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Hotel Julien in Antwerpen
Loungen in de schaduw van de kathedraal
Hotel: een piekfijn ingerichte plek om te genieten van het hart van de stad Kamer:
stijlvolle, comfortabele kamers met hoog designgehalte, met oog voor detail Rustfactor:
languit wegzinken in je XXL bad met een drankje bij de hand Genieten-factor: uitgebreid shoppen en dan op het dakterras aperitieven onder Antwerpens mooiste toren.


Tekst: Griet Byl Fotografie: Luc Viatour

praktisch
Hotel Julien.
Korte Nieuwstraat 24 in 2000 Antwerpen.
Tel.: +32 3 229 06 00;
e-mail: info@hotel-julien.com;
www.hotel-julien.com.
Afstand Brussel-Antwerpen: 45 km
Dichtst bijzijnde parkings:
Groenplaats & Eiermarkt / Tram: Groenplaats
Prijs: Naargelang het kamertype:
Julien Mood (€ 195),
Julien Dreamer (€ 245)
en Experience (€ 295, inclusief een uur in de spa).
Kindvriendelijk: je kunt hier gerust met je kinderen
komen logeren, maar er zijn beter geschikte plekken om met je kroost vakantie te vieren.
Betaalkaarten: ja

Ons oordeel
Ligging
Interieurinrichting
Buitenaanzicht
Kamer
Bed
Badkamer
Rust/stilte
Ontbijt
Onthaal
Prijs/kwaliteit
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at de Sinjoren een neus voor mooie dingen hebben, hoeven we
je allicht niet te vertellen. Niet voor niets is hun stad een mekka voor mode en design, waar het bovendien barst van de fijne
eet- en logeerplekken.
Een daarvan is Hotel Julien, dat in 2004 zijn deuren opende, pal in het
historische hart van de stad, niet ver van de Grote Markt en de Groenplaats.
In deze verborgen parel word ik opgewacht door eigenares Mouche Van
Hool. “Ik heb een tijdje in de reclamesector gewerkt, maar het idee om een
hotel te openen speelde altijd al door mijn hoofd”, vertelt ze, terwijl ze me
op een schattig houten schaaltje een geurige beker koffie met een stukje
versgebakken cake van het huis brengt. “Ik ben begonnen met elf kamers,
een zithoek en een ontbijtruimte. Heel snel waren we altijd volgeboekt;
boetiekhotels waren zeven jaar geleden nog een nieuw gegeven en dat, gecombineerd met onze persoonlijke aanpak, sloeg duidelijk aan.” Het verwondert me niks: door haar vriendelijke ontvangst, voel ik me meteen thuis.
“Toen we dus het huis hiernaast konden kopen, hebben we dat helemaal
gestript en verbouwd”, vervolgt ze. “Sindsdien werk ik samen met Marc
(Albert), general manager en mijn rechterhand. Hij staat in voor het dagelijks beheer, een must, want het hotel telt nu 22 kamers, een bar, ontbijtruimte, lounge, een meeting room die je voor verschillende gelegenheden
kunt huren en een heuse spa. Plus een groot dakterras. Daar komt heel wat
bij kijken. Maar aan onze filosofie hebben we niets veranderd. We bieden
alle voordelen van een groot hotel, maar dan wel in een persoonlijke, kleinschalige sfeer. Er is bijvoorbeeld altijd iemand aan de receptie, ook 's nachts.
Mensen komen en gaan wanneer ze willen, maar kunnen wel altijd terecht
met hun vragen en verzoeken.” Geen toeval dat Hotel Julien volgens TripAdvisor het beste hotel van Antwerpen is.

Van oud naar nieuw

Dat gevoel van mooi verpakte gastvrijheid overvalt je al in de stemmige lounge
met zijn houten plankenvloer en donkere lambrisering. Naast de grote open
haard vallen de prachtig gerestaureerde hoge plafonds op. “Die zijn vervaardigd in empirestijl en geklasseerd”, aldus Mouche die voor de verbouwingen
nauw samenwerkte met een bevriend architectenkoppel, Gerd Van Zundert
en Kristl Bakermans (AID Architecten) uit Westmalle. Zo nam ze samen met
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Het is geen toeval dat
Hotel Julien volgens
tripadvisor het beste
hotel van antwerpen is.

66

weekendadres

hen de hele binnenhuisinrichting voor haar rekening. “Dat is echt mijn ding”,
beaamt ze. “Ik heb een tijdje in de decoratiewereld gewerkt.” En dat merk je,
want elk detail klopt en nergens valt een stijlfout te bespeuren. “De werken
in het hotel gebeurden met veel respect voor de bestaande troeven. De deuren
in de lounge, bijvoorbeeld, hebben we in de kelder gevonden en in hun oorspronkelijke eer hersteld”, aldus de trotse eigenares terwijl ze me via het elegante trappenhuis meeneemt naar mijn kamer.

Kamer 28

En dat is wellicht het mooiste exemplaar van het hotel. Kamer 28 is, net als
de rest, smaakvol ingericht, met licht en ruimte alom, maar heeft bovendien
een zalig terrasje met uitzicht op de Onze-Lieve-Vrouwentoren. Opvallend is
het gigantische bad in de badkamer-met-uitklapbare-wanden waar je rustig
met zijn tweeën in kunt. Je zou haast vergeten de stad in te trekken, want er
is echt aan alles gedacht om het de gasten naar hun zin te maken. Zo heeft
elke kamer een Bose-installatie met iPod docking station. Ook standaard
aanwezig zijn de gebruikelijke voorzieningen als wifi, een kluisje en minibar.
Extra verwennerijtjes als de Nespresso-machine (hello George...), voorzien
van de boterkoekjes van het huis, een designtelefoon en flatscreen tv, maken
het comfort compleet. Aan de muur prijkt een intrigerende foto. Geleend
door de Fifty One Fine Art Galery, zo blijkt, met wie het hotel een overeenkomst heeft. De foto’s zijn te koop en worden regelmatig veranderd. De
meeting room wordt trouwens ook regelmatig als expositieruimte gebruikt.

De innerlijke mens

Na een welverdiende nachtrust in zo’n knusse cocon moet natuurlijk een
stevig ontbijt volgen. Dat wordt geserveerd in de lichte en frisse ontbijtzaal met grote ramen en uitnodigende bruinlederen banken. Wie 's morgens niet veel eet, zal het moeilijk krijgen, want de keuze is groot en alles
ziet er even lekker uit. Op het menu? Versgeperst fruitsap, verse fruitsla,
huisgemaakte confituur en cake, kaas van Van Tricht en thee van Van
Aelst, diverse soorten yoghurt, vers fruit, zalm en alle vormen van eitjes
die je kunt bedenken. Er is een chef die 's morgens à la minute jouw eitje
bereidt, zo blijkt. Dat smaakt heerlijk met het brood dat van de beroemde bakker Domestic blijkt te komen.
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Aanraders in de buurt

Duik je het gonzende
stadsleven in? Of neem je
een aperitiefje-with-a-view
op het dakterras?

• Breng een bezoek aan het historische stadscentrum, met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, de
Grote Markt en haar prachtige huizen, de Scheldekaaien en de mooiste winkelstraten van de stad.
• Natuurlijk mag het spiksplinternieuwe MAS (Museum aan de Stroom) niet op je agenda ontbreken. Het gebouw alleen al is een bezoek waard
en dan hebben we het nog niet gehad over de
collecties en het restaurant van Viki Geunes. (MAS,
Hanzestedenplaats 1, tel.: O3 338 44 34, www.mas.be)
• Eten doe je in een van de vele eettempels in de
buurt. De Kleine Zavel (Stoofstraat 2, tel.: 03 231 96 91,
www.kleinezavel.be), De Godevaert (Wolstraat 45,
tel.: 03 231 89 94, www.degodevaert.be) en het FransJapanse Roji (Oude Koornmarkt 26, tel.: 03 296 61 33,
www.roji.be) ingericht door Axl Vervoordt, liggen
vlak om de hoek. Als het wat verder mag zijn, ga
dan naar de trendy volkswijk Zurenborg en schuif
aan in het gezellige hoekrestaurant Godard
(Wolfstraat 35, tel.: 03 283 68 21, www.restaurantgodard.be).
• Doorzakken en de wereld verbeteren kun je in het
bruine café De Muze (Melkmarkt 15, tel.: 03 226 01 26,
www.jazzmuze.be), een vaste waarde waar heel regelmatig live optredens plaatsvinden. Een haast
eindeloze lijst bieren vind je in het gezellige praatcafé Paters Vaetje (Blauwmoezelstraat 1, tel.: 03 231 84
76, www.patersvaetje.be).
• Niet te missen de komende twee maanden: de
Zomer van Antwerpen, een uitgebreid programma van diverse activiteiten overal in de stad. Je
vindt het volledige programma en alle praktische inlichtin-

Waterpret

Maar er is meer. In de gerestaureerde 16de-eeuwse kelders van het hotel liet
Mouche een volwaardige, maar intieme spa inrichten. “We werken als enige
hotel in Europa met producten van Malin & Goetz die je hier ook kunt kopen. Het zijn zeer degelijke, eenvoudig te gebruiken producten die gestaag
populairder worden”, zo zegt ze. Gasten kunnen hier kiezen uit een hele reeks
facials, scrubs en massages. De behandelingen worden na reservering gegeven
door de mensen van Corpo Sano. In het spagedeelte ontdek ik vervolgens een
regen- en watervaldouche (die 60 liter ijskoud water per seconde over je uitstort), een sauna en hamam. Met natuurlijk de obligate ijsfontein. Het allerleukste zijn de bankjes in lavasteen die lekker warm aanvoelen als je er gaat
opzitten. Een ideale plek om je af te vragen of je beter naar buiten zou gaan
om van het gonzende stadsleven te gaan proeven of liever de lift zou nemen
naar het schitterende dakterras met uitzicht en ‘honesty bar’, voor een verfrissend drankje en een dromerig uurtje... ■

gen op www.zva.be.

• Muziekliefhebbers raadplegen de concertagenda van het Rivierenhof waar de hele zomer lang
unieke openluchtconcerten plaatsvinden. Rivierenhof, Turnhoutsebaan 247 in Deurne, tel.: 03 324 30 31,
www.openluchttheater.be)
Meer weten over Antwerpen? Neem dan een kijkje op
www.antwerpen.be.

Antwerpen

Gps-coördinaten
N 51.2°
E 4.4°

Geoaltlas®

Je kunt hier overigens meer dan alleen maar ontbijten. De hele dag door
zijn een tiental lichte gerechten (denk carpaccio, vitello tonnato en allerlei slaatjes) verkrijgbaar die vers in huis klaargemaakt worden. Ze worden opgediend in de gezellige bar, waar het kunstwerk van Denmark, een
Belgische kunstenaar, meteen in het oog springt.
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