‘Net zoals het traditionele autorijden 

zal verdwijnen. Straks nemen wij plaats op de achterbank en rijdt de 

auto ons zonder enige inspanning onzerzijds autonoom naar de plaats 

van bestemming. Geavanceerde technologie krijgt steeds meer invloed 

op alle facetten van het leven en zal ons heel veel gemak en comfort  

brengen. Innovaties volgen elkaar in razend tempo op. Hoe ziet de  

wereld er over vijf jaar uit? Dat is moeilijk te zeggen. Hoe ziet de wereld 

er over tien jaar uit? Dat is onmogelijk te voorspellen!’ Bertram ziet met 

name op het gebied van materiaalgebruik, techniek en duurzaamheid 

grote veranderingen. ‘De keuken en de badkamer zijn de ruimtes in huis 

waar zich de meest ingrijpende veranderingen hebben afgespeeld,’ zegt  

Bertram. ‘We staan nu aan het begin van een tijdperk waarin hyper-

intelligente technologische toepassingen ons het werk en denken uit 

handen gaan nemen.’ Als voorbeeld noemt hij de ‘nanokoelkast’, waar-

aan door enkele van de grootste bedrijven ter wereld wordt gewerkt. 

In die koelkast bewaar je geen groente en fruit, maar je kweekt het zelf 

uit zaden die je thuisgestuurd krijgt. De broccoli groeit dus gewoon in 

de koelkast. Alles altijd vers en de supermarkt heeft het nakijken. 

Nanotechnologie gaat de wereld veranderen en de wereld van het  

wonen verandert mee.  >

Bertram: ‘We leven in een fascinerend tijdperk. Met behulp van nano-

Foto boven: de Miele Dialog Oven betekent een doorbraak. 

Daaronder: Pauline en Bertram in een oversized fauteuil tijdens 

Maison et Objet in Parijs. Linkerpagina: Op plek één bij cliënten 

van Designa: een grote woonkeuken.
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technologie en je persoonlijke dna-profiel kun je bijvoorbeeld voed-

sel ‘personaliseren’. Het perfect afstemmen van je voedingsbehoefte 

met behulp van je DNA is een reële ontwikkeling, die een enorme bij-

drage gaat leveren aan onze gezondheid. Er wordt volop gewerkt aan  

apparatuur die reageert op spraak, maar ook zelfstandig functioneert 

en beslissingen neemt. Alexa van Amazon is één van de eerste pro-

ducten die het mogelijk maken je woning spraakgestuurd te bedienen.

Volgend jaar presenteert Miele de Dialog Oven, een oven die een dia-

loog aangaat met het voedsel dat bereid moet worden en het daardoor 

perfecter klaarmaakt dan een mens ooit zou kunnen met volledig be-

houd van de voedingswaarde aan vitaminen en mineralen. Iedereen is 

bezig met het Internet of Things (IoT), het Internet der Dingen. Intel-

ligente systemen en apparaten (embedded systems - red.) gaan onze 

manier van leven veranderen.’ 

Nanotechnologie – nano komt van nanometer: het een miljardste deel 

van een meter – is op vele gebieden toepasbaar. Je kunt er voedsel mee 

manipuleren, medicijnen mee maken en nieuwe materialen met per-

fecte eigenschappen, zoals grafeen. Bertram: ‘Grafeen is een onkwets-

baar materiaal, waardoor producten die van grafeen zijn gemaakt nooit 

meer stukgaan. Een materiaal als grafeen zal in welke vorm dan ook 

zijn weg vinden naar onze huishoudens en iets dat niet stukgaat hoef 

je niet te vervangen. De consument is niet altijd klaar voor ingrijpende 

ontwikkelingen. Denk aan de stoomoven. Wij hebben in het verleden 

keukens verbouwd, waarin wij – jaren later – hoge druk stoomovens 

aantroffen waar de garantiebewijzen nog in lagen. Nooit gebruikt. Het 

zijn de early adopters en designlovers die dergelijke producten om-

armen en aanschaffen. De stoomoven is nu in deze haastige tijd niet 

meer weg te denken. Binnen een kwartier zet je een complete gezonde 

maaltijd op tafel. Vitaminen en mineralen blijven veel beter behouden 

en de kleur blijft mooier.’ 

Bertram en Pauline zien het als hun taak om tijdens beurzen en presen-

taties niet alleen naar mooie dingen te kijken, maar juist alle innova-

ties te volgen. Bertram: ‘Alleen dan kun je je cliënt optimaal adviseren. 

Neem zonnepanelen: dat zijn nu lelijke dingen die de architectuur en 

het straatbeeld ontsieren, maar inmiddels zijn er dakpannen en leiste-

nen dakbedekking verkrijgbaar met geïntrigeerde zonnecollectoren 

waarvan je niets meer ziet. In Rotterdam bij Architect@Work werden 

glazen dakpannen getoond die deze functie in zich hadden. Ook zagen 

wij veel innovaties op het gebied van verlichting. Led-lampjes zo klein 

als speldenknoppen, die worden verwerkt in behang, stoffen en harde >

Mensen willen een veranda,  
compleet met heaters, een open haard  
en een loungeplek.

De behoefte aan buitenleven speelt een  

grote rol in het ontwerp van nieuwe villa’s.  

‘Binnen en buiten verbinden is een behoefte 

waaraan voorlopig geen einde komt,’  

volgens Bertram Terpstra. Een veranda  

mag dus niet ontbreken.
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en zachte vloerbedekking.’ 

Altijd buiten
Pauline en Bertram zitten meerdere malen per week met cliënten aan 

tafel om hun woonwensen te inventariseren en het blijkt dat die vooral 

zijn gericht op comfort, luxe en duurzaamheid. 

‘Op nummer één van het wensenlijstje staat nog steeds de grote woon-

eetkeuken,’ vertelt Bertram, ‘waar het hele gezin samenkomt. Nummer 

twee is de master bedroom, ingericht als een hotelsuite met walk-in 

garderobekast, een luxueuze badkamer en wellness-faciliteiten. Maar 

veel van onze cliënten willen ook duurzaam bouwen of verbouwen. 

Veiligheid en privacy staan eveneens hoog op de eisenlijst. Zij willen 

een plek waar zij niet worden gestoord, een badkamer voor zichzelf 

en geven de kinderen daarom een eigen badkamer. De mensen die wij 

spreken brengen meer dan tachtig procent van hun tijd thuis door in 

de keuken! Dus moet de keuken een woonkamergevoel uitstralen. Wij 

adviseren hen een kinderspeelkamer grenzend aan de keuken, zodat 

de ouders contact kunnen houden met de kinderen. Als er bezoek komt 

is het makkelijk om de speelkamer door middel van schuif- of taats-

deuren af te sluiten. Dan hoef je nooit meer speelgoed op te ruimen 

als er gasten komen eten.’ En mensen willen graag een veranda of een 

tuinkamer, compleet met heaters, een open haard, beeld en geluid. 

Een heerlijke plek om het hele jaar te kunnen loungen.  ‘Buiten willen 

zijn is een behoefte waaraan voorlopig nog geen einde komt,’ besluit  

Bertram. <

Designa Architectuur BNA 

Torenlaan 2, Laren | 035 303 37 33 | www.designa.nl

Designa Interieur

Oude Doelen 8a, Hilversum | 035 621 98 97 | www.designa.nl

De master bedroom als hotelsuite met 

walk-in garderobe en luxueuze badkamer 

staat hoog op het wensenlijstje van cliënten 

die een verbouwing overwegen. Onder: 

Een mooi ontwerp van Designa voor een 

rietgedekte villa, in het Gooi nog steeds een 

van de populairste bouwstijlen.
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