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In de sokkel van de toekomstige reuzenluifel op het Rogierplein moet een horecagelegenheid 
komen, vernam onze redactie. De MIVB zoekt momenteel een uitbater, in opdracht van 
minister voor Openbare Werken Pascal Smet (SP.A). 
 
Door de aanslepende werken is het Rogierplein al jaren het exclusieve domein van arbeiders. 
Tegen het einde van dit jaar zou het plein echter volledig af moeten zijn. Daarna kan de 
Brusselaar zich het nieuwe plein toeëigenen. De grote luifel zou de vlakte dan moeten 
beschermen tegen de neerwaartse wind afkomstig van de torens in de buurt. Een 
vernevelingsinstallatie zal er voor de nodige verfrissing zorgen in de zomer. 
En er is meer op komst. In de sokkel van de toekomstige luifel is een ruimte van 120 
vierkante meter beschikbaar. Het Gewest overwoog eerder al om daar een toeristenbalie of 
openbaar vervoersloket in onder te brengen, maar zit nu op de piste van een horecazaakje met 
terras. 
Pleisterplek 
"Wij denken dat het Rogierplein echt een aangenaam stadsplein kan zijn", zegt Gorik Van 
Holen, woordvoerder van Smet. "Een café in de sokkel kan ervoor zorgen dat het plein gaat 
bruisen en dat het ook een plek wordt waar mensen naartoe gaan en niet enkel passeren."  
Smet heeft de MIVB de opdracht gegeven om een uitbater te zoeken. Het is de bedoeling dat 
het een zaak wordt die ook na de kantooruren nog open is en waar mensen na het werk iets 
kunnen gaan drinken.  
"We onderhandelen momenteel met verschillende kandidaten", zegt MIVB-woordvoerster An 
Van hamme. "Het zou wel eens iets ongewoon kunnen zijn, maar meer kunnen we er nog niet 
over zeggen." 
Starbucks en droogkuis 
De commercialisatie van de handelsruimten in het vernieuwde metrostation is ondertussen 
overigens bijna afgerond. Tien van de twaalf lokalen hebben al een bestemming gevonden. 
Zo verwelkomde Rogier onder meer een koffiebar van de Amerikaanse keten Starbucks, een 
superette van Carrefour, een apotheek, een pralinewinkel van Leonidas, een droogkuis en een 
schoenmaker. "We proberen altijd een goede mix te vinden tussen diensten, puur 
commerciële zaken en horeca", aldus nog Van hamme. 	  


