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De Blikfabriek is een sociaal-cultureel project in 
Hoboken dat de oude, leegstaande Crown-fabriek 
van een tijdelijke invulling voorziet. De voormalige 
verpakkingsfabriek telt zo’n 30 000 m2 en is na 
een transformatie door o.a. TimeCircus, intussen de 
thuishaven geworden van buurtbewoners, creatieve 
ondernemers, startups, sport- en culturele activiteiten:

In de loodsen vind je vandaag o.a. de grootste 
indoor skatehal van België, een dansstudio, 
een muziekcentrum met repetitieruimtes en een 
opnamestudio, indoor voetbal- en padel-velden 
en een hoogteparcours. Daarnaast is er een 
huiswerkklas, organiseert Recht-op vrijetijdsactiviteiten 
voor jongeren in (kans)armoede en zijn er ateliers 
voor kunstenaars & hout- en metaalbewerkers. Het 
buurtcafé en restaurant Cantin, de mobiele keuken, de 
binnenkoer met groene heuvels, terrassen & tunnels 
maken het geheel compleet.

 –
 
Nog vragen? Mail ze zonder blikken of blozen naar 
info@blikfabriek.be
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Een aantal ruimtes van de Blikfabriek 
kregen een polyvalente invulling en doen 
dienst als exporuimte, evenementenhal, 
vergaderruimte, theater- en cinemazaal, 
decor, … In deze ruimtes organiseert de 
Blikfabriek zelf diverse events en culturele 
festivals, maar deze worden ook verhuurd 
aan derden. Gezien het karakter van de 
Blikfabriek als smeltkroes van diverse 
werkingen én de ligging in een woonwijk, 
is deze locatie niet voor élk event geschikt. 
Toch staat de Blikfabriek open voor alle 
vragen en denken we graag mee na over 
jouw aanvraag en de mogelijkheden. Een 
bezoek vooraf is wel zeker aan te raden!



WINTERTUIN
Cantin:  70m2

Lengte:   11m
Breedte:  7m
Hoogte:   4m

EXPO  2500m2

Lengte:   50m

Breedte:  50m

Hoogte:  6m

CANTIN 2x200m2

Lengte:   20m

Breedte:  10m

Hoogte:  4m

FOYER 1125m2

Lengte:   45m

Breedte:  25m

Hoogte:  5m

STUDIO 180m2

Lengte:   15m

Breedte:  12m

Hoogte:  6m

EVENTRUIMTES

BOOGLOODS 2x30m2

Lengte:    6m

Breedte:   5m

Hoogte:   3m



CANTIN



CANTIN is het buurtcafé van de Blikfabriek. 
De unieke betonnen toog van Jef Meyer zet 
de toon van dit café met industriële looks, 
sinds april 2020 kan je er genieten van een 
Aziatische keuken. CANTIN is open van dinsdag 
tot zondag voor publiek, maar een schuifbare 
glazen scheidingswand zorgt ervoor dat 
CANTIN ook deels geprivatiseerd kan worden. 
Het terras van CANTIN is de groene binnenkoer 
van de Blikfabriek, en achteraan bevindt zich 
ook nog een tweede terras.

CAPACITEIT
Cantin 2x200m2

Lengte:   20m

Breedte:  10m

Hoogte:  4m

CAPACITEIT

foyer

cantin







CANTIN

Cantin

Cantin heeft een eigen vaste 
keuken met een aziatische kaart 
met kleine en grotere gerechten.
Een aantal vaste gerechten worden 
aangevuld met een wisselend 
aanbod.
Een menu op maat kan ook  zeker 
besproken worden.

Afname van dranken dient via 
Cantin te lopen. Deze worden 
in consignatie (onaangebroken 
vaten en bakken) en aan 
groothandelsprijzen geleverd.



WINTERTUIN



De Wintertuin is een verbluffende 
groene serre met een vijvertje, lusters 
en kleurrijke glasramen, standbeelden. 
Deze serre is deel van de binnentuin 
en het terras van de Blikfabriek en dus 
meestal een publieke ruimte, maar 
ook te huur voor een lunch of lezing in 
het groen, tussen de vissen, bloemen, 
tomaten en pompoenen!

CAPACITEIT
wintertuin: 70m2

Lengte:   11m

Breedte:  7m

Hoogte:  4m

studio

wintertuin

CAPACITEIT





WINTERTUIN



STUDIO



De Studio verrast elke bezoeker door haar bijzondere 
decor. De gevels van de “Commerce de Vins” en de 
“Bonneterie” zijn slechts een deel van het filmdecor 
van Les Misérables die deze ruimte sieren. Dit zorgt 
voor een out-of-the box meeting ruimte, eventzaal, 
fotoshoot locatie en zo veel meer!

In deze ruimte zijn maximum 99 personen toegelaten.
Deze ruimte beschikt over een vast podium, beamer 
en projectscherm.

CAPACITEIT
Studio:  180m2

Lengte:   15m

Breedte:  12m

Hoogte:  6m

studio

wintertuin

CAPACITEIT





STUDIO



FOYER



De Foyer is een loods waar je de oude geschiedenis 
van deze locatie kan opsnuiven: de typische schuine 
fabrieksdaken, de groen en geel geschilderde 
looppaden, de zichtbare leidingen, … Een grote 
poort geeft toegang tot deze ruimte, die ook twee 
-binnen de ruimte- verschuifbare “boogloodsen” 
bevat en een unieke doorgang naar de Studio en de 
Expo-hal.

CAPACITEIT
Foyer: 1125m2

Lengte:   45m

Breedte:  25m

Hoogte:  5m

foyer

cantin

CAPACITEIT





FOYER



BOOGLOODS



De boogloodsen zijn overkoepelende 
structuren op wieltjes van de hand van Atelier 
Scheldeman en dienen als multifunctionele 
ontmoetingsruimtes. De boogloodsen zorgen 
voor een visueel element binnen de ruimte, 
creëren een ruimte in de ruimte, én kunnen de 
Foyer in verschillende ruimtes opdelen. Je kan 
deze bogen samen of apart gebruiken voor 
presentaties, evenementen, of mee improviseren 
als element in de ruimte en/of decor.

CAPACITEIT
Boogloods: 2x30m2

Lengte:   6m

Breedte:  5m

Hoogte:  3m

boogloodsen

expo

CAPACITEIT







EXPO



boogloodsen

expo

CAPACITEIT

Net zoals de Foyer maar dan 
in XXL, ademt de Expo de 
ziel van de Blikfabriek uit. Een 
oppervlakte van 2250m2, een 
bijzondere lichtinval en evenwel 
de oude fabrieksrestanten zorgen 
voor een industriële look & feel.

CAPACITEIT
Expo:  2500m2

Lengte:   50m

Breedte:  50m

Hoogte:  6m





EXPO



BINNENTUIN
openbaar



binnentuin

CAPACITEIT

De binnentuin bestaat uit groene heuvels, 
terrassen & tunnels, een vijver met vissen en 
de Wintertuin. Bloemen, planten en groenten 
groeien er wild door elkaar, vanuit de 
mobiele keuken worden er “volkskeukens” 
georganiseerd en het is de ingang van onder 
andere Intense, de Vroemfabriek en Cantin. 
Hierdoor is het niet mogelijk om de binnentuin 
te privatiseren voor events maar het is wel een 
uniek kader voor de ontvangst van publiek van 
eender welk event. 





CATERINGPARTNERS
Passe-vite van BIVAK

De Passe-Vite is een rijdende keuken 
en bar en staat te schitteren in de 
tuin van de Blikfabriek. Deze mobiele 
keuken werd gebouwd door het team 
van BIVAK, en het trio vriendinnen 
Lotte, Hanne & Zoë koken er zowel 
op vraag als tijdens de zomerse 
volkskeukens die doorgaan in de 
Blikfabriek. Overheerlijke buffetten, 
hapjes, een diner of de perfecte lunch 
boterhammen: ze kunnen het allemaal!



CATERINGPARTNERS
Kapitän

Kapitän

Joke van Kapitän heeft haar 
keuken gebouwd op de 
binnenkoer van de Blikfabriek. 
Vanuit haar containers tovert 
zij de lekkerste en kleurrijkste 
gerechten op tafel. Ze heeft 
jarenlange cateringervaring 
voor zowel privéfeesten als 
bedrijven en cultuurinstellingen 
zoals deSingel, Muziekcentrum 
De Bijloke Gent en nu ook voor 
de events van de Blikfabriek! 
Ontbijt, brunch, hapjes, lunch of 
diner – ze draait nergens haar 
hand voor om en kookt voor alle 
smaken en budgetten!



CATERINGPARTNERS
Blici Pizzaiolo

Nieuw in de Blikfabriek: 
de pizzaoven! Onze 
pizzaiolo’s bereiden 
het deeg, waarna jij 
jouw eigen pizza mag 
pimpen aan een rijkelijk 
belegbuffet. Een paar 
minuutjes in de houtoven 
en jouw pizza is klaar. 
Lekkere aanrader!



REFERENTIES

Een kleine greep uit de evenementen die reeds 
doorgingen in de Blikfabriek:

•  Eindejaarsexpositie Academie Hoboken 2018 & 2019

•  Unizo - fotografieworkshops

•  Stad Antwerpen - Diverse rondleidingen & 
vergaderingen

•  KDG - Werkdag docenten

•  EXPO - Slicing out a moment - Hannelore Dreher 
•  Multiversum Ziekenhuis - Teamdag

•  Natuurpunt Ardea Kick-off 2020

•  Butik Agency - Kick-off incentive UNILEVER

•  Sportdagen voor verschillende scholen, buurtpaëlla, 
benefietbrunches, fotoshoots en video opnames, … 

•  Trouw-, pensioens-, familiefeesten

Events georganiseerd door Blikfabriek:

•  Elke donderdag sinds zomer 2019: volkskeuken om 19u, concert om 20u30 en 
atelier lepelsnijden van Hausgemacht in Cantin

•  Rolling Rolling Rolling – De Blikfabriek doet alles op wieltjes (augustus 2019)

•  Op reis naar het Vakantiesalon ism Wilde Expo (september 2019)

•  Tijdelijk Centrum voor Geestesverruiming & Lichaamswarmte (december 2019)



SAMENWERKINGEN

De Blikfabriek is natuurlijk veel meer dan een locatie die te huur is. Zonder 
alle Blikfabriekbewoners die op sportieve, creatieve, sociale, avontuurlijke 
en nog zo veel meer manieren invulling geven aan deze unieke locatie, zou 
de Blikfabriek niet bestaan. We ondersteunen deze initiatieven niet alleen 
doodgraag, ze vormen ook dé graafste toevoeging aan jouw event: zoek 
niet verder, wij hebben voor elk wat wils en dat allemaal onder één dak! 
Zin in een teamdag op maat? Een familiefeest met een plezante workshop 
bij? Een event met een sportieve & avontuurlijke toets? Laat ons weten waar 
je zin in hebt en we bezorgen jou een voorstel. 

Bekijk alle bewoners alvast via: https://blikfabriek.be/index.php/bewoners

https://blikfabriek.be/index.php/bewoners/


EXTRA INFO

Inrichting

Onze locaties zijn op zich al een decor om u tegen te zeggen, 
maar we hebben zelf ook nog wel een aantal extra’s in huis 
om jouw event net dat tikkeltje meer te geven. Daarbij heeft 
de Kringverhuur (verhuurdienst van De Kringwinkel) intussen 
haar intrek genomen in de Blikfabriek en werken wij natuurlijk 
samen voor een aankleding op maat per evenement.

Verwarming

Verwarming is niet in de huurprijs inbegrepen.

•  Expo & Foyer: warmtekanon extern te huren (per verbruik)

•  Studio: plaatselijke verwarming in de zaal (per verbruik)

•  Cantin, Wintertuin & Boogloodsen: mobiele elektrische 
verwarming beschikbaar (per verbruik)

Techniek

De Blikfabriek heeft onderstaand 
technisch materiaal beschikbaar 
voor verhuur:

Podium elementen
Studio: vaste beamer en scherm
1 x mobiele beamer
1 x mobiel scherm
1 mengpaneel + 8 kanalen
2 actieve speakers + sub
2 passieve speakers + versterker
1 dj set (mengpaneel)

Daarnaast hebben we ook 
een samenwerking voor extra 
technisch materiaal met De 
Kiem (opname- & repetitie studio 
gevestigd in de Blikfabriek)

Afval

Alle afval dient verwijderd te 
worden na elk evenement.  
Eventueel achtergebleven afval zal 
aangerekend worden aan 
30 EUR / vuilniszak van 120l., met 
een minimum kost van 100 EUR.

Zalen worden veegschoon 
opgeleverd en dienen ook 
veegschoon achtergelaten te 
worden.

Parking

De Blikfabriek heeft een parking 
voor 250 wagens. Deze parking 
ligt op de Lageweg tegenover 
Garrincha, nog geen vijf minuten 
wandelen van de ingang van de 
Blikfabriek. Voor evenementen en 
dergelijken kan deze parking ook 
(deels) geprivatiseerd worden.
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BEREIKBAARHEID
Fiets: Antwerpen Zuid langs de kaai = 4km

Wagen: Parking, Lageweg 397 = 300m stappen

Trein: station Antwerpen Zuid = 2,5km

Velostation: Velo 326 – Krugerbrug

Bus: Lijn 13, Halte Hoboken Waaslandstraat of Lijn 290 en 295, 

Halte Hoboken Zwaantjes of Lijn 298 Hoboken Krugerstraat

Tram: Halte Hoboken Zwaantjes, Lijn 2, 4 en 10 = 800m stappen

Veerdienst: Kruibeke – Hoboken = 3km



SFEERBEELDEN
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CONTACT
KRUGERSTRAAT 208-270, 2660 ANTWERPEN

MATTI WILLEMS | MATTI@BLIKFABRIEK.BE | WWW.BLIKFABRIEK.BE

mailto:Matti%40blikfabriek.be?subject=
https://www.blikfabriek.be

