
Ik ben interieurontwerper voor 
particulieren en ondernemers 
met een druk leven die op zoek 
zijn naar een rustgevend, wel-
doordacht, stijlvol interieur. De 
interieurs die ik ontwerp lopen 
enorm uiteen qua stijl. Van lan-
delijk tot modern en alles daar-
tussen in. Je herkent mijn werk 
aan het gebruik van natuurlijke 
materialen, goed doordachte 
indelingen, maatwerk (meu-
belen) én altijd een stijlvolle 
touch. Interieuradvies nodig? 
Wil je daarbij volledig ontzorgd 
worden? Kijk op mijn website:  
studiomelanieparker.nl voor de 
mogelijkheden en plan gerust 
een vrijblijvende intake.

Ben jij ook zo’n fan van alles wat met interieur te maken 
heeft? De Almeerse interieurontwerper Melanie Parker-Zwan-
ziger kan je er van alles over vertellen én laten zien. Opnieuw 
staat ze met een modern interieurproject in het populaire 
magazine Stijlvol Wonen. Deze keer krijg je een kijkje in een 
nieuwbouw stadsvilla.

Waar begin je met het ontwerpen 
van een interieur?
‘Een fi jn en leefbaar interieur start bij 
de wensen en eisen van de bewo-
ners’, vertelt Parker. Hoe leven ze? 
Waar spenderen ze de meeste tijd én 
waar niet. Dat laatste kan te maken 
hebben met een slechte indeling, on-
prettig meubilair of onvoldoende ver-
lichting. Dit is allemaal op te lossen 
met een goed ontwerp, een gedegen 
lichtplan en een shopadvies waarbij ik 
samen met de bewoners meubelen 
ga inkopen bij architectencentra en 
woonwinkels. Miskopen behoren zo 
tot het verleden.’

Welke woonproblemen had de 
stadsvilla?
‘De Indeling van de stadsvilla heb ik 
ontworpen vanaf bouwtekeningen. 
In vrijwel alle wanden stonden grote 
openslaande deuren gepland. Naast 
een prachtige lichtinval betekent 
dit ook een uitdaging voor de in-
deling van de ruimte. De bewoners 
worstelden om een grote keuken 
met eiland, tv-kast, eethoek, lounge-
hoek én voldoende opbergruimte in 
deze ruimte te krijgen. Ook wilden 
ze meerdere hoekjes creëren in de 
grote open ruimte. Het doel: Samen 
rustig kunnen natafelen met familie 
en vrienden terwijl de kids hun eigen 
plek hebben’.

Welke interieuroplossingen heb je 
hiervoor bedacht?
‘Maatwerk meubelen bleken hier dé 
oplossing. De ruimte heb ik in tweeën 
gedeeld waardoor het wonen en 

eten van elkaar werd gescheiden. 
Dit creëert tegelijkertijd voldoende 
opbergruimte. Naast de trap ontwier-
pen we een lange wand met aan één 
kant plek voor de tv en aan de andere 
kant de keuken met kookeiland. De 
bewoners waren bang dat de ruimte 
klein zou aanvoelen. Mijn oplossing: 
plaats een glazen wand tussen de 
woonkamer en hal. Hierdoor komt 
een zee van licht binnen en lijkt de 
woonkamer optisch veel ruimer. Een 
win-win situatie!

Welke tips heb je voor het ontwer-
pen van de badkamer?
‘In de stadsvilla zitten twee badka-
mers. Naast de master badkamer 
ontwierp ik voor de dochters een fi jne 
kinderbadkamer met een vrijstaand 
bad, inloopdouche en voldoende 
plek voor geurige fl esjes en make up 
setjes. In de ochtend is het voor veel 
gezinnen spitsuur. Als je er ruimte 
voor hebt is het handig om het toilet 
in een aparte ruimte te plaatsen. Dit 
voorkomt ook ongewenste geurtjes 
in de badkamer.’ Ze lacht. ‘Gebruik 
je tegels in de badkamer? Kies dan 
gelijk de juiste voegkleur. Dit bepaalt 
voor een groot deel de uitstraling.’

Meer interieurtips?
Houd ook de volgende edities in de 
gaten, want dan verschijnt Parker in 
Stijlvol Wonen met een interieurpro-
ject uit Noorderplassen. Zelf interi-
euradvies nodig? Ga voor informatie, 
interieurtips en meer foto’s van Stads-
villa Bloemendaal naar de website: 
www.studiomelanieparker.nl.
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