
S
inds begin 2000 werkt woningcor-
poratie Volkshuisvesting Arnhem 
met bewoners aan de opwaar-

dering van de wijk Klarendal. Om de 
leefbaarheid te verbeteren, investeert 
de woningcorporatie in panden en geeft 
deze een nieuwe, culturele bestemming. 
Zo is het Modekwartier tot stand geko-
men: een buurt vol winkels en ateliers 
van jong ontwerptalent en gevestigde 
namen. 

Karakteristieke concepten

De naam Modez is een combinatie uit 
de woorden Mode, Design en ArtEZ. 
De twintig kamers die het hotel telt, zijn 
ingericht door voornamelijk modeont-
werpers van wie een groot deel stu-
deerde aan ArtEZ of een atelier heeft 
in de stad. Dat leverde verrassende en 
karakteristieke concepten op waarin 

hun eigen stijl goed terug te vinden is. 
Kim van der Linden, manager van 
Hotel Modez, neemt ons mee naar onze 
Spijkers en Spijkers kamer, terwijl ze 
vertelt dat elke kamer een eigen verhaal 
heeft. Zo kun je hier ontwaken in de 
extravagante wereld van Bas Kosters 
of in de kamer van kunstenaar Gijs 
Frieling iets opsteken van de kostuum-
geschiedenis dankzij de vele modepren-
ten die de muren bedekken. Opvallend 
is ook de QR-codekamer, ontworpen 
door modeontwerper Antoine Peters. 
Wanneer je de codes scant, blijken er 
spannende foto’s en fi lmpjes achter te 
zitten.
Hoewel mode duidelijk de hoofdrol 
speelt in Hotel Modez, is het hotel 
volgens Van der Linden niet alleen 
bedoeld voor modeliefhebbers. “Zo 
hebben we ook een stoere mannen-
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Ode aan de mode
Arnhem mag zich met recht tot een 

van de grote modesteden rekenen. 

Naast de Mode Biënnale en de 

bekende kunstacademie ArtEZ, waar 

grote ontwerpers als Viktor & Rolf, 

Jan Taminiau, Iris van Herpen en 

ontwerpzusjes Spijkers en Spijkers zijn 

opgeleid, is er een heus Modekwartier 

in de wijk Klarendal verrezen. 

Kloppend hart is Hotel Modez, waar 

onder leiding van de bekende mode-

illustrator Piet Paris, dertig designers 

tekenden voor de inrichting van de 

hotelkamers. Meeting Magazine 

dompelde zich 24 uur onder in de 

wereld van fashion & design.

Hotel Modez: 



kamer van Francisco van Benthum of een 
romantische kamer van Mimi Berlin. Voor 
iedereen zit er wel iets tussen.”

Art Deco

Onze kamer van Spijkers en Spijkers, waar-
bij het slaapgedeelte middels een entresol 
is gescheiden van het zitgedeelte, ademt 
dezelfde sfeer uit als de kledingontwerpen 
van het duo. De jaren twintig en Art Deco 
dienen daarbij als grote inspiratiebron. De 
kamer is van alle gemakken voorzien: van een 
Espressoapparaat, fl atscreentelevisie en een 
speciaal luchtzuiveringssysteem tot een bed 
van Auping. 

Etalage

Wie bij Hotel Modez logeert, kan er voor kie-
zen om te dineren bij het trendy café CASPAR 
dat in hetzelfde pand gevestigd is. We beslui-
ten de lift naar beneden te nemen en verwon-
deren ons over het kleinste modemuseum van 
Europa dat hierin is bevestigd. Een zwevend 
plateau neemt je mee in de geschiedenis van 
de mode waarbij modefotografi e en illustra-
ties elkaar afwisselen. Zo passeren we foto’s 

van Twiggy, Brigitte Bardot en Madonna, 
maar leren we bijvoorbeeld ook meer over de 
geschiedenis van sportkleding. 
Ook bij CASPAR kijken we onze ogen uit. Zo 
vind je hier de grootste etalage van Arnhem, 
ingericht door bekende interieurvormgevers. 
Het restaurant heeft het meest weg van een 
moderne huiskamer. Hier wordt gelezen, 
gepraat en gewerkt. Gasten hoeven zich niet te 
vervelen tijdens het wachten op de gerechten, 
want er is een enorme spellen- en boekencol-
lectie aanwezig. Je eet hier wat de pot schaft; 
een wekelijks wisselend menu met vlees, vis en 
vegetarische gerechten. Traditionele gerechten 
en de moderne keuken gaan daarbij zij aan zij.

Modische bordjes

’s Ochtends nemen we plaats in de ontbijtzaal, 
waar we als het ware ontbijten in de werk-
kamer van Piet Paris en ons broodje een stuk 
lekkerder smaakt op zijn modische bordjes. 
We sluiten ons bezoek af met een rondje 
Modekwartier. Met Hotel Modez als voor-
proefje blijven we graag nog even genieten van 
de Arnhemse fashion en design. 

De Hotelrecensie Meeting

MeetingMagazine.nl   39

Zakelijke faciliteiten 
Hotel Modez
Hotel Modez biedt diverse faci-

liteiten voor zakelijke gasten. Zo 

is de ontbijtruimte ook inzetbaar 

voor vergaderingen en feesten 

en is het atelier te gebruiken als 

trainingsruimte. Tevens kunnen 

diverse arrangementen op maat 

aangeboden worden. Zo wordt 

er veel samengewerkt met res-

taurant Goed Proeven, maar ook 

met de diverse designers in de 

buurt en het Posttheater. 


