
Den Erf
“ Van winkelen terug een belevenis maken “



Concept

 9 kleine zelfstandigen →

 op één ‘ erf ‘ waar iedereen zijn eigen ‘ hoekje ‘ heeft

 In het magazijn van 230 m² is er ruimte voor 8 handeltjes

 4 op het gelijkvloers - waarvan 2 met buitenruimte (terras)
een variërende oppervlakte tussen de 40 & 50  m²

 4 op het eerste verdiep met een oppervlakte van ongeveer 35 m²

 Het is de bedoeling dat de handeltjes een beetje samenwerken

 Later meer daarover…

 Niet toegankelijk met wagen!



Marktoverzicht

 GELIJKVLOER

 LUNCH

 BAKKERIJ  / TEAROOM

 DRANKEN (in de brede vorm)

 VERSMARKT

 BLOEMEN PLANTEN

 FIETSENMAKER

 BOVENVERDIEPING

 KAPPER

 KLEDING HERSTELDIENST

 KERAMIEK

 …?

 zie je jezelf werkzaam in één van 
deze handeltjes?

 Heb je een passie voor één van 
deze producten / diensten?

 Wil je van je passie of hobby jouw 
beroep maken?

 Zou je graag zelfstandig willen zijn?

 Ben je sociaal aangelegd en 
samenwerken staat op de eerste 
plaats? (co-working)

 Ben je op zoek naar een betaalbare 
ruimte?

 … een ruimte waar je je eigen zin 
kan doen? (Casco)



“

”

Van winkelen terug een 

belevenis maken

Kernwoorden: gezellig, geen haast, rustig, natuur, gezonde voeding, 

er even tussenuit, ontspannen, een babbeltje, gelijk vroeger, ….



Ligging

Dendermondesteenweg 75 

Destelbergen

OMLIGGENDE WIJKEN:

Sint-Amandsberg (Rozenbroeken)

Destelbergen (Eenbeekeinde)

Sint-Amandsberg (H. Hart & Heirnis)

Destelbergen (Scheldewijk)

Gentbrugge



Plattegrond

bebouwd

Open ruimte



Plattegrond

oprit

Kruidentuin

Privéwoning
Tuinterras

Magazijn

Binnenplaats

Achterbouw 

veranda woning

Stockageruimte

P
o

o
rt

Poort



Ruimtes

 Gelijkvloers

 Totale oppervlakte van het 

magazijn is 230 m²

op te delen in 5 ruimtes

 Tuinterras 80 m²

 Binnenplaats 180 m²

 Bovenverdieping

 In het magazijn:

 2 aparte ruimtes van 37 m²

 2 aparte ruimtes van 35 m²



Rondleiding erf

Buiten

Toegang erf Oprit en privéwoning Achterbouw woning



Rondleiding erf

Buiten

Binnenkoer Magazijn voorkant Toegang tot tuin



Rondleiding erf

Buiten

Tuin en kruidentuin Magazijn zijkant Extra ruimte zijkant



Rondleiding magazijn

Binnen

Ingang grote poort Magazijn gelijkvloer Bovenverdiep



Veranda en achterbouw

Bloemen en planten

fietsparking

Binnen Bloemen 

en planten



Binnenkoer

Buitenplaats

Bloemen en 

planten
Terras tearoom

bakkerij

fietsparking

Zeecontainer

fietsenmaker



Voorkant magazijn

Terras tearoom

bakkerij

bakkerij

Hoofdingang

steenoven

Zeecontainer

fietsenmaker



Voorkant magazijn

Hoofdingang



Film voorontwerp

buitenruimte

https://denerf.be/wp-content/uploads/2020/04/atelier2020film04.mp4


Film voorontwerp

magazijn gelijkvloer

https://denerf.be/wp-content/uploads/2020/04/atelierbinnenfilm01-1.mp4


to be continued…



Contactgegevens

 Tom Van Theemsche

 Dendermondesteenweg 75

 9070 Destelbergen

 GSM: 0475 91 92 93

 Email: info@denerf.be  

https://denerf.be/formulier/

