
Zet twee ontwerpers in een huis dat nodig 
aan een opknapbeurt toe is en je krijgt een 
verrassend resultaat. Jephte en Maren 
genieten er met volle teugen van, samen 
met hun gasten uit alle windstreken. 

Als Jephte en Maren in 2011 na vier maanden reizen door Zuid-
Amerika terugkomen in Nederland, doet de kans zich voor om in 
Jephtes ouderlijk huis te gaan wonen. Jephte: ‘Ik stond niet meteen 
te springen, want ik wilde graag een nieuwe start maken. Het 
huis was vervallen en de laatste dertig jaar was er niets meer aan 
gedaan. Het had liefde en aandacht nodig. Door alles te renoveren, 
hebben we er onze eigen plek van gemaakt. Nu voelt het echt als 
ons thuis.’ Stuken, leidingen omleggen, het dak isoleren en meubels 
maken; alles doet het stel zelf. Jephte: ‘Je komt er achter dat je veel 
meer kunt, dan je denkt. We kwamen wel gekke dingen tegen, zoals 
een rioolbuis die door een houten balk liep, maar het bleef gelukkig 
bij kleine verrassingen. Het is een uniek huis met veel oude details 
en een ongewone indeling. Tijdens de verbouwing kwam ik erachter 
dat er veel vakmanschap in het pand zit en begon ik steeds meer van 
het huis te houden.’

De bewoners
WIE Jephte Francissen (30, product- en interieurontwerper) en Maren Hartveld 
(32, textieldesigner bij Artex BV)  
WAT woonhuis van 280 m² uit de jaren 20 in een voormalige drukkerij  
WAAR Eindhoven, sinds 2011  
WOONSMAAK ‘Niet te veel fratsen’  
BIJZONDER De bovenste verdieping is door Jephte en Maren verbouwd tot een bed 
and breakfast genaamd Studio nr. 7 (www.studionr7.nl)

De 
wereld 
in huis

De kast in de woonkamer is zelfgemaakt, bovenaan 
zitten lichtspots. De houtkachel hebben ze gekregen 
van Marens moeder. In de schaal van Ikea liggen 
walnoten uit de boom in de tuin. Jephte heeft een 
cursus steenhouwen gedaan, boven de houtkachel 
staat een proefje. De poef is gemaakt van restjes 
stof van De Ploeg, die Maren meenam van haar werk. 
In de kast staat een plaat van Chet Baker, van wie 
Jephte fan is. Het tapijt is van de kringloop. Op de 
muur zit kleur G4500 N van Sigma. De vaas is van 
Ikea. Op de vloer ligt parket. 

Maren: ‘De kratten heeft Jephte zelf gemaakt. Het ophang-
systeem met haken en kratten heeft hij vervaardigd uit 
licht berken  multiplex. In de bed and breakfast is bijna alles 
zelfgemaakt, daarom hebben we als contrast twee stoelen 
van Eames neergezet.’ De vaas is van Ikea. De stof over de 
stoel is een weefproef die gemaakt is op Marens werk. De 
blouse is van Zara. Op de vloer ligt gezeept grenenhout. 

FOTOGRAFIE HENNY VAN BELKOM | TEKST FLOOR ROELVINK 
De tafel komt uit een klooster 
en heeft het stel overgenomen 
van Jephte’s ouders. De vaasjes 
zijn van Ikea. 
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In de woonkamer is eerst de vloer in de lak 
gezet, daarna kregen alle wanden een grijze 
kleur. Jephte: ‘We hebben hier niet veel  
daglicht, doordat er maar weinig ramen zijn. 
Je kunt de hele ruimte dan wit maken, maar 
ik vind dat je ook moet reageren op wat je 
hebt De woonkamer is nu een fijne ruimte 
om je terug te trekken en te ontspannen. De 
keuken is veel lichter. Daar eten we en doen 
we onze administratie.’ In de hoek van de 
woonkamer staat een kast van betonplex, die 
Jephte en Maren hebben ontworpen. Maren: 
‘Ik heb veel kleine verzamelingen en die  
hebben een plek gekregen in de vakkenkast. 
Het is een soort vitrinekast waar je mooie 
dingen in kunt zetten. Opbergruimte vinden 
we erg belangrijk. Het geeft veel rust als 
spullen een eigen plek hebben.’

De bank van Loods 5 werd gevonden  
op Marktplaats, Maren wil hem nog 
opnieuw bekleden. Het tapijt ervoor is 
van Ikea, het tapijt voor de kast van de 
kringloop. De mand is van de Bijenkorf. 
Tafeltje Isocele van Max Sauze vonden 
ze op een rommelmarkt. Jephte: ‘Het is 
een heel oud ontwerp en best een 
geniaal ding, als je kijkt naar hoe het in 
elkaar zit.’ De kussens zijn door Maren 
gemaakt van de wollen stoffen Strand, 
Kust en Nevada van De Ploeg. De kast is 
zelfgemaakt, bovenaan zitten lichtspots 
die Jephte heeft gemaakt. Houtkachel 
Jøtul F 602 hebben ze gekregen van 
Marens moeder. De poef is gemaakt van 
restjes stof van De Ploeg. Op de muur 
zit kleur G4500 N van Sigma. De vaas is 
van Ikea. Op de vloer ligt parket. 

De keuken van berken multiplex hebben de ouders 
van Jephte op maat laten maken door een 
meubelmaker. Jephte: ‘Hij is heel praktisch, maar 
we zijn er niet zo dol op. In de toekomst willen we 
graag een nieuwe keuken tegen de wand plaatsen, 
zodat er meer ruimte is voor een grote eettafel.’  
De marmeren onderzetter is van Jephtes opa 
geweest. De gouden kandelaar hebben ze al  
heel lang. De tajine kochten ze bij de Bijenkorf.  
De stoelen komen uit een oude collectie van Ikea. 
De afzuigkap is van Gutmann. Gasten in de bed 
and breakfast krijgen brood dat zelfgemaakt is 
met behulp van de KitchenAid keukenmachine. 
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De wasbak is zelf gegoten in beton, 
het onderstel maakte Jephte van mdf. 
De kleur van het onderstel is Salie  
van Gamma. Om spatten op de muur 
te voorkomen, zijn kleine tegels van 
een outlet geplaatst. De mand is van 
Ikea. De wc-rol houder is een eigen 
uitvoering. Het lampje is zelfgemaakt, 
net als de etiketten van de zeep-  
flacons. Het vaasje is van Ikea. 

Het bureau is een ontwerp van Jephte. Het blad kun 
je uitschuiven, waardoor de opbergruimte onder 
het blad zichtbaar wordt. De stoel is van Eames.  
De mand is van Ikea, net als het wandlampje. Het 
koffiezetapparaat van Nespresso is uitgekozen op 
zijn kleur. Op de vloer ligt grenenhout. 

Tijdens hun reis in Zuid-Amerika ontstond het idee om 
een bed and breakfast te beginnen. Maren: ‘We genoten
ervan om met de lokale bevolking te praten en hun 
verhalen te horen. Hotels vinden we over het algemeen 
vrij onpersoonlijk, dus logeerden we vaak in B&B’s. Dan 
verblijf je in een huiselijke sfeer, maar heb je wel privacy. 
Het goede van die twee werelden wilden we in onze bed 
and breakfast laten terug komen.’ Eenmaal thuis duurde 
het nog drie jaar voor ze hun droom verwezenlijkten en 
Studio nr. 7 openden. Jephte: ‘Er moest veel gebeuren, 
dus ik deed geregeld opdrachten als ontwerper om de 
verbouwing te kunnen financieren. Gelukkig is mijn  
ontwerpstudio aan huis, zodat ik op één dag zowel kon 
werken voor een opdrachtgever als aan de bed and 
breakfast. Op de tweede verdieping, waar de gasten-
kamer zich bevindt, hebben we een dakraam geplaatst. 
Eerst hebben we het verlaagde plafond eruit gebroken, 
want we wisten dat er mooie balken onder zaten. Ze  
benadrukken de hoogte. Daardoor wordt de kamer voor  
je gevoel veel groter.’ 

Op de vloer in de bed and breakfast ligt 
grenen hout dat ingezeept is. Het was 
een idee van Marens moeder die in 
Denemarken woont, waar dit een 
veelgebruikte vloerbehandeling is.  
De vloer slijt hierdoor minder snel.  
Het ophangsysteem heeft Jephte zelf 
gemaakt. De hangers zijn van Hay.  
De vazen zijn van Ikea. De stof over de 
stoel is een weefproef die gemaakt is  
op Marens werk. De blouse is van Zara. 

De trekker in de badkamer hebben Jephte en 
Maren gekocht in de winkel van Piet Hein Eek, de 
haken zijn van Ikea. De regendouche is van Hudson 
Reed en kochten ze online. De tegels vonden ze bij 
een outlet. Maren was meteen verliefd op de frisse 
lichtgrijze kleur. Op de vloer liggen tegels met een 
betonlook. Naast de douche staat een pot met  
een citroengeranium van een tuincentrum. 

Ik sta altijd open voor  
gekke ideeën, maar zoek  
ook naar balans
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De basis van de bed and breakfast is wit en hebben Maren en 
Jephte gecombineerd met licht hout. Maren: ‘Om toch een beetje 
houvast te hebben, werkten we met een paar accentkleuren. 
Veel hotels hebben een grote, lege kledingkast in de kamer 
staan, die vaak nauwelijks gebruikt wordt. Een no go voor ons. 
Wij hebben mooie haken met hangers bedacht en kratten aan 
de muur ontworpen; het is onze invulling van een kledingkast. 
Gasten kunnen hun kleding ophangen aan de hangers en zijn 
vrij in hoe ze de rest van de kamer inrichten en gebruiken.’ 
Jephte: ‘De plek waar de bank is gemaakt, was eerst een beetje 
een loos hoekje. Door de schuine wand paste er niet veel en 
stootte je snel je hoofd. Dit idee hadden we ooit gezien in een 
tijdschrift. Maren heeft de kussens bekleed met mooie stoffen. 
Onder de bank zit nog een extra bed, dat je kunt uitschuiven. 
We hebben veel gasten die hier voor zaken verblijven. Voor hen 
is het bureau met uitschuifbaar blad erg fijn. Ik heb mensen 
weleens horen zeggen dat ze hier hun eigen kantoor hebben.  
De badkamer is een relatief kleine ruimte, die wilden we open 
en ruimtelijk houden. Omdat je hier in je nakie staat, hebben 
we gekozen voor een iets vriendelijker kleur.’

WOONIDEE  Een schuine wand hoeft geen obstakel te zijn. 
Het is een fijne plek om spullen op te bergen 
achter schuifdeuren. Of gebruik de schuine 
wand om er een bedstee van te maken.  
Opbergkisten op wielen zijn ook een optie, of 
laat een meubel op maat maken, zoals hier. 

Gasten krijgen ontbijt  
met zelfgebakken brood  
en muntthee uit de tuin

Maren: ‘Een goed bed vinden we belangrijk,  
dus kozen we voor een boxspring van Ikea.  
We hebben hem bekleed met stof van De Ploeg 
en de poten vervangen door wielen. Het 
beddengoed van groothandel Linnenatwork  
is gemaakt van katoen en een klein beetje 
polyester, waardoor het minder snel kreukt en 
snel droogt. Ideaal!’ De plank is gemaakt van een 
oud keukenblad, het servies van verschillende 
winkels. De tissuehouder in de vorm van een 
huisje is van Umbra. ‘We krijgen er vaak leuke 
reacties over van gasten.’ Het bedlampje is van 
Ikea. Jephte maakte het kratje, de uitsparing  
in de wand en hij heeft de originele deur gered 
met dikke lagen plamuur en een laag verf.  
De vogel vonden ze bij een antiekzaak in België. 
De planten mimi monstera deliciosa en hoya 
zitten in potten van Intratuin. 

De bank is een eigen ontwerp van Jephte en 
Maren. Alle kussens zijn gemaakt van stoffen 
van De Ploeg. De poef is zelfgemaakt; ieder 
vlak is bekleed met een andere stof. Jephte en 
Maren hebben de poef samen met bevriende 
ontwerpers Baas_Kleinbloesem gemaakt.  
Het krat dat Jephte heeft gemaakt, dient hier 
als bijzettafel. Op de vloer ligt grenenhout.
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1. Op de vensterbank in de woonkamer staat een ets van Jephte’s moeder en een konijn van de kringloop dat Maren móest hebben. De kerstbal komt uit Denemarken en was een cadeau 
van Marens moeder. De openslaande deuren leiden naar de keuken. 2. Jephte en Maren maakten de muur wit, de trap werd bekleed met sisal en er werd een eikenhouten mozaïekvloer 
gelegd. Om de muur te accentueren, kwam er een verticale tuin. De flamingo kochten ze in een antiekzaak in België. 3. De stalen constructie op het dakterras was er al. Jephte en Maren 
kochten een partij hout op Marktplaats en maakten dat eraan vast voor wat meer privacy. De stoelen zijn van Intratuin. Over de tafel ligt een gordijn van stof van De Ploeg. Maren: ‘Soms zit 
er een foutje in de stoffen en dan worden ze weggedaan. Dat vind ik zo zonde!’ De twee zwarte loungestoelen zijn van Ikea. De borden en het servies zijn bij elkaar gezocht in verschillende 
winkels. De karaf en de plank zijn van de Bijenkorf. Rechts staat een zinken normaalbak van Philips, met daarin nieuwe stekjes van radijs. In de kweekkas worden Boliviaanse pepers 
gekweekt. Helemaal achterin staat de enorme notenboom, die Jephte’s ouders na zijn geboorte hebben geplant.

 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKERS 

Jephte en Maren houden van eenvoud, niet te veel fratsen en 
meubels die tijdloos zijn. Maren: ‘We hebben een voorkeur 
voor pure materialen, zoals een houten vloer en wollen stoffen. 
Ons interieur is een beetje bij elkaar gesprokkeld. We maken 
veel meubels zelf, kopen spullen tweedehands of gaan voor 
design. Er zit niet veel tussenin. We komen graag bij Nent nv, 
net over de grens in België. Het is een snuffelwinkel, dat vinden 
we leuk. We kochten er onder meer een oude Thonet-stoel en 
onze flamingo van porselein komt er ook vandaan. Soms is 
een beetje kitsch wel goed, niet alles hoeft serieus te zijn. 
Jephte is meer uitgesproken in z’n smaak dan ik. Ik sta altijd 
open voor gekke ideeën, maar zoek ook naar balans en rust 
in een interieur. Met mooi weer zijn we het liefst buiten op 
het dakterras. We kweken er aardbeien, vijgen en hebben een 
kruidentuin. Achteraan het dakterras staat een enorme noten-
boom, die Jephtes ouders na zijn geboorte hebben geplant. In 
de zomer barbecueën we hier vaak met vrienden en hangen we 
een hangmat op aan de stalen constructie. Het is onze groene 
oase midden in de stad.’
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