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“33.000 
passanten 
per dag, 
dit moet 
lukken”

00 Ongeveer 450.000 euro heeft het 
grapje gekost, maar uitbaters Jos 
Van de Vyver en zijn zoon Mike zijn 
er gerust op. “Pas op, ook brouwe-
rijn Corsendonk heeft een duit in het 
zakje gedaan, maar over ons rende-
ment maken we ons niet te veel zor-
gen”, zegt Mike Van de Vyver. “Met 
een passage van 33.000 mensen per 
dag of 300.000 per week, van wie een 
derde geen reizigers zijn, moet dat 
wel lukken.”

Vijf jaar geleden lieten Jos en zijn 
zoon Mike, die in Essen ook het fa-
milierestaurant De Bosrust uitbaten, 
hun oog al vallen op het pand. Jos 
Van de Vyver herinnert zich nog heel 

goed zijn bezoeken aan het chique 
etablissement van toen hij kind was. 
Toen brouwerij Corsendonk een jaar 
geleden een langlopende concessie 
aanging voor het pand en Jos en Mike 
vroeg het uit te baten, heeft het duo 
niet lang getwijfeld.

Gestript
 “Een brasserie in het mooiste sta-

tion ter wereld? Zo’n unieke kans 
krijg je maar een keer”, zegt Jos. 
“De NMBS eiste wel een stevig dos-
sier dat we samen met de ontwerpers 
van AIDarchitecten minutieus heb-

ben voorbereid. Het moest de gran-
deur van een chique, negentiende-
eeuwse brasserie in Parijs uitstralen, 
maar ook het comfort bieden van een 
volwaardig restaurant zoals je ook 
in de stations van Londen of  Luik 
aantreft.”

 Het pand, dat onderdeel uitmaakt 
van het stenen stationsgebouw dat in 
1905 werd opgeleverd, is beschermd 
erfgoed. “De prachtige luchters, de 
grote klok, de gigantische spiegels 
en deuren, alles is origineel en nog 
in prachtige staat. De gouden muur-
versieringen zijn hier en daar geres-
taureerd”, zegt Mike. “In het begin 
hoopten we bepaalde elementen van 
de vorige concessiehouder Panos te 
kunnen recupereren, maar uiteinde-
lijk is op aanraden van onze archi-
tecten alles tot op het bot gestript.”

Wat de vloer in het 350 m² grote 
pand betreft, ging dat strippen tot op 
de gewelven van het onderliggende 
station.

 “We hebben liefst vier vloeren 
uitgegraven, waaronder stukken 
mozaïekvloer. Het heeft ons twee 
maanden gekost om die uit te bre-
ken. De vloer die er nu ligt, is een 

Het personeel druk in de weer 
op de eerste dag. Vanaf vandaag 
kan u er ook echt gaan tafelen.

Na een halfjaar renovatiewerken kan er 
vanaf vandaag opnieuw echt worden 
getafeld in brasserie-restaurant  
Le Royal in het Centraal Station. Voor de 
NMBS was het een must dat de nieuwe 
uitbaters Jos en Mike Van de Vyver en 
concessiehouder Brouwerij Corsendonk 
de voormalige wachtzaal voor 
eersteklassereizigers zouden 
opwaarderen tot een volwaardig 
restaurant.

Antwerpen

Gerenoveerde brasserie in 
Centraal Station opgewaardeerd 

tot restaurant Esdoornen lambriseringen, 
een vloer in terrazzo met 
stukjes Italiaans marmer, 
koperen lampjes en met 

rijtuigleder bedekte stoelen in 
hetzelfde oker als de originele 
muurbeschilderingen. Het 
nieuwe Le Royal weet op 
een perfecte manier de 
negentiende-eeuwse grandeur 
te combineren met hedendaags 
comfort.

“Een chique 
brasserie in het 
mooiste station ter 
wereld? Zo’n kans 
krijg je maar één 
keer.”
Jos van de vyver
uitbater


