Ga je verhuizen of (ver)bouwen? Neem
voor interieuradvies & hulp bij de realisatie
van je nieuwe interieur contact op met
Studio Melanie Parker.
www.studiomelanieparker.nl
foto: Mona Alikhah

Woning uit Noorderplassen in top interieurmagazine
Binnenkijken bij toffe interieurs is altijd een feest! In de nieuwe editie van het populaire magazine Stijlvol Wonen kunnen we binnengluren bij stadsgenoten André en Debbie Meijer in
Noorderplassen. Het interieur kreeg een volledige make-over ontworpen door het Almeerse
interieurbureau Studio Melanie Parker.
Eenheid en rust in huis
‘Help, we gaan verbouwen!’, Deze noodkreet ontving Parker
in haar mailbox. De familie Meijer liep vast na het uitzoeken
van de vloer. Ze zochten naar eenheid, rust, ruimtelijkheid en
sfeer in hun interieur. Na een fijn kennismakingsgesprek ging
Parker aan de slag. Alles werd aangepakt. Van keuken, deuren,
muren tot (maatwerk) meubelen.

Het hele interieur anders!
Parker: ‘De keuken werd afgescheiden door een lage muur
waardoor de ruimtes hokkerig aanvoelden. Met drie dochters
en veel vrienden was er niet genoeg plek rondom de eettafel. Door de muur weg te breken ontstond er ruimte voor een
kookeiland met bar én een grote leeftafel waar wel tien personen aan kunnen zitten.’

Slimme maatwerk oplossingen
De bank in de living bleef. ‘Behoud vooral wat nog goed is
en past bij je nieuwe interieurstijl’, vertelt Parker. ‘Om een
betere indeling te krijgen, draaide ik de bank een kwartslag.
Daarnaast ontwierp ik een ondiep frame rondom de tv met
ingebouwde verlichting en plek voor mooie accessoires. Waar
plaats je dan de apparatuur? Ook daarvoor kwam een slimme
oplossing: een zuil met een open achterkant en ingebouwde planken. In één klap zijn ook alle snoeren weggewerkt.’

Rustige kleuren en materialen
Om een modern, licht en toch warm interieur te krijgen stelden Parker voor om lichte kleuren af te wisselen met warm

hout en vergrijsde tinten. Zitcomfort en zachte materialen zijn
cruciaal voor dit gezin. Met fijne eetkamerstoelen en een lekkere zitbank brengen ze zoveel mogelijk tijd samen door.

Ultieme loungehoek
Het is een verrassend huis. Op de eerste verdieping vind je
een extra ruimte waar nauwelijks gebruik van werd gemaakt.
Parker: ‘Dit was vooral omdat deze geen duidelijk functie had.
De meubels zweefden in de ruimte. Ik adviseerde om hier een
tv en lounge hoek van te maken waar je gezellig met vrienden
kunt borrelen.

TV kast op maat
Om rust en eenheid te creëren ontwierp ik een enorme kast
over de volledige breedte van de etage. In de kast kreeg de tv
een prominente plek. Ook is er meer dan voldoende opbergruimte en op de open planken staan de mooiste accessoires in
het zicht. En vergeet het zitje niet... mét ingebouwde verlichting! De kinderen vinden dit een heerlijke plek en van de
ruimte wordt weer optimaal genoten.’

Thuiswerkplek
Tegenwoordig geen overbodige luxe: een thuiswerkplek. ‘Met
een eigen bedrijf was het voor de familie cruciaal om een afgescheiden werkplek te hebben. Ik ontwierp hiervoor een
maatwerk bureau in dezelfde stijl als de kast. Iedereen blij!
Alle rommel uit het zicht en de man des huizes kan tijdens het
doen van de administratie voetbalwedstrijden volgen op de
tv,’ sluit Parker glimlachend af.
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