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De jonge, visionaire ondernemer Alex Henriche vertegenwoordigt de 
nieuwe look van Maison Roger. Met zijn eigentijdse, moderne kijk op 
het vak slaat hij resoluut een weg in die is afgestemd op een cliënteel dat 
zelf ook is meegegaan met zijn tijd. Zonder afbreuk te doen aan de 
klassieke tradities van het huis, innoveert hij met aangepaste ‘Op maat’- 
en ‘On-the-go’-formules over de verschillende generaties heen. 

 
 

Twee jaar geleden besliste Alex Henriche Maison Roger over te nemen. Op zijn 
zevenentwintigste stuurt hij dit Brusselse high-end – maar voor iedereen 
toegankelijke – ‘couturekapsalon’ een nieuwe richting in, die respect voor de 
tradities en moderniteit hand in hand laat gaan. 
 
De manier waarop hij vanuit zijn hedendaagse, moderne visie het vak beschouwt, 
beantwoordt aan de wensen van een cliënteel dat zelf ook met de tijd is meegegaan. 
Hij respecteert de klassieke tradities, maar frist ze op en maakt ze voor alle 
generaties toegankelijk. 
 
 
Een atypisch parcours, van design naar coiffure 
 
Na het volgen van een cursus binnenhuisarchitectuur en ervaring opgedaan te 
hebben in de Verenigde Staten en Canada, besloot Alex Henriche, immer op zoek 
naar esthetiek en kwaliteit, zich te wijden aan het begeleiden van Maison Roger naar 
een nieuw tijdperk waarin de smaken zijn veranderd. Hij ging op zoek naar 
verjonging en vernieuwing van zijn cliënteel, en speelde ook in op een wereld in 
evolutie waarin vrouwen drukke carrières hebben en de verzorging van hun kapsels 
toevertrouwen aan ervaren kappers die garant staan voor een piekfijn resultaat en 
onberispelijke service. Om het resultaat dat hij voor ogen had te bekomen, gaf hij 
het beroemde salon meteen een verjongingskuur. Hij ging over tot een rebranding 
die hij uitvoerde met de hulp van het bestaande en zeer ervaren twintigkoppige 
team, waarvan sommigen al meerdere decennia actief zijn in het huis. Alex Henriche 
versterkte de ploeg tegelijk met jonge talenten die perfect in het plaatje van het huis 
als hofleverancier passen, maar met hun eigen stijl ook voor een aanvulling van het 
cliënteel kunnen zorgen. Om een publiek te bedienen dat op zoek is naar 
vernieuwing, voerde hij ook nieuwe tarieven in. Zo kunnen de klanten naast de 
coutureforfaits (met de iconische brushings van het huis) ook kiezen voor prêt-à-
porterformules, voor een snellere timing en een meer eenvoudige styling. 
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De nieuwe look in de praktijk 
 

Het design is strak en de verlichting helder, wat ertoe bijdraagt dat de doorgevoerde 
transformaties zorgen voor een unieke belevenis. 
 
De ruimte werd ingericht met blond parket en witte muren, en voorzien van art-
decolampen in messing. Het geheel is uitgevoerd als een mooi en comfortabel 
appartement, met een geraffineerde lichtinval. Die huiselijke sfeer is zichtbaar van 
de muren tot de plafonds, en vertaalt zich in de keuze van het behangpapier dat werd 
aangebracht. Het is het werk van Pascale Christoffel, die haar creaties tegelijk 
exposeert in het salon. Om de vier maanden zal trouwens het werk van een andere 
kunstenaar te bewonderen zijn binnen de muren van Maison Roger. Naast kunst 
wordt ook dienstverlening op maat meer dan ooit een van de stokpaardjes van het 
salon. Alex Henriche zet daarom de samenwerking voort met Bouzouk, de make-
upartiest die al vele jaren aan het werk is in een apart lokaal in het salon. Daarnaast 
kunnen de klanten er ook op elk moment van de dag gezonde en lichte gerechtjes 
bestellen die worden bereid door een chef. Hoewel de zaak op de eerste verdieping 
gevestigd is en het cliënteel dus niet blootstaat aan nieuwsgierige blikken van 
buitenaf, kan op aanvraag ook een privéruimte gereserveerd worden. 

 
 

Over Maison Roger 
 

Maison Roger kan rekenen op een trouw cliënteel van zowel Brusselse 
dames als expats. Vandaag krijgt het salon in de Louisawijk dus een 
nieuwe dynamiek, zonder daarom te verzaken aan de waarden die bij 
de oprichting ervan in 1937 door Roger Van Droogenbroeck werden 
gecreëerd en hebben geleid tot de samenwerking met de koninklijke 
familie vanaf de jaren 70, na de overname door Claude Noterdame. 
Technische knowhow, kwalitatieve haarzorg en absolute topservice 
zijn de pijlers waar Maison Roger op berust. 

 
 

— 
                         Maison Roger Brussel 

Belgian Hairdressing and Care Center 
Naamsestraat 86 
1000 Brussel 
+32 (0)2 512 36 37 
info@maisonrogerbruxelles.com 
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