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Oudste Brugse hotel na 
totaalrenovatie omgetoverd tot 
hippe en trendy verblijfplaats

Leg elke rechtgeaarde Bruggeling de naam ‘Sablon’ voor en de kans 

is heel klein dat er niet minstens een belletje gaat rinkelen. Logisch 

ook, hotel Sablon in de Kopstraat is wellicht het oudste hotel in 

Brugge, met 1589 als stichtingsjaar. Datzelfde Sablon ziet er sinds 

kort helemaal anders uit. Het onderging immers een grondige 

renovatiebeurt en heropende op woensdag 17 april officieel de 

deuren.

Tekst: Jan hoffman - Fotografie: Inside Building, Ekkow Photography
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Van 26 naar 43 luxekamers
De opdracht voor de diverse bouwprofessionals die bij dit 
project betrokken werden, was niet min. Op nauwelijks drie 
maanden tijd was het de bedoeling om van het oudste hotel 
van de stad (eind 16de eeuw een herberg met vier kamers) 
de allernieuwste en meest trendy ontvangstplaats voor 
veeleisende reizigers te maken. Daarbij moest er ‘en passant’ 
niet enkel van 26 naar 43 luxekamers uitgebreid worden, 
maar stonden ook een boetiekinterieur, een vijfsterren 
ontbijtzaal en exclusieve cocktailbar met leeftuin op het 
verlanglijstje van de opdrachtgever. Een opdrachtgever die 
het hotel halverwege 2018 overnam van de Gryson-groep en 
er op dit moment zaakvoerder van is.
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Veruit de grootste uitdaging was het 
halen van de superkorte deadline.
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“Het moest ingrijpend, ja. Dit klassieke familiehotel met 
knusse kamers had een veel eigentijdsere look nodig”, lacht 
Christophe Vanswieten, al ruim veertig jaar actief in het 
hotelwezen. De man is alleszins niet aan zijn proefstuk toe: 
hij stond aan het hoofd van de Accor Groep, huldigde in 1989 
het Ibis-hotel in de Katelijnestraat in en was de laatste drie 
jaar als consultant aan de slag. “Zelfs de naam was toe aan 
een opsmukbeurt. Daarom gingen we van het wat gedateerde 
Grand Hotel du Sablon naar simpelweg Hotel Sablon.”

Recordtijd renovatie: drie maanden
De renovatie werd tot een goed einde gebracht door een 
prima samenwerking tussen alle betrokken partijen, met 
centraal daarbij arQ Interior Design en Inside Building. 
Zo opende het pand na iets meer dan drie maanden werk 
officieel de deuren voor het grote publiek op 17 april.

“Veruit de grootste uitdaging was het halen van de 
superkorte deadline”, reageert Julie Dereu, zaakvoerder van 
het Oostendse arQ Interior Design, dat voor deze opdracht 
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aangesproken werd en dat zichzelf 
met zijn aanpak van onder meer het 
Andromeda-hotel en het Upstairs 
hotel, allebei in Oostende, een 
reputatie in de hotelwereld verwierf. 

arQ Interior Design sloeg zoals wel 
vaker de handen in elkaar met het op 
hetzelfde adres opererende, maar 
aparte bedrijf arQ, dat instaat voor 
architectuuropdrachten: “Onze taak 
bestond vooral uit de opvolging ter 
plaatse en er op toezien dat alles 
wat voorzien werd ook correct werd 
uitgevoerd. Daarbij hoorde het 
toezien of het door het Nederlandse 
interieurarchitectenkantoor B+B 
opgemaakte matchende kleuren- 
en materialenconcept tot in het 

kleinste detail werd uitgevoerd. 
Veel architecturale ingrepen waren 
er alvast niet, al zeker niet bij de 
beschermde gevel.”

Met uitzondering van de technieken 
sanitair en verwarming stond 
Inside Building in voor de volledige 
aanneming. Dit Veurnse bedrijf, 
in 2014 opgericht door Thijs 
Prophete en Pauline Joye, is 
gespecialiseerd in de afwerking van 
zowel nieuwbouwwoningen als de 
verregaande renovaties zoals deze.

“Dit vormde voor ons een mooie 
uitdaging”, stelt Thijs Prophete. “Wij 
zijn er als onderneming alleszins 
trots op dat we dit project als 
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Wij garanderen “SERVICE & KWALITEIT”!

• WARMTEPOMPEN
• VENTILATIE
• SANITAIR
• VERWARMING

ENERGIEZUINIGE TOTAALCONCEPTEN 
VOOR KANTOREN

NAESSENS-HVAC bvba

T 056 61 31 13
F 056 61 72 42

info@naessenshvac.be
www.naessenshvac.be

Burelen & magazijn: 
Desselgemsesteenweg 39-41 - 8540 DEERLIJK

‘interieurtotaalconcept’ op slechts 
drie maanden tijd tot een goed einde 
brachten. Kortom, dit is een mooie 
referentie voor ons nog relatief jonge 
bedrijf!”

Het resultaat mag gezien worden. 
Na de renovatie kreeg Sablon binnen 
het originele historische kader een 
boetiekinterieur, kan het uitpakken 
met een klassevolle cocktailbar met 
leeftuin en werd het omgeturnd tot 
een van de meest sfeervolle plaatsen 
om te vertoeven in de historische 
binnenstad, op nauwelijks 200 meter 
van de Grote Markt. Hotel Sablon is 
klaar voor een nieuw leven en hiervoor 
staan een mix van trendy design, 
pasteltinten met gouden accenten, 
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marmer in de badkamers, luxueuze 
stoffen en kunst garant. 

“De kunst bestond erin Hotel Sablon 
bewust te positioneren als het 
oudste, maar tegelijkertijd ook het 
meest trendy en hipste hotel van 
de binnenstad. Een ‘secret garden’ 
van Brugge die de verwachting én 
de verbeelding van de gasten ver 
overstijgt, zeg maar”, aldus Christophe 
Vanswieten. 

Klassieke balie verdwenen
Een van de meest opvallende ingrepen 
merk je als je het hotel binnenstapt. 
Hier tref je geen klassieke receptie 
met balie aan en ook de traditionele 
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