
Ook in de Groningse Zwanestraat, een zij-
straat van de Grote Markt, heeft de crisis gaten
geschoten in de bezetting van de historische
winkelpandjes. In een van de lege winkeltjes
huist nu de Eco pop-up store. Dit soort tijdelijke
winkels duikt overal in het land op. Jonge onder-
nemers en ontwerpers krijgen de kans om tegen
een lage huur voor zichzelf te beginnen. Ze ver-
kopen producten – design, kleding, voedsel – die
je bij Blokker, V&D en AH niet tegen zult ko-
men. Ook in de Groningse pop-up store word je
verrast. Bijvoorbeeld door de Storytiles: het zijn
oud-Hollandse witjes - van die grof gebakken te-
geltjes - voorzien van hedendaagse fotoprints.
Kleine kunstwerkjes van de Nederlandse kun-
stenaarMarga vanOers.
Erg tijdelijk is de winkel trouwens niet – hij

zit er ruim een jaar. “Eerst mochten we blijven
tot de Kerst”, zegt eigenaar Marian Counihan.
“Maar het ging zo goed, dat het de zomer werd.
En nu blijven we zeker tot het einde van het
jaar.” Met een lach: “Wij bestaan dankzij de
leegstand.”
Dat is het verhaal van veel pop-up stores. Het

idee was dat ze een zwervend bestaan zouden
leiden, van het ene leegstaande pand naar het

andere. Maar de crisis houdt aan, commerciële
partijen melden zich niet en de winkels blijven
lekker zitten waar ze zitten.
Veel producten in deGroningse pop-up zijn in

Nederland bedacht en gemaakt – vandaar dat
eco. Dit principe hanteert ook Groos, de winkel
van Joost Prins en Tjeerd Hendriks in Rotter-
dam. Groos verkoopt alleen zaken uit Rotter-
dam en de directe omgeving van de stad. Hippe
tassen, moderne kunstwerken en tuinkruiden
staan hier gebroederlijk naast elkaar.
Groos zit op een droomlocatie, tussen het

Centraal station en de Lijnbaan in. “Dat is zeker
dankzij de crisis”, zegt Joost. “Dit gebied had
moeten veranderen in een soort financial dis-
trict, met veel hoogbouw. Ons pand zou ge-
sloopt worden. Maar dat ging niet door en we
hebben een goede huurprijs kunnen onderhan-
delen. Er groeit hier nu overal bedrijvigheid, het
zit vol met creatieve mensen. Dat is toch veel
leuker dan de zoveelste kantoorkolos?” Hij
denkt dat Groosminstens drie jaar kan blijven.
Prins verkoopt niet alleen originele produc-

ten, hij heeft ook een nieuw businessmodel ver-
zonnen. “We doen niet aan inkoop. We leggen
persoonlijk contact met ontwerpers en produ-

centen. Zij mogen hier hun producten aanbie-
den. Ze krijgen pas geld als de spullen ook daad-
werkelijk verkocht zijn. Het geeft misschien
wat administratieve rompslomp, maar zo kon-
den wij de winkel opstarten zonder eerst een
enorme lening af te sluiten bij de bank om voor-
raad in te kopen. We hoeven ons niet in de
schulden te steken.”
Op Strijp-S in Eindhoven, het voormalige Phi-

lipsterrein dat zich gestaag ontwikkelt tot de-
signcentrum, krijgen de tijdelijke winkels een
nog permanenter karakter. Vorig weekend
opende Urban Shopper zijn deuren. Het is een
fabriekshal van 1400 vierkante meter waar alle-
maal kleine winkels zijn samengebracht. Ze
hebben elk hun eigen stand – een soort grote ca-
ravan, gemaakt van hout. De hal wordt beheerd
door een woningbouwvereniging, die in elk ge-
val vijf jaar vooruit kijkt.
Een groot deel van de zaakjes is ontstaan als

pop-up store, ergens op het immense fabrieks-
terrein. Silke van der Elsen zat met haar winkel
Lady Lucy (kleding en woondecoratie) op ver-
schillende locaties, maar ze merkt meteen het
voordeel van de grootschaliger aanpak van Ur-
ban shopper. “Die pop-up stores liepen lang niet
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Vanwegede crisis staan veel
winkelpanden leeg. Tijdelijke zaakjes
vullen steeds vaker degaten op.

Dezepop-up stores zijn zopopulair,
dat ze steeds langer blijven zitten.

Winkelen in de pop-up store

wat doenwe dit weekeinde?
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