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Deze schetsen tonen een spectaculair kusthuis in Ibiza-stijl, dat wordt 

gebouwd aan de Nederlandse kust op loopafstand van strand en zee. Het 

is volledig ontworpen door Designa vanuit een totaalvisie op architectuur 

en weerspiegelt tot in detail de wensen van de opdrachtgever. 

Designa Architectuur ontwerpt en 
bouwt een spectaculair kusthuis in Ibiza-stijl

REPORTAGE

ALLEEN MAAR De tuin direct bij het huis is puur ontworpen om te 
genieten van het buiten zijn. Geheel in de stijl van de 
moderne villa’s op Ibiza, lopen interieur en exterieur bijna 
grenzeloos in elkaar over. De veranda links, bij de 
woonkeuken, heeft een verstelbaar lamellendak en bij het 
zwembad komt een zonnedek. Rechts: de bestaande villa, 
die geheel nieuw wordt opgebouwd als wellness-paviljoen.GENIETEN! OOntwerpers en architecten zijn 24/7 bezig met het vormgeven 

van onze leefomgeving. Zij stellen hun creativiteit in dienst 

van de klant en kijken met fris enthousiasme naar elke 

nieuwe opdracht. ‘Wat daarbij vooral belangrijk is,’ aldus 

Bertram Terpstra, ‘is dat je je niet moet laten beperken door 

bestaande situaties en mogelijkheden. Je moet nieuwsgierig 

zijn en zelf de regie houden. Een goed ontworpen huis is 

essentieel voor het welbevinden van de bewoners. Wij 

richten ons op het creëren van rust en ontspanning, zowel 

in fysiek als mentaal opzicht. Zorgvuldig ontworpen ruimtes 

waar een ziel in zit. Creativiteit is de basis van alles; het 

baant de weg naar nieuwe kansen.’ 

Designa Architectuur in Laren heeft zich sinds haar oprichting > 
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in 1994 ontwikkeld tot een full-service ontwerpstudio, 

waar alle facetten van verbouw en nieuwbouw – van het 

eerste schetsontwerp tot de oplevering van een nieuwe of 

gerenoveerde woning, inclusief kleurgebruik, materialen, 

stoffering, meubilering en styling – worden uitgewerkt. 

Maar ook de bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding, het 

meubelmaatwerk, open haarden, domotica en audio/video, 

klimaatbeheersing, beveiliging en tuinaanleg is hier in goede 

handen. Deze one-stop-shopping visie heeft veel klanten 

opgeleverd die willen genieten van het hele traject, zonder 

de hoofdpijn ervan.

Bertram: ‘De medewerkers van Designa Architectuur streven 

ernaar om het hele proces van bouwen of verbouwen voor de 

opdrachtgever volkomen zorgeloos te laten zijn en op elk vlak 

van de nieuw- of verbouw van een woning te ontzorgen. Zij 

moeten ervan kunnen genieten en wij lossen de problemen 

op. We denken meerdere stappen vooruit, maken heldere 

offertes, bewaken het budget en de tijdsplanning en voor-

komen meerwerknota’s dankzij een strak beleid. Met als 

resultaat een huis dat niets te wensen overlaat.’ 

Luxueus beach resort

Hij trekt een la open en legt de schetsen van een spectaculaire 

villa op tafel, die ergens langs de Nederlandse kust wordt 

gerealiseerd. ‘Deze opdrachtgever wilde een villa, die zó 

van Ibiza lijkt te zijn geplukt. Een huis dat elke dag een 

vakantiegevoel geeft en dat past in deze omgeving. De 

locatie van de villa is op loopafstand van duinen, strand en 

zee. Het bestaande huis wordt volledig gesloopt en nieuw 

opgebouwd tot een wellness-paviljoen binnen de contouren 

van het nieuwe ontwerp. De naastgelegen nieuwbouw is 

ontworpen in de stijl van een luxueus beach resort. De drie min 

of meer gelijke woonunits liggen naast elkaar, verbonden door 

transparante corridors. De voorgevels verspringen zo’n tien 

meter van elkaar, waardoor het laatste huis het verst van de 

weg ligt. Bertram: ‘De gemeente was coulant met betrekking 

tot de gevels. Het is een lintdorp, dus alle woningen liggen 

op dezelfde afstand van de weg. Maar deze drie units 

vormen samen één woning en de eerste gevel voldoet 

aan de richtlijnen. Dankzij deze opzet krijgt het geheel een 

verrassend en speels effect, echt afwijkend van de bestaande 

bebouwing, maar heel goed passend in de omgeving. Voor 

de glazen corridors tussen de woonunits is gekozen om te 

voldoen aan een belangrijke richtlijn van de gemeente: het 

zicht vanaf de openbare weg tussen de bebouwing door naar 

het achterliggende, open landschap moest behouden blijven.’ 

Jeroen Overmars is als interieurarchitect direct betrokken bij 

het ontwerp van dit bijzondere kusthuis. ‘Het is een project 

waarbij binnen en buiten overal in elkaar overlopen. De 

eveneens door Designa ontworpen exotische tuin is vanuit alle 

woonvertrekken zichtbaar en toegankelijk. Binnen en buiten > 

"DE OPDRACHTGEVER 
WILDE EEN VILLA, DIE 
ZÓ VAN IBIZA LIJKT 
TE ZIJN GEPLUKT. EEN 
HUIS DAT ELKE DAG EEN 
VAKANTIEGEVOEL GEEFT
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bouwkundigen en stylisten, voor zowel de particuliere als 

zakelijke markt in binnen- en buitenland. Designa hanteert 

een totaalvisie op architectuur en daaronder valt ook letterlijk 

alles. Wij werken met door ons geselecteerde specialisten 

en kunnen daardoor aan vrijwel alle denkbare wensen en 

eisen tegemoetkomen.’ 

Designa Architectuur BNA 
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Designa Interieur 
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www.designainterieur.nl

Wooninspiratie Centrum ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ 

Nieuweweg 6A, Laren  |  035 303 37 77

www.vanwoonvillanaardroomvilla.nl

zijn door deze transparantie – de veranda’s, buitenkamers, 

een zonnedek bij het zwembad, de verschillende tuinkamers 

en het water – een prachtig geheel geworden.’ 

Totaalvisie

De schetsen laten het al zien: dit is wonen 2.0; een privé-

lustoord dat is ontworpen om te genieten. De verschillende 

tuinen hebben elk een thema; er zijn riettuinen, een 

cactustuin, er is zelfs een yogatuin. Recht achter het huis 

wordt solitair een parasolden (Pinus Pinea) geplant, die we 

allemaal kennen van de Côte d’Azur en zo’n heerlijk wuft, 

mediterraan sfeertje brengt.

Bertram: ‘Dit project wordt letterlijk van schets tot op- 

levering door Designa verzorgd, inclusief alle faciliteiten, 

veiligheidsvoorzieningen, domotica en de compleet aan- 

gelegde tuin. Dat doen wij met een team van circa dertig 

architecten, interieurarchitecten en specialisten, ontwerpers, 

"BINNEN EN BUITEN ZIJN 
DOOR DE VERANDA’S 
EN VERSCHILLENDE 

TUINKAMERS EEN 
PRACHTIG GEHEEL 

GEWORDEN

De villa gezien vanaf de straatzijde, met de loopbrug naar de 
entree en rechts een waterpartij. Rechterpagina: De plattegrond 

toont hoe de drie woonunits ten opzichte van elkaar verspringen. 
Ze zijn met elkaar verbonden door glazen corridors, waardoor het 

zicht naar achteren in tact blijft. Rechtsonder: Bertram Terpstra.


