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Winkels trekken bezoekers die drukte willen ontlopen en originaliteit zoeken

Lange Koepoortstraat kan
nieuwe Kammenstraat worden
b
b
Antwerpen
Lagere huurprijzen lokten al
nieuwe winkels naar de Lange
Koepoortstraat, al blijft de
leegstand groot. Toch lijkt
de opmars begonnen naar
wat een creatieve as van het
stadhuis tot het MAS kan
worden.
00 De succesvolle Kammenstraat is zo

een beetje slachtoffer geworden van
het eigen succes. Een alternatieve
plek voor jongeren en hun subculturen is er nog niet. De Lange Koepoortstraat zou deze leemte wel eens kunnen invullen. De straat heeft in ieder
geval potentie genoeg. Vandaag is er
nog veel leegstand. Genoeg ruimte
voor creatieve initiatieven.

Gevestigde waarde
Staf De Vos runt op nummer 51
al dertien jaar de onafhankelijke
platenhandel Fat Kat. Daar waar de
grotere muziekzaken stoppen, begint zijn aanbod. “Ik heb hier altijd
graag gezeten”, zegt hij. “De ligging
is ideaal en de huurprijzen zijn in
vergelijking met de rest van de stad
eerder laag. Voor een zaak betaal je
hier tussen de 800 en 1500 euro, dat
is echt niet veel.”
Toch staan er veel panden leeg. “Er
mag hier best wel wat bijkomen, het
is in de loop der jaren op en af gegaan en nu staan er toch wat te veel
winkels leeg. Een jeansstore, een
schoenenwinkel, noem maar op:
het zou hier allemaal draaien, het is

hier geen verlaten straat, er is passage genoeg.”
Lies Vercammen van Big Five verkoopt er reeds twee jaar kleding van
uitsluitend Britse merken. “Ik heb dit
altijd een toffe straat gevonden”, vertelt Lies Vercammen. “Ik zit hier op
mijn plek.” De passage in de straat
heeft ze sinds de opening van het
MAS zien toenemen. “De mensen
gebruiken de straat om van de stad
naar het museum te gaan of andersom.” Ook zij zou graag wat meer winkels in de straat zien. “Zo zullen de
mensen wat meer moeite doen om
tot hier te komen.”
Nieuwkomer
“Ik vrees geen concurrentie van
de grote winkelstraten, want hun
aanbod is helemaal anders”, zegt
Lina Machnicka. Haar nieuwe winkel Outlet & More op nummer 76 is
zowat de jongste telg van de straat.
Hij opende twee maanden geleden.
Hier kun je terecht voor budgetvriendelijke kinderkledij. “Kwaliteit hoeft
niet altijd duur te zijn”, vindt Lina
Machnicka. “Ik kwam op het idee
deze winkel te openen omdat ik zelf
kinderen heb en ook vaak in outlets
koop.”
Het winkeltje is piepklein en gezellig gevuld met kleurrijke kleding,
speelgoed, boekentassen enz. “Het
draait goed, zeker nu er zo veel passage is vanaf het MAS. En we zijn
ook op zondag open, wat echt wel
veel klanten naar hier lokt. Het is
gewoonweg een leuke buurt om een
winkel open te houden.”
Lina Machnicka kon ook niet ge-

De Lange Koepoortstraat tussen de Melkmarkt en de Wolstraat. Ondanks het gevarieerde winkelaanbod
staan er toch nog veel panden leeg. Foto’s sarah Van ElskEn

nieten van een goedkopere huurprijs
omdat ze in de straat al een pand
huurde voor haar andere winkel:
Duizend en één nachten. Toch heeft
ze absoluut geen spijt dat ze Outlet &
More opende. “De huurprijs is hier
sowieso lager dan in de bekende winkelbuurten. Dat maakt dat je hier aan
een eerlijke prijs mooie dingen kunt

Gevlucht

l l Journalisten Channah Dur-

Staf De Vos van platenhandel Fat Kat: “De ligging is
ideaal en de huurprijzen zijn eerder laag.”

Lies Vercammen van kledingwinkel Big Five: “Dit is
een toffe straat. Ik zit hier op mijn plek.”

lacher (41) en Binnert Debeaufort (41) uit het Nederlandse Hilversum kwamen bewust shoppen in de Lange
Koepoortstraat. “Op andere
plaatsen is het zo druk. We zijn
daar gewoon gevlucht. Bovendien houden we van zo’n kleine, originele winkeltjes. We
zijn een hapje gaan eten in de
Minderbroedersrui en de cafébaas daar zei dat we hier zeker
onze gading zouden vinden.
Bij Outlet & More (foto) hebben we twee boekentassen gekocht voor onze dochters. Ze
kostten ons samen nog geen
20 euro. Bij Het Paleis vonden
we een mooi paar herenschoenen. Het doet ons hier denken
aan de Haarlemmerstraat in
Amsterdam. Leuk!” ELBO

aanbieden. De variatie aan winkels
in deze straat is de grootste troef. Je
hebt hier zo veel verscheidenheid en
dat is interessant voor de bezoekers.
De Lange Koepoortstraat is zeker aan
een opmars bezig.”
Creatieve as
Yves Heylen van immokantoor
Walls & Heart spreekt eveneens over
een opwaartse trend. “Ook grotere
investeringsmaatschappijen krijgen
nu interesse. We hebben de indruk
dat de nieuwkomers een positief effect hebben en voor een kettingreactie zorgen. We zijn blij dat we als
makelaar met het project van goedkopere huurprijzen zo’n dynamiek
mee kunnen aanwakkeren.”
Maar het klopt. De straat is onterecht nog onbekend en daarom onbemind omdat voor velen de stad
stopt aan de Grote Markt. Wie wel
even doorwandelt, is aangenaam
verrast en ontdekt winkels die je
elders in de stad niet kunt vinden.
Of de straat inderdaad een opvolger wordt van de Kammenstraat is
moeilijk te voorspellen. De kansen
om er een betaalbaar winkelpand te
huren, liggen er in ieder geval voor
het grijpen. En wie weet profiteert
het Klapdorp ook van het succes en
ontstaat er een creatieve as van grofweg het stadhuis tot het MAS.
Iwan Pas, ELLEn BOgaErt

www.wallsandheart.be
www.outletandmore.be
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