
In de traphal
ervaar je nog goed 
de oude functie 
van het gebouw.

In het hart van Arnhem staat een oude meisjesschool. Het 

ondernemende echtpaar Wouter en Lianne verbouwde het 

vervallen pand tot een winkel beneden en ging er boven wonen. 

Een half jaar geleden verhuisden ze en vormden ze hun woning 

om tot twee lofts.

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Anneke Gambon

Slapen in een 
meisjesschool

Dit is een pand met karakter. 
De gevel nodigt uit om het 

gebouw verder te verkennen. 
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Plafondlampen van Ay Illuminate, de staande lamp is van It’s About Romi. Alle meubels en vloerkleden 
verkrijgbaar via Loft.

“WE WAREN HET METEEN EENS DAT WE 
DEZE ONGESLEPEN DIAMANT NIET AAN ONS 
VOORBIJ KONDEN LATEN GAAN”
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W

“DE LOCATIE ZO 
MIDDEN IN DEZE 
HEERLIJK STAD IS 

NATUURLIJK UNIEK”

“We hebben hier bijna twee jaar met veel plezier gewoond met onze 

zoon en dochter”, vertellen Wouter Stock en Lianne de Bruijn. Het 

energieke duo is dol op projecten met een uitdaging en maakte eerder 

al een succes van de Loft-winkels in Apeldoorn en andere plaatsen. 

“We waren op zoek naar een locatie in Arnhem waar we met Loft kon-

den beginnen, vertelt Lianne. “Toen ik op Funda foto’s zag van de oude 

school, wist ik dat het een bijzondere plek was. Maar Wouter zag het 

op dat moment nog helemaal niet zitten.”

RUWE DIAMANT

Lianne regelde toch een bezichtiging. “Toen we hier binnenkwamen, 

was het een enorme puinhoop. Ingegooide ramen, mos op de muren, 

een half ingestorte gang en overal vocht. Maar ik was gelijk verliefd 

en Wouter gelukkig ook. Al in de hal wisten we dat dit iets heel moois 

zou kunnen worden. Het licht dat hier binnenvalt, is magisch. Dus we 

waren het meteen eens dat we deze ongeslepen diamant niet aan ons 

voorbij konden laten gaan.” Het duurde even voordat het allemaal rond 

kwam, maar daarna is de oude school in drie maanden verbouwd. Tot 

diep in de nacht werd er gewerkt. Ter plekke namen we beslissingen 

omdat plannen hier geen enkele zin had. Het gebouw liet gaandeweg 

steeds meer van haar oorspronkelijke schoonheid zien. De plafonds 

van zes meter hoog, de stalen kozijnen, de granito vloeren en de in-

drukwekkende monumentale trap gaven Wouter en Lianne de energie 

om door te gaan.

DE GEBOORTE VAN EEN HOTEL

Er kwam een prachtige Loft-winkel op de begane grond. En het gezin 

Stock vestigde zich op de eerste en tweede verdieping. “We hebben 

hier twee jaar met heel veel plezier gewoond. Het is een gouden plek 

en de locatie zo midden in deze heerlijk stad is natuurlijk uniek. Maar ja, 

we zijn altijd bezig met veranderingen. We gingen steeds meer meu-

bels in de collectie van Loft opnemen en konden die te weinig kwijt 

op de begane grond. Daarom besloten we om zelf plaats te maken en 

een gedeelte van de eerste verdieping van ons woonhuis te verande-

ren in een woonverdieping voor Loft. Van de ruimte die we nog over 

hadden, maakten we een appartement en ook de tweede verdieping 

veranderde in een appartement. Mensen kunnen hier nu logeren in de 

stijl van Loft: zo is ons hotel geboren …”
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Het bed is van Coco-Mat, 
beddengoed van Crisp Sheets, 
kussens van Loftlab. Plafondlamp 
van Ay Illuminate, de staande 
lamp is van It’s About Romi. 
Stoel van Normann Copenhagen, 
vloerkleed en tafeltje via Loft.
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De zwart marmeren tegels zijn 
van Da Vinci Tegels. De badkamer 
is geplaatst door Bouwbedrijf 
Dries Lagemaat. Lampen van 
Zangra, spiegel van Functionals.

172


