Nieuw woonprogramma onthult de geheimen
van exclusieve verbouwingen

van Woonvilla
naar Droomvilla
In de nieuwe serie ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ toont Bertram Terpstra van
Designa Interieur & Architectuur stapsgewijs wat er allemaal komt kijken bij de
ingrijpende verbouwing van een exclusieve Gooische villa. De kijker wordt een
verrassend inkijkje gegund in een wereld waar alleen het beste goed genoeg is.

O

stapsgewijs de verbouwing gevolgd van een grote Gooische villa, van
de eerste ontwerpschetsen tot en met de oplevering. We nemen de
kijker mee langs alle facetten van deze ingrijpende verbouwing, met als
apotheose de voltooiing van wat een absolute droomvilla is geworden.
De villa heeft een woonoppervlak van circa 850 m², verdeeld over drie
verdiepingen en een souterrain. Daarnaast verzorgen wij, in samenwerking met tuinarchitect Wim Verzantvoort, de realisatie van een
compleet nieuw ingerichte tuin en een fraai tuinhuis. Je kunt hier dus
wel spreken van een omvangrijk project.’

Teamwork
Tijdens een opnamedag volgen we Bertram, regisseur Hans Jansen
en cameraman Tsjerk Jelgersluis op een warme vrijdagmiddag door
de immense villa. De voltooiing lijkt nog ver weg, maar toch staan
over drie weken de verhuiswagens voor de deur en moet het pand
gebruiksklaar worden opgeleverd. We lopen via de hal naar de enorme

Op de dag dat Exclusief Wonen in het Gooi zich bij Designa Interieur

Terpstra is – met zijn team van Designa Interieur & Architectuur –

woonkeuken aan de achterzijde van het huis, naar de master suite op

en Architectuur in Laren meldt voor een een afspraak met Bertram

verantwoordelijk voor de architectuur en de uitvoering van de transfor-

de eerste verdieping, waar Bertram ingaat op allerlei details inzake de

Terpstra, zit het team middenin de opnamen voor een spectaculair

matie, maar neemt ook de presentatie van het programma op zich. Een

dressingroom en de fraaie badkamer, en vandaar naar het souterrain.

nieuw woonprogramma, dat bij RTL4 wordt uitgezonden: ‘Van Woon-

beetje zoals Jan des Bouvrie vroeger deed in zijn programma TV Woon-

Hier wordt een compleet wellness centre gerealiseerd met zwembad,

villa naar Droomvilla’. In zes afleveringen wordt vanaf 1 september

magazine. Toch is dit nieuwe programma totaal anders van opzet. ‘Dit

stoomkamer, sauna, dubbele regendouches en daarnaast een geklima-

de rigoureuze verbouwing gevolgd van een Gooische villa. Bertram

is een geheel nieuw concept,’ zegt Terpstra. ‘In zes afleveringen wordt

tiseerde wijnkelder en een homecinema. De kijker krijgt niet alleen veel >
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informatie over de werkwijze van Designa Interieur & Architectuur en

de uitvoerstand te zetten.’ Andersom zegt Bertram: ‘Pauline hobbelt

openen, op afstand het bad kunt laten vollopen, de muziek aanzetten,

de aandacht voor afwerking en details, maar ook een mooi inkijkje in

niet mee met de designmeute, maar laat steeds een andere, onver-

het licht aan- en uitdoen, de verwarming kunt regelen en nog veel

de exclusieve wereld van de droomhuizen.

wachte kant van zichzelf zien. Het is voor mij elke dag een feest om

meer. ICT wordt steeds geavanceerder en de thuiswerkplek belang-

‘Bij een grote verbouwing zoals deze komt het aan op luisteren naar de

met haar te mogen werken en deze bedrijven samen te kunnen leiden.

rijker. In een globaliserende wereld die snel verandert, hebben mensen

cliënt, teamwork en vertrouwen. Wij leggen de lat hoog en selecteren

We vormen een team, delen en inspireren elkaar en komen steeds tot

behoefte aan de menselijke maat als tegenwicht. Je ziet een behoefte

de juiste professionals voor elke opdracht. Dat maakt ons flexibel en

nieuwe creaties, maar we kunnen ook heel kritisch zijn naar elkaar.’

aan een zachte, sociale, maatschappelijke en meer persoonlijke touch.’

we zijn altijd optimaal voorbereid, hoe omvangrijk en/of specifiek de

Pauline: ‘Het grote voordeel van het feit dat je elkaar zo goed kent,

Pauline: ‘Na een lange crisis en veel negativiteit zien wij de omslag naar

opdracht ook is.’ Behalve een netwerk van zorgvuldig gekozen specia-

is ook dat je veel sneller kunt werken. Wij hebben echt aan een half

een kleurrijke periode met meer openheid, vernieuwing en creativiteit.’

listen kan Designa Architectuur voor de inrichting en styling terugvallen

woord genoeg.’

op de kennis en vaardigheden van Designa Interieur. Drijvende kracht

Volgens Bertram vraagt de tijd waarin we leven een andere atti-

‘Van Woonvilla naar Droomvilla’: in september en oktober op zondag-

achter Designa Interieur is Pauline Jorritsma, die met haar verrassende

tude van een architect of interieurontwerper: ‘Het is onmogelijk om

middag bij RTL4 om 16.00 uur met een herhaling op de daaropvolgende

ideeën, perfecte kleurgevoel en kennis van de actuele interieurtrends

vanachter je tekentafel te begrijpen wat er speelt – je moet naar buiten

zaterdag. 

en collecties zorgt voor een smaakvolle finishing touch. De eigena-

en begrijpen wat er momenteel speelt. Je moet nieuwsgierig zijn en

resse van Designa Interieur, de inspirerende interieurzaak aan de Oude

blijven.’ Pauline: ‘De ene dag werken we aan het ontwerp van de bar en

Doelen 8a in Hilversum, omschrijft haar stijl als ‘eenvoud met klasse’.

de ontvangstruimte van de Ajax Business Club in de Arena, de andere

Studio Architectuur BNA

‘Met het maken van smaakvolle, verrassende combinaties weten wij

dag aan een nieuwe, moderne villa, om vervolgens een karakteristieke

Torenlaan 2, 1251 HJ Laren | 035 303 37 33

een interieur een rijke en stijlvolle uitstraling te geven,’ zegt Pauline.

dertiger jaren woning te strippen en aan te passen aan de woonwensen

laren@designainterieur.nl | www.bertram-terpstra.nl

Menselijke maat
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van nu. Juist die diversificatie maakt het zo interessant.’ Bertram: ‘En
er gebeurt zoveel. In 1989 kwam Motorola met de eerste mobiele tele-

Designa Interieur

Door de jaren heen hebben Bertram Terpstra en Pauline Jorritsma

foon, die je gemakkelijk mee kon nemen en die geschikt was voor het

Oude Doelen 8a, 1211 CJ Hilversum | 035 621 98 97

een uitstekende samenwerking opgebouwd. Zij zegt: ‘Bertram roept

grote publiek. Nu is de mobiele telefoon een computer, waarmee je via

info@designainterieur.nl | www.designainterieur.nl

gewoon hardop welke kant hij op wil en ik hoef mij dan alleen maar in

camera's in de woning kunt kijken, het toegangshek en de deur kunt

(www.bertram-terpstra.nl)
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