
CG
96

Sofia Swertvaegher wist precies wat ze in haar B&B wilde 

aanbieden: een perfecte mix van de ruimte en privacy 

van een huurhuis, en de luxe en service van een hotel. 

Sinds vijf jaar legt ze gasten van over de hele wereld in 

de watten in haar ‘Maison Bousson’, de eerste Belgische 

B&B met vijf sterren. Welkom in een oase van rust en 

comfort, met hedendaags design in de hoofdrol. 
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Vijfsterrenverblijf
 in het Brugse
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D
at Sofia Swertvaegher op een dag een eigen B&B zou 
beginnen, stond in de sterren geschreven. Ze groei-
de op in Poperinge, woonde als kind een tijdlang in 
Frankrijk en kwam uiteindelijk terug naar België om 

de hotelschool in Brugge te volgen. Al snel werd ze stapelverliefd 
op de stad en besliste om er te blijven. Aan haar opleiding breidde 
ze twee extra jaren vast in de Spa hotelschool in Wallonië en de 
privéhotelschool École Tunon in Brussel, om vervolgens meteen 
aan de slag te gaan in een viersterrenhotel in Brugge. Een job naar 
haar hart, maar het ondernemersbloed van haar man Christian, 
een zelfstandig stukadoor van de vijfde generatie, bleek uiteinde-
lijk ook door Sofia’s aders te stromen. Samen kocht het echtpaar 
in 2001 een voormalige steenkapperij in Assebroek, met de bedoe-
ling er te komen wonen en er gastenkamers te verhuren. 
Sofia Swertvaegher: “We wilden met onze B&B iets nieuws bren-
gen, dat echt een aanvulling bood op het bestaande aanbod in 
het Brugse. Dat ons gastenverblijf kindvriendelijk, ruim en licht 
moest zijn, stond sowieso vast. Verder wilden we zeker wellness-
faciliteiten aanbieden, net zoals een zeer persoonlijke service en 
uiterst kwalitatieve materialen.”
De plannen werden concreter, advies werd ingewonnen en de 
oude steenkapperij, op een terrein van 2000 vierkante meter, 
werd door het echtpaar volledig verbouwd, tot de leidingen en de 
elektriciteit toe. Sinds 2008 worden gasten er verwelkomd in een 
eigentijdse oase van rust die het hele jaar door in een zuiderse 
sfeer baadt.  

Thematische verrassingen
Het verblijf werd bewust kleinschalig gehouden om alle gasten 
een optimale persoonlijke service te kunnen garanderen. Maison 
Bousson telt drie bijzonder ruime suites, met elk een groot privé-
terras en met rechtstreeks uitzicht op de tuin en op het met zout 
water gevulde zwembad. Bij de twee familiesuites op het eerste 
– Suite Jardin en Suite Piscine – horen een knusse, ruime woon-
kamer en twee badkamers. De Junior Suite op de gelijkvloerse 
verdieping telt twee slaapkamers die samen plaats bieden aan 
drie personen. Verder heeft ze ook een eigen woonkamer en een 
badkamer met douche en toilet. Alle kamers hebben airconditio-
ning, televisie en internetverbinding. De basis van het interieur 
werd zeer neutraal en minimalistisch gehouden, met witte mu-
ren, witte marmeren vloeren en ruime inbouwkasten op maat. 
Verder koos Sofia vooral voor de hedendaagse en strakke design-
meubelen van Kartell, en kleedde ze de ruimte verder aan met 
trendy accessoires en stoffen die op regelmatige basis vernieuwd 
worden. De gastvrouw houdt ervan om thematisch te werken en 
haar gasten telkens weer op nieuwe, tot in de puntjes verzorgde 
verrassingen te trakteren. Zo kocht ze de Louis Ghost stoelen, die 
Philip Starck voor Kartell ontwierp, in verschillende kleuren om 
de suites regelmatig een net iets andere look te geven. Het luxu-
euze beddengoed is van Libeco en de kunstwerken aan de muren 
werden speciaal voor de kamers gecreëerd. De tot in de puntjes 
verzorgde inrichting spreekt moeiteloos tot de verbeelding van 
jong en oud. 

overdag 
biedt het 

zonneterras 
veel plaats om 

te relaxen



chicgardens.be

Luxueus relaxen in het groen
Ook in de tuin zijn de luxe en het comfort onmiskenbaar. De bui-
tenruimte werd vrij strak en sober aangelegd. Vier buxusperken, 
vier platanen en een haagbeukhaag zorgen voor volume. Verder 
werd vooral veel ruimte gelaten om te relaxen onder de bomen 
of op het terras, en om te genieten van een duik in het met zout 
gefilterde zwembad. Rond het zwembad zorgen Franse zeekeien 
voor een vakantiegevoel en bij minder zonnig weer maakt het mo-
biele terras plaats voor een petanquebaan. Sofia’s man stond zelf 
in voor het bijzondere ontwerp. Overdag biedt het zonneterras 
veel plaats om te relaxen, ’s nachts schuift het platform ingenieus 
over het zwembad heen. Niet alleen een veilige en kindvriende-
lijke oplossing, maar ook ecologisch een slimme zet. Sofia: “Zon-
necollectoren zorgen ervoor dat we het zwembad zeer zuinig en 
ecologisch kunnen verwarmen. Door het zwembad ’s nachts af te 
sluiten, blijft de opgeslagen warmte optimaal bewaard, zodat het 
water altijd een aangename temperatuur behoudt.  Het geld dat 
we uitsparen door ecologisch te denken, gebruik ik om onze gas-
ten op verse bloemen in huis en gepersonaliseerde extraatjes te 
trakteren. Dat wordt duidelijk gewaardeerd en geeft me ook per-
soonlijk een grote voldoening.” Ook buiten zet Europees design 
de toon, want elk privéterras heeft een eigen ‘Hopper’ picknick-
tafel van Extremis. De sticks – eveneens van Extremis – zorgen 

voor extra sfeer en privacy, net zoals de plantenbakken van Atelier 
Vierkant, waarin palmbomen aan zuiderse oorden doen denken. 
’s Winters is het in de tuin heerlijk luxueus baden in de Dutch-
tub, een opvallend ontwerp van de Nederlandse designer Floris 
Schoonderbeek. Voor het opslaan van het hout voor de tub, staat 
de Woodstock van Extremis in. Wie wil genieten van het ultieme 
loungegevoel, vlijt zich neer in de transparante Eggchair van Arne 
Jacobsen. En ook voor kinderen valt er veel te genieten. Niet al-
leen het zwembad, maar ook de boomhut spreekt tot de verbeel-
ding en het bijhorend terrasje is een heerlijke plek om gezellig 
iets te drinken. Dankzij een samenwerking met de plaatselijke 
kunstacademie duiken bovendien ook geregeld kunstwerken in 
de tuin op. Zo zorgt op dit moment een grote geit in polyester voor 
een unieke, speelse noot.  

Oog voor detail
Hoe Maison Bousson aan haar vijf sterren kwam? De lijst met re-
denen is lang, met kwaliteit, oog voor detail en een uitmuntende 
persoonlijke service als rode draad. Nog vóór de plannen werden 
getekend, lieten Sofia en Christian niets aan het toeval over. Zo 
wonnen ze advies in bij verschillende instanties om hun verblijf 
zo optimaal mogelijk in te richten. Alle kamers zijn allergievrij, 
kindvriendelijk en zeer toegankelijk en de B&B kreeg ook een 
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Groene sleutel voor de geleverde inspanningen op het gebied van 
milieuvriendelijkheid. Bovendien ontbreekt het de gasten werke-
lijk aan niets, daar waakt Sofia over. Zakenreizigers, gezinnen, 
jonge koppels en gepensioneerde levensgenieters… de gastvrouw 
bedient iedereen met evenveel liefde op de wenken. 
Ook verzette Sofie hemel en aarde om de zeer hoogwaardige bio-
logische bad- en verzorgingslijn van Natura in België te kunnen 
aanbieden, omdat die pure weldaad en een instant vakantiegevoel 
garandeert. Ook de wellnessbehandelingen, die in een privéruim-
te bij de suite worden gegeven, zijn van de hoogste kwaliteit. Je 
kunt er niet alleen genieten van onder meer massages, pedicures 
en manicures, maar zelfs van een professionele kapbeurt aan huis. 
En vanzelfsprekend is ook het grotendeels biologische ontbijt om 
door een ringetje te halen. Sofia zet haar gasten geen twee dagen 
hetzelfde ontbijt voor en bakt en bereidt zoveel mogelijk eigen-
handig en dagvers.  Het ontbijt wordt geserveerd in de grote ont-
bijtruimte met lounge en open haard, waar voor elke kamer een 
luxueuze grote tafel is voorzien. In diezelfde ruimte staat ook de 
honesty bar, met alle Brugse en regionale bieren, maar ook heer-
lijke wijnen.

Thuis op vakantie
Niet alleen in Maison Bousson zelf valt veel te genieten, ook de 
omgeving spreekt tot de verbeelding. Het adresje ligt op wandel-
afstand van de historische binnenstad van Brugge en is dan ook 
zeer gegeerd bij een internationaal publiek. Liefhebbers van cul-
tuur, kunst en culinaire verwennerijen worden in de binnenstad 
op hun wenken bediend; en wie graag een dagje uitgebreid shopt, 
haalt zijn of haar hart op in het mondaine Knokke. Kortom: So-
fia en haar gezin bieden je de ideale plaats om in alle comfort 
te genieten van een welverdiende vakantie. Even onthaasten en 
met volle teugen genieten van het goede leven. Badend in luxe en 
genietend van een discrete topservice, maar vooral ook van een 
heerlijk vakantiegevoel en van de intieme sfeer die van een huis 
een thuis maakt. 

info: www.maisonbousson.be

Tekst: Lien Van Laere

Fotografie: PSG

PROJECT MaiSon BouSSon

CG
102


