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DDe gezelligheid en geborgenheid van een goed gebouwd en ingericht, 

warm en comfortabel huis worden nog veel belangrijker als het buiten 

wintert en waait. Steeds meer mensen realiseren zich dat zij bij het cre-

eren van die gewenste kwaliteit en sfeer de hulp van woonspecialisten 

nodig hebben. Zij weten wat er kan, zij weten wat er te koop is, kunnen 

altijd de juiste keuzes maken en hun netwerk van specialisten inschake-

len. Uiteraard is ook in de woonbranche vertrouwen tussen de klant en 

degene die zijn huis onder handen neemt essentieel. Bij Designa Interi-

eur & Architectuur in Laren zijn ze zich daarvan zeer bewust. Bertram 

Terpstra, al sinds 1994 actief in de wereld van het mooie wonen, heeft 

door de jaren heen ervaren hoe belangrijk het is om de wensen van de 

klant centraal te stellen. ‘Afhankelijk van de opdracht,’ legt hij uit, ‘stel-

len wij als architectenbureau voor elk project een optimaal team samen 

van de beste vakmensen op het gebied van ondermeer architectuur, 

interieurontwerp, verlichting, klimaatbeheersing, duurzaamheid, vei-

ligheid, domotica en tuinontwerp. Eén teamlid staat altijd van tevoren 

vast: de klant. Door de interactie tussen de opdrachtgever en ons team 

van specialisten kunnen we samen tot een inspirerend ontwerp komen. 

Het is voor de klant erg handig en wij vinden het van groot belang dat 

alle vakmensen onder één dak zitten.’ 

Custom made
Bertram Terpstra denkt hardop, filosofeert ontspannen voor zich uit. 

‘Ons uitgangspunt voor een ontwerp is wat de klant wenst, wat hij 

ons vertelt. Daar luisteren wij heel goed naar. De basis voor elk project 

is het “Plan van Eisen” (PvE) dat wij naar aanleiding van de input van 

de opdrachtgever maken. We kruipen als het ware in zijn huid om tot 

een custom made ontwerp te komen voor nieuw- of verbouw van een 

woning, een persoonlijk interieur, een professioneel verlichtingsplan en 

een prachtig aangelegde tuin. Standaardontwerpen kennen wij niet, 

alles is afgestemd op de klant. Dat is onze visie.’ 

Het enthousiasme waarmee Terpstra praat over het vak is aanstekelijk. 

Hij heeft een duidelijke mening over architectuur, wonen, over de rol 

die Designa Interieur & Architectuur kan spelen bij het realiseren van 

een fantastische leefomgeving. ‘Iets creëren is het mooiste wat er is. 

Daar word ik nooit moe van! Toen ik jong was werkte ik als stagiair op >
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een ontwerpbureau en werd direct gepakt door de creativiteit en pas-

sie waarmee de designers in de weer waren om een prachtig ontwerp 

te maken. Ik dacht meteen: dat wil ik ook. Ook nu, na jaren, vind ik mijn 

werk nog steeds elke dag boeiend en fascinerend. Met Designa ben 

ik ruim twintig jaar geleden begonnen omdat ik vrij en onafhankelijk 

wilde zijn. In al die jaren heb ik in ieder geval één ding geleerd: je bent 

zo goed als je laatste werk. Daarom kan je in ons vak nooit achterover 

leunen.’

Kwaliteit met smaak
Pauline Jorritsma, de drijvende kracht achter Designa Interieur in Hil-

versum, beaamt de woorden van Bertram. Haar werk is haar grootste 

passie en hobby, zij is er altijd mee bezig. Zelfs als zij lekker uit eten 

is, dwalen haar ogen over het interieur van het restaurant. Hoe is het 

ingericht, wat is goed en wat kan beter? Hoe zou ik dit aanpakken? 

‘Ik ben nogal perfectionistisch,’ zegt Pauline lachend. ‘In mijn werk 

leg ik de lat hoog. Kleuren, materialen, de keuzes die moeten worden 

gemaakt wat betreft stijl en aankleding – kwaliteit moet met smaak 

worden gecombineerd tot een perfect geheel. Hoe de opdracht ook 

luidt, het is gelukkig nooit hetzelfde, ik raak altijd geprikkeld om eruit te 

halen wat erin zit. Dan is het geweldig om ook na vele jaren een cliënt 

te horen zeggen dat de inrichting die je destijds samen met hen hebt 

gecreëerd nog steeds aan alle verwachtingen voldoet. Ik richt geen hui-

zen, horecazaken en bedrijfspanden in voor mijzelf, om mijn stempel 

erop te drukken. Nee, je doet dat samen met de opdrachtgever, om 

diens wensen te vervullen. Ik word enorm blij als ik mensen gelukkig 

kan maken met een interieur waarin zij zichzelf herkennen en thuisvoe-

len. Daar doe ik het voor.’  <
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