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Architectuur waarbij de cliënt centraal staat.

Geen huis,
maar een thuis

V

‘Voor een Piet Boon huis ga je naar Piet Boon en voor een villa in de
stijl van Jan des Bouvrie ga je naar Jan des Bouvrie. Onze cliënten willen vooral hun eigen smaak en stijl terugzien in het huis dat wij voor
hen ontwerpen. Wij gaan met de cliënten aan tafel om antwoorden te
krijgen op essentiële vragen. Hoe leven zij? Zijn er kinderen? Werken zij
van huis uit? Hebben zij veel vrienden en houden zij van gezelligheid,
koken en lekker eten? Zijn het buitenmensen, die bij elke zonnestraal
in de tuin te vinden zijn? Het zijn allemaal vragen waarop wij graag
een antwoord willen hebben, zodat wij een smaakprofiel en een Programma van Eisen kunnen opstellen. Aan de hand daarvan gaan wij gezamenlijk bepalen hoe een woning moet worden ontworpen. Het leven
van de toekomstige bewoners staat daarbij centraal – wij ontwerpen
hún huis.’
Wat wil de klant? Het is een rode draad in het denken en doen van
Bertram Terpstra, ontwerper en oprichter van Designa Interieur &

Bij Designa Interieur & Architectuur BNA in Laren weten ze heel goed hoe je een
mooie villa of landhuis moet ontwerpen. Maar er is meer. ’Een goed ontwerp
begint met een interieur dat comfort en gemak biedt, waarin iedereen zijn weg
vindt en zich thuis voelt.’ Een gesprek met Bertram Terpstra over architectuur
waar de klant blij van wordt.
68

Architectuur BNA in Laren. Hij zag zijn bedrijf de afgelopen jaren stormachtig groeien, inmiddels werken er zo’n 24 man aan de woondromen
van de uitgebreide klantenkring van het bekende architectenbureau,
dat zo’n drie jaar geleden vanuit Hilversum de vleugels uitsloeg naar
Laren. Destijds nog met een paar man, nu met een professioneel team
van architecten, binnenhuisarchitecten, werktekenaars en bouwbegeleiders. Designa hanteert een unieke werkwijze. ‘Als architectenbureau >
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voeren wij de regie over elke opdracht,’ legt Bertram uit. ‘Wij selecte-

Variatie in ontwerpen

ren de benodigde professionals die het beste bij een project passen,

Het portfolio van Designa laat een enorme variatie in ontwerpen zien,

dat verschilt per opdracht. Maar één teamlid staat altijd bij voorbaat

van zeer modern tot de klassieke landhuisstijl, die in het Gooi nog altijd

vast: dat is onze klant. Want het belang van de klant gaat bij ons voor

zeer geliefd is. Maar hoe een huis er ook van buiten uitziet, bij Designa

alles. Daar ligt onze focus. Wij zijn flexibel en kunnen snel schakelen.

wordt elke woning met overtuiging en passie ‘van binnen naar buiten

We hanteren korte lijnen en werken nauw samen met vakmensen op

ontworpen’. Het moet er prachtig uitzien, maar de functionaliteit komt

elk gebied: van meubelmaatwerk, de open haard, domotica en audio/

op de eerste plaats.

video, verlichting, klimaatbeheersing, beveiliging tot en met het zwem-

‘Hoe vaak zie je niet een mooi ontworpen villa met een interieur dat

bad en de tuinaanleg. Onze opdrachtgevers worden van het begin tot

verre van logisch is? Indeling en routing zijn essentiële factoren voor

van Van Trigt heel snel uitleggen wat de mogelijkheden van het huis

het eind bij het ontwerpproces en de realisatie betrokken, zodat de

een plezierig en leefbaar huis,’ zegt Bertram. ‘Een goed ontwerp begint

zijn dat zij op het oog hebben. Die informatie kan doorslaggevend zijn

communicatie helder is en mensen niet langs elkaar heenwerken. Dat

met een interieur dat comfort en gemak biedt, waarin iedereen zijn

bij de aankoopbeslissing. De makelaar biedt zijn cliënt meerwaarde en

gebeurt helaas maar al te vaak in onze branche.’

weg vindt en zich thuis voelt. Er worden nog steeds huizen gebouwd

wij komen in een vroeg stadium met hem/haar in contact. Het is een

met de garage aan de ene kant en de keuken aan de andere, zodat je

samenwerking die alleen maar voordelen biedt.’

met je zware boodschappen het hele huis door moet sjouwen.’
Bertram Terpstra is typisch een ondernemer die altijd net even verder

Warme sfeer

kijkt dan zijn strikte vakgebied. Goed voorbeeld daarvan is het Woon-

Eenzelfde vruchtbare samenwerking, al vele jaren lang, heeft het archi-

inspiratiecentrum dat in 2016 zijn deuren opende aan de Nieuweweg in

tectenbureau met Pauline Jorritsma van Designa Interieur in Hilversum.

Laren. Hier presenteren ruim twintig bedrijven en vakmensen hun pro-

Met haar enorme kennis van ondermeer stoffen, materialen, meubels,

Via het populaire woonprogramma ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’

ducten en kennis, waarmee vrijwel alle wensen op woongebied kun-

decoratie, vloerbedekking en gordijnen blijkt Pauline iedere keer weer

heeft televisiekijkend Nederland al twee seizoenen kunnen genie-

nen worden vervuld. Van de aankoop van een huis, ontwerp, bouw en

in staat een warme sfeer te creëren en mensen gelukkig te maken in

ten van het werk van zowel Bertram als Pauline. Vanaf januari 2018

verbouw tot en met de inrichting, stoffering, decoratie en styling. Ber-

hun huis. Net als Bertram is zij dag en nacht met haar vak bezig. ‘Elke

staat er een nieuwe serie afleveringen op stapel, waarin Bertram

tram: ‘Dit is voortgekomen uit het feit dat wij ons altijd willen verbete-

opdracht is anders en elke keer weer raak ik geïnspireerd door mijn

de kijker meeneemt voor een inspirerend kijkje achter de schermen

ren en innoveren. Hoe kunnen wij het de klant zo gemakkelijk mogelijk

klanten en de mogelijkheden die mij worden geboden om iets moois

van enkele unieke bouw- en verbouwprojecten.

maken? Iedereen kan bij het Inspiratiecentrum spontaan naar binnen

te maken,’ zegt zij enthousiast. ‘Kwaliteit moet met smaak worden ge-

lopen om zich te oriënteren en te laten inspireren. Op één adres vinden

combineerd tot een mooi en stijlvol geheel. Met ons team in Hilversum

Designa Interieur & Architectuur BNA

zij alles om hun droomhuis gestalte te geven. En als zij een droom-

richten wij niet alleen huizen, maar ook hotels, restaurants en bedrijfs-

Torenlaan 2, Laren | 035 - 303 37 33 | www.bertram-terpstra.nl

huis zoeken, dan kunnen zij hier ook terecht.’ Er is doorgaans weinig

ruimten in. Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers. Ook

interactie tussen makelaars en architecten. Als de een klaar is, komt

bij ons begint het met een cappuccino, goed luisteren en veel vragen.

Designa Interieur

de ander in beeld. Maar Van Trigt Makelaars zag het Inspiratiecentrum

Wij richten ons volledig op de wensen van onze klanten, zodat zij zich

Oude Doelen 8a, Hilversum | 035 - 621 98 97

als een unieke kans om heel gericht nieuwe klanten te ontmoeten en

thuisvoelen in het interieur dat wij voor hen samenstellen. Het liefst

www.designainterieur.nl

kennis uit te wisselen. Bertram: ‘Met onze kennis kunnen wij klanten

voor vele jaren.’
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