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

ons vertelt. Daar luisteren wij heel goed naar,’ legt Bertram uit. ‘We 

kruipen als het ware in zijn huid om tot een ontwerp op maat 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.’ 

Bertram heeft een duidelijke mening over architectuur, wonen en 

over de rol die Designa Interieur & Architectuur kan spelen bij het 

realiseren van een fantastische leefomgeving. Bertram: ‘Iets creëren 

is het mooiste wat er is. Daar word ik elk keer weer blij van! In de 

afgelopen twintig jaar hebben wij meer dan duizend huizen ontworpen 

in binnen- en buitenland en vele villa’s in het Gooi. Ook nu, na jaren, 

vind ik mijn werk nog steeds elke dag boeiend. Ik ben ruim 25 jaar 

geleden met Designa begonnen omdat ik vrij en onafhankelijk wilde 

zijn. Destijds hadden wij alleen Designa Interieur, gespecialiseerd in de 

verkoop van designmeubelen. Door de toenemende vraag hebben wij 

ons steeds verder toegelegd op het interieurontwerp en de inrichting 

van complete woningen. Daarmee was de basis gelegd en dankzij onze 

unieke aanpak zijn wij uitgegroeid tot wat Designa Interieur en Archi-

tectuur BNA nu is.’ Die aanpak kenmerkt zich vooral door maatwerk. 

Zo wordt voor elke opdracht een gespecialiseerd team van vakmensen 

samengesteld. Bertram: ‘Wij hebben maar een doel voor ogen en dat 

zijn de wensen van onze klant. Afhankelijk van de opdracht stellen wij 

voor elk project een optimaal team samen van de beste vakmensen op 

het gebied van ondermeer architectuur, interieurontwerp, verlichting, 

klimaatbeheersing, duurzaamheid, veiligheid, domotica en tuinont-

werp. Door de interactie tussen de opdrachtgever en ons team van 

specialisten komen we samen tot een inspirerend ontwerp. De klant 

heeft voor alle werkzaamheden slechts één  aanspreekpunt, dat is erg 

handig. Wij beschikken over een zorgvuldig opgebouwd netwerk van 

gekwalificeerde vakmensen en vinden het van groot belang dat die 

allemaal volgens dezelfde principes werken en bij ons onder één dak 

zitten. In al die jaren heb ik in ieder geval een ding geleerd: je bent zo 

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

leunen.’ 

Het meest recente concept waarmee de dienstverlening op het gebied 

van wonen en bouwen wordt uitgebreid is het unieke Woon- en 

inspiratiecentrum aan de Nieuweweg 6a in Laren. ‘Met dit one stop 

shopping-concept komen wij tegemoet aan de groeiende behoefte van 

mensen om snel en professioneel te worden geadviseerd. Hier kunnen 

zij inspiratie opdoen en alles uitzoeken voor het huis van hun dromen. 

Het inspiratiecentrum is een platform van disciplines en vakmensen, 

die door ons zijn geselecteerd en samengebracht. Zij presenteren zich 

hier met mooie spullen van hoog niveau. Het bespaart mensen een 

tijdrovende en vermoeiende zoektocht naar kwaliteit.’ <
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Een gesprek met Bertram Terpstra gaat al gauw over de  
mooie dingen in het leven. Als ontwerper van ondermeer 

woningen, restaurants en kantoren draait voor hem alles om 
prettig en comfortabel wonen en werken.

‘Iets creëren is het 
mooiste wat er is’
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