
Arnhem is als een cultureel bolwerk omringd door het uitgestrekte groen van 

de Veluwe en de Betuwe. Statige monumentale panden, trolleybussen en glooiende 

straten geven de stad een heel eigen karakter. Er hangt een prettig eigenzinnige 

sfeer, die zeker wordt beïnvloed door de ArtEZ hogeschool voor de kunsten die 

beroemdheden als Marcel Wanders en Viktor & Rolf opleidde. Stijlvol Wonen zet 

de meest bijzondere woonwinkels en andere hotspots op een rij. 

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Anneke Gambon - Met dank aan Marlies Pouwels van VisitVeluwe, info@visitveluwe.nl
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LOFT 
THE LITTLE DEPARTMENT STORE

Interieur- en lifestylewinkel Loft noemt zichzelf ‘petit magasin’ of ‘the little 

department store’. Inderdaad biedt deze voormalige meisjes- en dansschool 

een breed scala aan mooie dingen waar je blij van wordt. Beneden vind je 

kleding, sieraden en woonaccessoires, de bovenverdieping is gereserveerd 

voor meubels. Er hangt een relaxte sfeer in dit met liefde gerestaureerde ge-

bouw waar een industrieel interieur de hedendaagse basis vormt. In ditzelfde 

gebouw heeft Loft twee appartementen ingericht waar je kunt overnachten.

Weverstraat 39, loftloft.nl

ZO! HOME
FINISHING TOUCH

Mooi linnengoed complimenteert 

een mooi interieur. Dat weten ze bij 

Zo! Home maar al te goed. Naast het 

eigen label Heckett & Lane is er een 

breed assortiment accessoires van 

verschillende merken. Er is bedden-

goed in allerlei kleuren, soorten en 

maten en een ruime keuze in keuken, 

bad- en woonartikelen. De handdoe-

ken liggen hier fijn op kleur gesorteerd 

in stapeltjes en kunnen worden aange-

vuld met badmatten, badjassen, plaids 

of kussentjes in dezelfde tinten. 

Koningstraat 77, zohome.nl

EEMS & BY MEAVE
LIVING APART TOGETHER

Ze delen een pand en horen wel en 

toch ook weer niet bij elkaar: kleding-

zaak By Maeve en interieurwinkel Eems. 

Feit is dat deze samenwonende zusters 

allebei een collectie bieden die dezelf-

de klanten charmeert. Maeve doet dat 

met kledingmerken voor man en vrouw 

met voornamelijk clean design, zoals  

Filippa K, Paul Smith en Sibin Linnebjerg. 

Eems heeft banken, tafels en stoelen 

plus veel leuke woonaccessoires en 

lifestyleproducten. Hier vind je labels 

als Bloomingville, Madam Stoltz, Zuiver, 

Ferm Living en Dutchbone.

Koningsstraat 15, Eemsarnhem.nl

YAYA
FASHION & HOME

Het Nederlandse merk Yaya is twee jaar geleden in Arnhem neergestreken. 

Hier vind je kleding en home gecombineerd in één label. De rekken met 

jurken en bloesjes staan naast de schappen met interieuraccessoires. En 

de grotere meubelstukken staan verspreid door de zaak. “Vrouwelijk en 

puur met een stoer randje”, omschrijven ze zelf het Yaya-gevoel. En dat 

geldt net zo goed voor de mode als voor de woonaccessoires, die variëren 

van tafels, zitmeubels en lampen tot kussens, serviesgoed en kandelaars.

Koningstraat 13, yaya.nl/stores/arnhem

CHOCOLATERIE 
MOUSSET

CHOCOHOLICS ALERT

Van chocolade krijg je nooit genoeg. Dat 

merk je bij Chocolaterie Mousset. Wie 

eenmaal over de drempel stapt van deze 

chocoladehemel, vergeet meteen triviale 

alledaagse dingen zoals calorieën tellen. 

En wie de verrukkelijke geur in de winkel 

opsnuift en de handgemaakte chocolade-

creaties ziet, wil nog maar één ding: alles 

proeven! Mousset gebruikt alleen maar 

chocolade van Callebaut voor haar bon-

bons en chocoladeproducten, dus dat kan 

ook alleen maar verrukkelijk zijn. Eat your 

heart out mede-chocoholics!

Koningstraat 66, mousset.nl
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HUMANOID
MADE IN ARNHEM

Natuurlijk lopen we binnen bij de officiële flagshipstore van het eigenzinnige 

modelabel Humanoid. Begin jaren tachtig werd het merk opgericht in 

Arnhem en het atelier zit nog altijd in deze stad. De new wave- en punktijd 

waarin het fashionlabel begon, is nooit vergeten en nog steeds is de stijl 

herkenbaar en origineel. Humanoid heeft wereldwijd veel fans en wordt in 

25 landen verkocht. Aan de rand van de 7straatjes is de unieke Humanoid-

winkel gevestigd in een voormalige doopsgezinde kerk. Liefhebbers van 

nonchalant, comfortabel en tijdloos kunnen hier hun hart volledig ophalen 

aan de kleding, sieraden, woondecoratie, schoenen en tassen. 

Weverstraat 14, shophumanoid.com

JONES
INGETOGEN LUXE

Judith ter Haar is de eigenaresse van 

Jones: een modezaak die een collectie 

heeft die met de grootste zorg is 

samengesteld. Vrouwenmode van een 

sobere, luxe signatuur met merken 

als Sophie d’Hoore, Dries Van Noten, 

Margaret Howell en Lemaire. Schoenen, 

geuren en verzorgingsproducten van 

niche-merken, zoals Comme des 

Garçons, Malin+Goetz en Escentric 

Molecules vervolmaken het fijne high 

end aanbod dat ons deed watertanden. 

Jones is ruim behuisd in een voormalige 

drukkerij en heeft een opvallende ronde 

volière in het midden van de zaak. 

Eiland 6, jonesarnhem.com

STAN & CO
HOTSPOT FOOD AND DANCE

In een statig oud bankgebouw zit het hippe restaurant Stan & Co. Je kunt hier bijna 

24 uur per dag terecht voor lekkere hapjes en drankjes. ‘s Ochtends is er ontbijt met 

bijvoorbeeld eggs benedict bagel, oatmeal pancakes of yoghurt granola. ‘s Middags 

volgt een uitgebreide lunchkaart die daarna naadloos overgaat in een borrelmenu, 

eventueel gecombineerd met een drankje van de cocktailbar en uiteraard volgt 

daarna het diner. Assistent-bedrijfsleidster Brianna vertelt dat de gerechten uit de 

Josper-oven haar favoriet zijn. Nog een tip: op vrijdagavond gaat Tout Arnhem hier 

los op de dansvloer. Want dan is er een dj die lekkere dance draait. Op donderdag, 

zaterdag en zondag draait een dj rustige lounge. Veel plezier!

Willemsplein 46, stan-co.nl
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HET COLOFON
BOEKEN, MUZIEK & KOFFIE

Bij boekhandel Het Colofon is 

van alles te beleven. De zaak 

is in een voormalige bioscoop 

gevestigd en telt twee etages. 

Naast een enorm aanbod aan 

nieuwe boeken en tijdschriften 

is er op de bovenverdieping een 

afdeling tweedehands- en voor-

deelboeken. Maar Het Colofon 

is meer dan een boekenwinkel: 

er worden regelmatig exposi-

ties gehouden en lezingen en 

voorstellingen verzorgd. Aan de 

voorzijde is een koffiezaak waar 

je naast slow coffee ook zelfge-

maakte, zoete lekkernijen kunt 

vinden. Bovendien is er een gro-

te afdeling klassieke muziek: hoe 

bijzonder is dat?

Bakkerstraat 56, hetcolofon.nl

NOZILI BLOEMISTEN
BLOEMEN EN MEER

“Ik verkoop alleen wat ik zelf mooi 

vind”, vertelt eigenaresse Karin van 

Nozili. Zij staat samen met haar me-

dewerkers voor je klaar om beeld-

schone boeketten te maken. De 

bloemen worden per stuk aangebo-

den, dus alle variaties en samenstel-

lingen zijn mogelijk. Anders dan de 

voorgevel doet vermoeden, loopt 

de zaak loopt verrassend ver door 

naar achteren. Daardoor heeft Nozi-

li plek genoeg om kamerplanten en 

keramiek van Mobach, Des Pots en 

Domani aan te bieden. Maar je kunt 

er ook terecht voor de geurkaarsen 

en huisparfums van het exclusieve 

Onno en de kleurrijke handbeschil-

derde vazen van kunstenares Door-

tje IJpelaar. 

Kerkstraat 44, nozili.nl

POLLMANN
TAFELTJE DEKJE

Wij houden van mooi gedekte tafels. De 

ene keer strak en helder wit, de andere 

keer robuust aardewerk in sobere tinten 

of juist een mix daarvan. Bij Pollmann 

raakten we niet uitgekeken. In een smal 

pand dat eindeloos doorloopt, zijn alle 

schappen van boven tot onder gevuld 

met de prachtigste serviezen. Als je het 

hier niet kunt vinden dan weten wij het 

ook niet meer. Je vindt hier naast allerlei 

stijlen servies en bestekken ook mes-

sen, pannen en keukencadeaus. 

Kerkstraat 41A, servies.nl

MAII DE WINKEL
MOEDER EN DOCHTER

In het kleine winkeltje Maii liggen de 

schappen vol met kleurrijke lederwaren. 

Er zijn tassen in allerlei soorten en ma-

ten, sieraden en accessoires. Moeder 

Ineke Mooij staat zelf in de winkel, zij 

richtte twaalf jaar geleden Maii op samen 

met haar dochter. Een reis naar India gaf 

hen de inspiratie om een eigen tassenlijn 

op te zetten. Nog steeds ontwerpen ze 

samen en laten ze hun originele tassen 

in India maken. Hoewel ze ook op kleine 

schaal via de groothandel hun produc-

ten verkopen, is de aanschaf van een 

kleurige, simpele en stijlvolle Maii-tas een 

reis naar dit Arnhems familielabel waard. 

Je hebt gegarandeerd een conversation 

piece in handen.

Kerkstraat 5/6, maii.nl

LINNEWIEL
GEURENPARADIJS

Parfumerie Linnewiel is een eldorado voor 

liefhebbers van exclusieve geuren. Hier 

vind je prachtige parfums die bijna ner-

gens anders te koop zijn. Xerjoff, Amou-

age en Bois 1920 zijn een paar namen die 

kenners van niche-geuren doen water-

tanden. Linnewiel verkoopt ook scheer- 

en manicuresets, toilettassen en andere 

luxueuze cadeautjes. Eigenaren Henriëtte 

en Erik Veeneman staan met grote des-

kundigheid en vol passie hun klanten te 

woord. “Onze winkel zou ook in Parijs of 

Milaan kunnen staan”, zeggen ze zelf. En 

daar zijn wij het helemaal mee eens.

Kortestraat 7, linnewiel.nl

MEIJER & FLOOR
WOONPASSIE

Meijer+Floor is een winkel naar ons Stijlvol Wonen hart. Etages vol eyecandy op 

interieurgebied, met mooie zithoeken en andere sfeerinspiraties. Elly Meijer vertelt 

ons dat huizen inrichten haar grootste passie is en dat zie je terug in de smaakvolle 

zaak die zij als interieurstyliste elke keer opnieuw prachtig weet aan te kleden. 

Van vintage vloerkleden tot luxe loungebanken van internationale ontwerpers, 

Scandinavische wooncadeaus, Italiaanse kalkverf, Nederlandse merken als 

Linteloo en Gelderland: ze hebben hier alles van de interieurbucketlist.

Koningstraat 31, meijerenfloor.nl
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