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Thuiskomen in Banks
Een gebouw van de B-architecten, gepassioneerde uitbaters en een schitterende
locatie. Het Antwerpse hotel Banks heeft alles om je een fijn verblijf te bezorgen.
tekst: Anneleen Peeters foto’s: Guy Obijn

B

anksheeftzijn ligging mee: vlakbij de Groenplaatsen op enkele stappen van
de hippe Nationalestraat en het Modemuseum. Je zit pal in het centrum en
toch isheter erg rustig. Hetdiscrete gebouw ligttegenover de Vrijdagmarkt. Als
je binnenkomt, valtmeteen op hoe lichten luchtig hetinterieur is. HetNederlandse koppel Carla Bartels en Daan Terlingen zijn de trotse eigenaars. Zij
kwamen speciaal naar de Scheldestad om er een hotel te openen. In mei
gingen de deuren van het hotel officieel open. “Mijn man en ikwonen al zes
jaar in Antwerpen. Die tijd hebben we nodig gehad om een goeie locatie te
vinden en ons hotel te verwezenlijken”, vertelt Carla. Waarom Antwerpen?
“We vinden deze stad fantastisch, we kwamen er al regelmatig winkelen
en eten. Vroeger woonden we in Engeland. Nu wilden we opnieuw naar het
buitenland, maar toch dicht bij onze familie en Nederland wonen.”

1. De tafels in het ontbijtcafé
hebben de eigenaars zelf getekend,
en ze zijn extra breed zodat ze bij
de brede stoelen van het Italiaanse
Sintesi passen. De booglampen zijn
geïnspireerd op de designklassieker
“Arco” van Flos. 2. Op de muur zie
je behang van Eijffinger. Carla
probeerde in de kamers zoveel
mogelijkverschillende muurdecoratie
aan te brengen.
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1. Een stijlvolle zithoek in een suite. Voor de vintage tafelpoot lieten de eigenaars een tafelblad maken. De stoel en het kamerscherm kocht Carla bij een Duitse
groothandel. 2. Elke twee maand krijgen jonge kunstenaars de kans om te exposeren in het hotel. Het werk van Frank de Wit achter de balie vond Carla goed
passen, hethangter nu permanent. 3. De naam Banksverwijstnaar de “river banks” van de Schelde. 4. Alle kamershebben een betonnen plafond en zijn witgeverfd.

Eigenzinnige mix
HetNederlandse duo ging in zee metde B-architecten voor de bouw
van het hotel. “Het architectenbureau voelde goed aan wat we wilden. Allesmoestheelpuur zijn qua vormen en materialen, maar toch
mochtheter ‘aangekleed’ uitzien,” verteltCarla. De inrichting van het
hotel deed het koppel zelf. “Mijn man en ik hebben ons hele leven
als hoteliers gewerkt. Dit was de eerste keer dat we een hotel helemaalkonden inrichten zoalswe wilden. Ikkoosvoor een mixvan stijlen. In de lobbystaan twee tweedehandseenzitten, gevonden op de
Vrijdagmarkt. De ontbijttafelshebben we dan weer zelfontworpen. Het
ontbijt wordt geserveerd in Iittala-servies, redelijk uniek voor een
hotel.” De twee lieten zich leiden door hun eigen smaak. Het resultaatiseen interieur datheeldesign oogt, maar toch nietpretentieus.

Warm onthaal
Banksmag dan welgerund worden door Nederlanders, van de spreekwoordelijke zuinigheid is geen sprake. Alle gasten die in het hotel
inchecken, krijgen een glaasje cava. Wie zin heeft in een kop koffie,
bedientzichzelf. “Hetisde bedoeling datje je bij onsthuisvoelt. Jaren
hebben we grote hotelsgeleid, maar we zagen de gasten haastnooit.
We wilden nog een keer een leukhotelrunnen waar we terug contact
hadden metonze gasten. We merken ookdatdie onze hartelijke aanpak op prijs stellen,” zegt Carla. Binnenkort plannen de eigenaars
ookeen daytime café. In de ontbijtruimte zaliedereen, na hetontbijt

van de gasten, tothalfnegen ’savondsterechtkunnen voor een kleine hap. In de zomer mag je je koffie meenemen naar het dakterras.
Carla: “We hopen echt dat Banks een ontmoetingscentrum wordt,
nietalleen voor onze gasten, maar ookvoor de mensen van de stad.”
Hotel Banks, Steenhouwersvest 55, 2000 Antwerpen. Tel. 03 232 40 02,
www.hotelbanks.com. Prijzen tussen 75 en 200 euro. AW-lezers die in Hotel
Banks een nachtje boeken, krijgen een gratis fles cava cadeau en 10 %
korting op Libeco-linnen. Kijk snel op p. 141!

AW-score: 8/10
Nauwelijks een voet binnen en we krijgen een glaasje cava dat
rijkelijk wordt bijgevuld als het leeg is. We voelen ons meteen
heel welkom. Onze kamer is klein en een beetje donker, want
ze kijkt uit op de zijgevelvan de buren. Toch vinden we het een
aangename plek. De badkamer is een cel van mat glas, met
daarin een regendouche en een wc: een knappe oplossing in
deze kleine kamer. Hetontbijtwordtgeserveerd in hetdagcafé,
een aangename ruimte, maar watonsbetreftzijn die vele booglampen netietste veelvan hetgoede. De eigenaar Daan Terlingen serveertenthousiasthetontbijt, broodjesmetbeleg en een
gekookt eitje, net genoeg en leukgepresenteerd.
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