
Interview met Sabrina den Dulk van hotel-restaurant  

‘Grand Canal’ 

Onder het genot van een kopje koffie vertelt Sabrina den 
Dulk dat zij sinds het overlijden van haar vader, in 2011, 
samen met haar moeder de leiding van het hotel op zich 
heeft genomen. Oorspronkelijk droeg het bedrijf de fraaie 
Franse naam ‘Les Compagnons de Hotel Grand Canal’.  
“Maar die naam gebruiken wij al lang niet meer”, vertelt 
Sabrina, “die naam was eigenlijk een overblijfsel uit het 
verleden, toen mijn ouders samen met een oom van mij 
een hotel hadden aan de Voldersgracht. Dat heette 
destijds ‘Les Compagnons de Hotel’ “ .  
“Mijn ouders en die oom zijn zakelijk uit elkaar gegaan en 
toen zijn wij hier aan de Breestraat ‘Hotel Grand Canal’ 
begonnen.” 
“Toen mijn ouders hier in 1995 begonnen, was ik nog erg 
jong. Ik herinner mij grote lege kale ruimten. Mijn ouders 
hebben toen eerst de benedenverdieping verbouwd en 
ingericht. Het hotel had toen vier kamers, een lounge en 
de lunchroom. Inmiddels hebben we elf 

tweepersoonskamers, verdeeld over de eerste etage en de benedenverdieping. De 
zolderverdieping en de kelder worden niet als hotel-equipment gebruikt. Op de 
zolderverdieping rijst het dak direct schuin vanaf de vloer op. Die ruimte is daarom niet erg 
geschikt om hotelkamers van te maken. Het dak is bovendien slecht en moet eigenlijk 
vernieuwd worden. De kelder is te vochtig. Alles wat je daar opslaat gaat na verloop van tijd 
schimmelen.”  
 
Renovatie nodig  
Sabrina vertelt dat er nog het nodige aan het pand gerenoveerd moet worden: “Behalve het 
dak, moet ook het voegwerk aan de westzijde van het pand vervangen worden. Aan 
uitbreiding denken wij dan ook voorlopig niet.” Het pand aan de overkant is een paar jaar 
geleden getroffen door brandstichting. “Bij ons heeft men op de binnenplaats toen ook een 
container in brand gestoken. De schade bleef gelukkig beperkt. Na een goede 
schoonmaakbeurt konden alle sporen worden gewist.” 
 

 “Mijn moeder woont zelf in het 
pand en is in noodzakelijke gevallen 
ook buiten de receptie-uren 
doorgaans bereikbaar.” Het hotel 
heeft geen eigen parkeerruimte. 
Sabrina: “Dat is inderdaad een 
handicap voor ons. Wij hebben de 
gemeente wel eens benaderd voor 
reservering van parkeerplekken, 
bijvoorbeeld in de parkeergarage of 



hier langs Oude Delft, maar de gemeente wil daarin niet meegaan. Vaak parkeren onze 
gasten hier langs de gracht, maar dan wijzen wij hen erop dat zij daar niet mogen parkeren.” 
Het hotel is vooral in trek bij wat oudere toeristen, die interesse hebben in architectuur en 
geschiedenis. Zij vragen ook wel naar de geschiedenis van het pand. En naar de vrouw, die 
op de plaquette naast de voordeur staat afgebeeld. Daar wordt dan zo goed mogelijk 
informatie over verstrekt.  
 


