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Bertram Terpstra:
‘Onze klanten krijgen het
huis waarvan zij dromen’
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WONEN
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Bij Designa Architectuur in Laren worden

Investeren in huis en tuin is investeren in kwaliteit van leven

de ontwikkelingen op woongebied nauw-

– in je eigen geluk. We verbouwen tot er geen eind aan komt

lettend in de gaten gehouden. ‘Gezondheid,
duurzaamheid, technische innovaties, een

veranderende beleving van luxe en comfort.

en in de groene lanen rond onze mooie dorpen verrijst de
ene nieuwe villa na de andere. Wij zijn graag thuis en als de
voortekenen ons niet bedriegen, zullen we dat de komende
jaren ook veel vaker zijn. Geld op de bank levert niets op,

Bertram Terpstra legt uit hoe het onze

maar een investering in wooncomfort en luxe heeft direct

manier van wonen beïnvloedt. ‘Onze klanten

rendement: je wordt er blij van. Een fijne, extra bonus is de

willen lekker en zorgeloos wonen, wij zijn er
om dat voor hen te realiseren.’

waardestijging van je huis als je de verbouwing goed aanpakt.
Je gaat dan dus niet naar de bouwmarkt voor een nieuwe
keuken of badkamer, maar schakelt een professional in. Dat
kost wat meer, maar het levert ook veel meer op. Bertram
Terpstra houdt zijn cliënten altijd voor dat een architect met

Linkerpagina linksboven: Open designkeuken van
Boffi, ontworpen door Piero Lissoni. Rechtsboven:
Fraaie badkamer met een ‘buitengevoel’. Linksonder:
Deze riante badkamer werd door Designa Architectuur
ontworpen voor een appartement in Hilversum.

verrassende ideeën en oplossingen komt, maar uiteindelijk
ook zijn kosten in ieder geval deels terugverdient. Niet
alleen voorkomt hij dat er – vaak kostbare – fouten worden
gemaakt, maar hij weet ook wat er te koop is en bij wie. Dat
bespaart de opdrachtgever veel tijd, hoofdbrekens en ergernis.
De ontwikkelingen op het gebied van woonbeleving, comfort,
techniek en wat er allemaal kan en mogelijk is, zijn de laatste
decennia erg snel gegaan. Je kunt je blind staren op alle mooie
plaatjes in de woonbladen en op Instagram en Pinterest – het >
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MENSEN ZOEKEN DE
VERBINDING MET BUITEN.
JE KUNT DE BADKAMER
VOORZIEN VAN EEN GLAZEN
SCHUIFWAND NAAR EEN
PATIO EN HEERLIJK IN DE
OPEN LUCHT DOUCHEN
dompel- en stortbad, infrarood licht en muziek. De afwerking
wordt ook steeds mooier en beter, kijk maar eens naar de keramische vloer- en wandplaten van Silestone en Dekton. Het
verschil met echt natuursteen is vrijwel niet meer te zien en
het is kleurecht, vlekvrij, slijtvast en super gemakkelijk te onderhouden. Bovendien kun je de platen voegloos verwerken.'
Bertram ziet nog een andere tendens: ‘Mensen zoeken de
verbinding met buiten. Bijvoorbeeld door de badkamer te
voorzien van een glazen schuifwand naar een patio of binnentuin, waar zij in de buitenlucht kunnen douchen. Het vergroot
de beleving.’
helpt zeker om je keuze te bepalen, maar het weegt niet op

Open structuur

wij tot het uiterste om onze klanten optimaal te adviseren en te

tegen de ervaring en kennis van de meer dan 25 specialisten

Een vergelijkbare evolutie speelt zich ook af in de keuken. We

begeleiden. Dat is een inspanning van ons gehele team. Wij zijn

die bij Designa werken.

zijn van klein naar groter gegaan, naar eetkeuken, woonkeuken

enorm goed op elkaar ingespeeld, dus wij hebben onderling aan

en leefkeuken. De laatste ontwikkeling is dat de grenzen tussen

een half woord genoeg. Iedereen is ervan doordrongen dat bij

leefruimten totaal vervagen en alle functies in één ruimte

alle mooie opdrachten die wij krijgen, één ding altijd hetzelfde
blijft: onze klanten krijgen het huis waarvan zij dromen.’

Badkamer buiten
Bertram

Ook deze fraaie Boffi keuken werd ontworpen door Piero
Lissoni. De open bergruimtes waren een revolutie tijdens
de EuroCucina in milaan in 2018. Foto boven: Woonfuncties
worden steeds vaker samengevoegd in één ruimte, zoals
in dit appartement dat door Designa Architectuur werd
verbouwd. Rechterpagina: badkamer die naadloos doorloopt
naar een patio met douche in de open lucht.
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moeten

samenkomen: koken, eten, ontspannen, televisiekijken en

noodzakelijkerwijs veel tijd en aandacht besteden aan wat

Terpstra:

‘Architecten

en

ontwerpers

werken. Keukens hebben een open structuur, waarin spullen

de toekomst brengt. Er verandert veel en het gebeurt snel.

niet meer achter kastdeurtjes verdwijnen, maar georganiseerd

Je moet op de hoogte zijn van ontwikkelingen en innovaties;

een plek krijgen in glazen vitrinekasten of in een open

De inspirerende televisieserie ‘Van Woonvilla naar

weten wat er gaande is. Wij bezoeken alle belangrijke

bergmeubel zonder deuren. Een keuken waar niets in kasten

Droomvilla’ wordt tot en met 25 oktober elke zondag

woonbeurzen in binnen- en buitenland en hebben intensief

wordt weggeborgen is overzichtelijk en transparant. Bertram:

om 17.30 uur uitgezonden bij RTL4. Vanaf 1 november

contact met de toonaangevende bedrijven op het gebied

‘Er is altijd een trendsetter die de stap waagt, waarna de rest

is de uitzending ’s-morgens vanaf 11 uur.

van onder meer domotica, beveiliging, verlichting, keuken-

volgt. In dit geval was het Boffi die dit concept introduceerde

apparatuur, badkamers en wellness, zwembadtechniek, ver-

op de EuroCucina beurs in Milaan in 2018. Er zullen genoeg

lichting en duurzaamheid. We wisselen kennis en ervaring uit

mensen zijn, die van het idee alleen al nerveus worden, maar

Designa Architectuur BNA

om onze opdrachtgevers, die ook hún klanten zijn, optimaal te

het is de toekomst. Ik schat dat deze nieuwe trend in 2021-22

Torenlaan 2, Laren | 035 303 37 33 | www.designa.nl

kunnen adviseren en bedienen. Kijk alleen maar eens wat er de

overal in de showrooms van keukenzaken te zien zal zijn.’

Designa Interieur

afgelopen decennia is gebeurd op badkamer- en keukengebied.

We zijn echt anders gaan wonen, zoals we ons ook echt anders

Oude Doelen 8A, Hilversum | 035 621 98 97

Badkamers zijn alleen maar groter en luxer geworden en

kleden dan een paar jaar geleden. ‘Stoffen, behang, kleden,

www.designainterieur.nl

steeds meer opdrachtgevers willen een complete wellness.

bedtextiel, kleuren, keukenbladen en materialen; de aankleding

Wooninspiratie Centrum ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’

Er gaat nu veel aandacht naar comfort, gezondheid en wel-

van je interieur is modegevoelig,’ zegt Bertram. ‘Bij Designa

Nieuweweg 6A, Laren | 035 303 37 77

zijn. We ontwerpen wellness-ruimten met sauna, hamam,

Architectuur in Laren en Designa Interieur in Hilversum gaan

www.vanwoonvillanaardroomvilla.nl
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