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DE TIENDE BAKKERSWINKEL

In tegen stelling tot veel ketens is de bakkerswinkel geen concept waarbij uniformiteit wordt nagestreefd maar juist gekeken 
wordt naar unieke locaties. De winkels worden  per keer aangepast aan de omgeving de tijd  de mogelijkheden en vooral 
aan wat wij denken dat de klanten zullen waarderen. De tiende winkel midden in de crisis gemaakt en gefinancierd middels 
crowdfunding op een unieke locatie in Rotterdam was aanleiding om alles wat we geleerd hebben in de strijd te werpen. We 
hebben de verbouwing van het hele pand  getekend waardoor we in staat waren een totaal beeld te creëren. De ingrepen zijn 
duidelijk los gebleven van de bestaande bouw die we veelal “gewoon” oud hebben gelaten. Wat er technisch noodzakelijk 
was, zoals het isoleren van plafonds, is gedaan  maar van het een kwam nu gelukkig niet het ander.  Op de koop toe kregen 
we de meest mooi kleuren en structuren. Van de planken die uit het pand gehaald werden maakten we de 80x80  balie en 
achter kast waarvan textuur en kleur ook van een onwaarschijnlijke schoonheid bleken.
Voor koperen bar, het koffie meubel, de schappen in de keuken, de handvouwlampen een hele reeks aan producten  werd 
speciaal voor deze winkel ontwikkelt en gemaakt. De winkel is juist vanwege de compleetheid, van architectuur tot aan het 
kleinste detail, een voorbeeld van “learning bo doing”. Het had nooit de eerste winkel kunnen zijn omdat we bij de voorgaande 
winkels niet konden wat nu wel konden.  

In het winkel gedeelte hangt een oude lampenkapjes lamp  





Balie en achter kast van hout wat bij de verbouwing is vrijgekomen



Het bordes hangt aan de stalen pijpen en is aangepast aan de eisen van het bouwbesluit door met gekleurde katoen band 
een grillig patroon te weven.  



In de keuken hebben we een schappen kast gemaakt van af de straat gezien is de binnenzijde van de kast  
rood en van binnen is deze blauw.



De lampen aan de muur hangen aan een haak en kunnen makkelijk verwijderd maar ook hoger en lager 
gesteld worden. 

Het plafond is geïsoleerd en gestuukt door het spleetje tussen wand en plafond kon de wand grof blijven. 



Een deel van de winkel is ingericht met door ons zelf geselecteerd antiek.

Op maat gemaakt koffie meubel. 









Lange hele smalle boomstam tafel, omdat een brede niet paste,  met daarboven een al even lange 
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