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anticipeert op technologische ontwikkelingen

REPORTAGE

Het huis van de toekomst
Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel.
Wie even niet oplet, loopt al snel achter de feiten aan. Bertram Terpstra
van Designa Interieur & Architectuur BNA koestert het verleden,
maar kijkt naar de toekomst. Omdat onze manier van leven en wonen
ingrijpend verandert.

D

‘De almaar voortschrijdende techniek heeft invloed op alle facetten van

houden zodat ze kunnen beslissen of ze de geboden technieken wel of

e-commerce gigant Alibaba en de Zwitserse zadenproducent Syngenta

het leven,’ zegt Bertram Terpstra. ‘Dingen die wij tot voor kort voor

niet willen toepassen.’

gezamenlijk een ‘nanokoelkast’ hebben ontwikkeld. Consumenten

onmogelijk hielden, zijn of worden binnenkort realiteit. Het zijn ontwik-

50

kopen dan geen broccoli of tomaten meer in de supermarkt of op de

kelingen die van invloed zijn op onze manier van wonen en werken

Zelfdenkende apparatuur

en dus op het bouwen en verbouwen (moderniseren) van woningen,

’Neem DNA technologie. Het in kaart brengen van het iemands DNA-

kast opbergen en daar tot wasdom komen. Mensen verbouwen straks

zorgcentra en kantoorgebouwen. Er worden andere eisen gesteld en

profiel kost nog maar een fractie van wat het een paar jaar geleden

groenten en fruit in hun eigen koelkast.’

die hebben altijd te maken met het feit dat er steeds meer mogelijk is

kostte. Je kunt je DNA-profiel tegenwoordig zelfs via het internet

of wordt – ze zijn toekomstgericht.

bestellen.’ Op basis van wat wetenschappers hierover naar buiten

‘Aangezien de gewenste technologische voorzieningen al direct in de

brengen, verwacht Bertram Terpstra dat dit zal resulteren in bijvoor-

ontwerpfase dienen te worden meegenomen, willen wij een waar-

beeld het ‘personaliseren’ van ons voedsel. ‘Het klinkt wellicht nog ver

devolle en goed geïnformeerde sparringpartner zijn,’ aldus Terpstra.

weg en wat zweverig, maar als de wetgeving erop aangepast is, dan

‘Klanten met nieuw- of verbouwplannen, of die een interieurontwerp

is voedsel personaliseren op basis van iemands DNA-profiel een reële

of verlichtingsplan nodig hebben, willen wij deskundig adviseren over

mogelijkheid die grote impact zal hebben op onze manier van eten en

de technische mogelijkheden die op dit moment toepasbaar zijn. Veel

wonen. Op het gebied van zelfdenkende apparatuur en robots, die ons

mensen interpreteren iets nieuws met een bestaand model in hun

werk uit handen nemen, wordt snel vooruitgang geboekt. Op korte

hoofd. Maar wie gebruikt er nog een telefoon van vijftien jaar geleden?

termijn is het al mogelijk dat de koelkast zijn eigen inhoud beheert en,

Wie wil er nog heteluchtverwarming, gewoon glas of een televisie

indien noodzakelijk, zelf een bestelling bij de supermarkt plaatst, die

zonder internet? Wie wil er nog door zijn huis lopen om dertien sche-

vervolgens keurig thuis wordt afgeleverd. Met behulp van sensoren

merlampen aan- of uit te schakelen? Je kunt je hele huis bedienen met

kan de koelkast straks ook vaststellen of ingrediënten nog wel vers

je mobiele telefoon of iPad, vanuit je auto, kantoor of vanaf je vakan-

zijn. Mocht de melk zuur zijn, dan komt er automatisch een vers pak

tiebestemming. Je kunt zien of de tuinman het gras heeft gemaaid en

op het boodschappenlijstje. Kortom, de zelfdenkende koelkast zal over

of er zich geen ongewenste bezoekers in of rond het huis ophouden.

niet te lange tijd bij de meeste mensen in huis staan. Het is slechts een

Er kan tegenwoordig zoveel, we willen de klant graag alle opties voor-

kwestie van tijd voordat de Chinese elektronicaproducent Haier met

markt, maar krijgen de zaden thuisgestuurd die ze in hun nanokoel>
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Grafeen
Dankzij nanotechnologie krijgen we in de toekomst de beschikking over
geheel nieuwe materialen, stelt Terpstra, zoals bijvoorbeeld grafeen,

SPECIALISTEN IN HET VERZEKEREN
VAN EXCLUSIEVE VILLA’S PAARDEKOOPER PRIVATE INSURANCE

dat volledig is opgebouwd uit koolstof. Het is geen natuurlijk materiaal,
zoals diamant of grafiet, maar het resultaat van een productieproces.
Grafeen is extreem dun, vrijwel transparant, enorm buigzaam en veel
sterker dan staal. ‘Dit wondermateriaal zal voor een revolutie kunnen
zorgen in de bouw,’ zegt Terpstra. ‘Met verstrekkende gevolgen, want
kozijnen met een laagje grafeen gaan nooit meer stuk en hoef je nooit
meer te verven. Met grafeen worden alle materialen voor de eeuwigheid.’ Gezien al deze technologische vooruitgang op ieder gebied
– duurzaam bouwen, zonne-energie, ledverlichting, isolatie etc. – is het
opnieuw uitvinden van Designa Bertram Terpstra’s dagelijkse bezigheid. Daarbij hoort het afscheid nemen van een aantal denk- en werkwijzen, tradities en gewoontes. ‘Het aannemen van jonge, gedreven
en in deze tijd opgegroeide architecten, ontwerpers en bouwbegeleiders is een must. We bouwen aan een platvorm van creativiteit waar
verschillende disciplines worden samengebracht. Van mij hoor je geen
lyrische vroeger-was-alles-beter verhalen, maar wel hoe het verleden
kan helpen bij de vooruitgang.’
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Het opnieuw
uitvinden van Designa
is Terpstra’s
dagelijkse bezigheid
Het verzekeren van welgestelde particulieren, ondernemers en
hun bedrijf vergt een persoonlijke werkwijze en specialisatie.
Met een exclusief hiervoor ontwikkeld verzekeringsconcept
heeft Paardekooper Private Insurance dit hogere marktsegment
tot haar specialisme gemaakt.
Specialisaties Paardekooper is gespecialiseerd in het
verzekeren van (rietgedekte) villa’s, woonboerderijen,
monumentale landhuizen en grachtenpanden, vakantiehuizen
(binnen- en buitenland) en kleine tot grote onroerend goed
portefeuilles. Een geheel kosteloze waardebepaling alsmede
een goede preventie en risico-inventarisatie zijn onderdeel van
onze service.
Totaalvoorstel Bij iedere nieuwe relatie worden
standaard een analyse en overzicht gemaakt van de totale
verzekeringssituatie. Op deze wijze kan een jaarlijks
terugkerende premiebesparing worden gerealiseerd met
aanmerkelijk betere dekking.
Netwerk Onze relaties bieden wij toegang tot ons netwerk
van ‘preferred partners’ op velerlei gebied, zoals taxateurs,
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(family) security, kluisinstallateurs, makelaars, vermogensbeheer,
family offices, etc.
Indien wij uw nieuwsgierigheid hebben gewekt en mocht u
geïnteresseerd zijn in onze werkwijze, dan verzoeken wij u
contact met ons op te nemen.
Paardekooper Private Insurance
Bilthoven | + 31 (0)30 303 2100
Amsterdam | +31 (0)65 424 8116
www.paardekooper.net
Lid van het ‘Private Insurance Network’.
Voorbeeld:
Verzekerde waarde:
Opstal (pannen gedekt)
€ 1.000.000,Opstal (rietgedekt)
€ 1.000.000,Inboedel
€ 200.000,Kunst / antiek
€ 150.000,Sieraden (werelddekking)
€ 50.000,Vakantiehuis (buitenland)
€ 500.000,*bovenstaande premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting

Premie vanaf:
€ 637,50
€ 680,50
€ 297,50
€ 375,00
€ 500,00
€ 600,00

