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U kunt dit dS Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Tania Rens.

POP-UPPROJECT RAIL NETWORK HOOPT OOK ANDERE WINKELRUIMTEN
NOG TE VULLEN

Eerste pop-ups openen in
Centraal Station
Het pop-upproject Rail Network in het Antwerpse Cen-
traal Station liep maanden vertraging op, maar zondag
9 april worden dan toch de eerste pop-ups voorgesteld.
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‘We hopen dat de
bezoekers van het Comics
Station door Rail Network
zullen wandelen om het
stripdorp te bereiken’
TANIA RENS
Prevenda

VAN ONZE MEDEWERKSTER ELIEN VAN WYNSBERGHE

 Met Rail network springt de leegstandbeheerder Prevenda op de
kar van het nieuwe stripbelevingspark Comics Station, dat diezelfde dag de deu-
ren opent voor het grote publiek. Prevenda sloot voor zijn pop-upproject een
overeenkomst van vier jaar met de NMBS met als doel de stationshal aan de
kant van het Kievitplein nieuw leven in te blazen. Die locatie kan wel een duwtje
in de rug gebruiken.

Trage start
‘Zondag vanaf 14 uur hopen we dat de bezoekers van het Comics Station door

Rail Network zullen wandelen om het stripdorp te bereiken. We zullen die dag
onze pop-ups, hoewel het er op dit ogenblik nog weinig zijn, introduceren’, zegt
Tania Rens van Prevenda.

Ook de concessiegever NMBS verwacht veel van de opening van het stripbele-
vingspark aan de achterzijde van het station. ‘We hopen dat dit een stimulans
kan betekenen voor nieuwe ondernemers om in onze pop-upwinkelruimtes hun
intrek te nemen’, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Want een grote, offi-
ciële lancering van Rail Network wil Prevenda pas organiseren wanneer alle
winkelruimtes ingenomen zijn.

Workshops

Dat is voorlopig allerminst het geval, hoewel de
overeenkomst tussen Prevenda en de NMBS al
dit najaar van start is gegaan. ‘Oorspronkelijk
zouden we op 1 november beginnen, dat werd
uitgesteld tot december. In januari zijn we uit-
eindelijk begonnen met het project te introduce-
ren aan kandidaat-ondernemers en kunstenaars.
Maar toen bleek dat de winkelruimtes volledig
gestript waren van elektriciteit. We hadden daardoor nog heel wat tijd nodig om
de ruimtes volledig in orde te brengen. Daardoor zijn we een groot segment van
de kandidaten die we toen hadden, verloren’, vertelt Rens. ‘We moesten dus op-
nieuw de promotie opvoeren en op zoek gaan naar kandidaat-pop-uppers. Die
zoektocht loopt nog steeds.’

Maar tegen zondag moeten de eerste vier pop-ups wel helemaal opgebouwd
zijn: het kunstatelier van Carolina Tafalla en het atelier met expositieruimte van
het kunstenaarskoppel John Steyaert en Renild De Schutter. Voorts worden
vanaf dan workshops ‘programmeren door middel van elektronische muziek’ ge-
organiseerd door Dago Sondervan en zal kinderfotografe Sais Cortebeeck met
haar project ‘Fotobos’ in de wandelgangen op regelmatige basis aan het werk
gaan.

Escape room

Binnen afzienbare tijd moeten daar nog eens drie pop-ups bijkomen, waaron-
der een escape room van Departments of puzzles.

De winkels in de hal aan het Kievitplein in het Antwerpse Centraal Station raken maar moeizaam gevuld.
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