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Plein Publiek verhuist zijn nieuwe locatie naar het circulaire 
bedrijventerrein Blue Gate. Samen met BLUE GATE ANTWERP 
business park slaan we de handen in elkaar om de voormalige 
Petroleum-Zuid site om te toveren in de meest circulaire 
gebiedsontwikkeling van Vlaanderen. Het klimaatneutrale 
bedrijventerrein is voorbehouden voor innovatieve ondernemingen 
met een heldere ambitie: lineair groeien dankzij circulair werken. 

Plein Publiek zet in op 4 fronten omdat ze werkelijk ambiëren de zo 
belangrijke work-life balance in evenwicht te krijgen:
1. FOOD
2. EVENTS
3. WORK
4. HEALTH

Plein Publiek biedt 4 verrassende settings aan:

• De unieke serre met een ware stadstuin. Deze befaamde 
formule biedt daarbovenop de mogelijkheid om custom 360° 
projecties te integreren op de omliggende containerunits.

• Een rooftop om bij weg te dromen, waar de zon steeds schijnt 
terwijl je kan genieten van een adembenemd uitzicht op het 
water.

• Meeting room & breakout boxes, waar we voor elke organisatie 
tailor-made oplossingen kunnen bieden.

• Whitebox, welke multifunctioneel kan worden ingezet.

Congé heeft al een mooie trackrecord  opgebouwd met verschillende 
projecten in zowel Brussel als Antwerpen. Gespecialiseerd in het 
verlevendigen van blinde vlekken in de stad, is Congé altijd op zoek 
naar dat ene moment op die speciale plek.

Introductie
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Event locatie
Bent u op zoek naar een verfrissende 
beleving voor uw personeelsfeest, B2B-
event, seminarie, receptie, productlancering, 
bruiloft, walking dinner, teambuilding, diner, 
modeshow, ...?

Plein Publiek biedt dé perfecte locatie met 
oneindig veel mogelijkheden in een volledig 
uitgeruste zaal.

Van kleine bijeenkomsten tot grote 
evenementen op maat, kan Plein Publiek uw 
stoutste verwachtingen waarmaken en uw 
evenement tot in de puntjes verzorgen.

Faciliteiten/

• Horeca
• Personeel
• Event planners
• Hostessen
• Veiligheid
• DJ’s & Live-entertainment
• Technici
• Videoapparatuur
• Geluidsapparatuur
• Projectoren & schermen
• DJ-apparatuur
• Vestiaire
• Meubilair
• Custom activaties
• ...
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Omdat wij naast een circulaire 
economie ook geloven in een 
deeleconomie en die twee ook 
onlos-makelijk met elkaar ver-
bonden zijn, kiezen we voor het 
‘sharing-is-caring’ principe.

We geloven niet in concurrentie, 
wel in versterkende samenwerkin-
gen. Daarom bouwen we een ex-
pertise centrum op op gebied van 
circulariteit. Deze expertise willen 
we ook effectief tot bij de eindcon-
sument krijgen.

Dat doen we door middel van 
evenementen die toegankelijk zijn 
voor een breed publiek. Maar ook 
door het creëren van visibiliteit 
voor hippe en jonge ondernemers. 
We tonen onze bezoekers en vol-
gers dat het anders kan. Samen 
gaan we van lineair naar circulair. 
Al etend, al dansend, al genietend. 
Het kan allemaal in en rond Plein 
Publiek. 

Kortom, Plein Publiek is een plek 
voor circulaire durvers, denkers en 
doeners.
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Greenhouse



Op zoek naar een multifunctionele 
event locatie in een circulaire en 
groene omgeving? In deze volledig 
transparente ocnstructie haal je de 
seizoenen binnen. Of het nu voor een 
paar uur, een volledige dag of avond  
is, bedrijven, groepen en organisaties 
kunnen steeds terecht voor de meest 
uiteeenlopende evenementen en ac-
tiviteiten. 
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Greenhouse

CAPACITEIT/
 
• Zittend diner : 185 pers
  (uitbreiding met white box naar 250 pers)
• Presentatie : 200 pers
• Walking dinner : 250 pers 
  (uitbreiding met white box naar 350 pers)
• Feest - receptie : 600 pers
  (XL combo’s mogelijk tot 400 diners)

SPECIFICATIES/

• 300m2

• Scherm
• Dj-uitrusting
• Bar
• Keuken
• Cocktailbar
• Wifi
• Vestiaire
• Geluids & licht installatie
• Tafels & stoelen
• Decoratie





Jouw evenement echt op een 
speciale manier in de kijker 
zetten? Plein Publiek biedt als 
enige event locatie een volle-
dige 360 ° projectie rondom de 
serre.

Ons team staat klaar om samen 
met u de meest innovatieve con-
tent te ontwikkelen. Uw logo of 
branding zal nog nooit zo hard 
zijn opgevallen!

04/2
360°
Projectie



Rooftop
De rooftop brengt je direct in een 
vakantiestemming. Het overdekte 
terras maakt het geschikt voor alle 
seizoenen. Het fantastische uitzicht 
op het water vormt het prachtig 
decor voor intiemere gelegenheden. 

CAPACITEIT/
 
• Zittend diner : 80 pers
• Walking dinner : 120 pers
• Feest - receptie : 160 pers

SPECIFICATIES/
 
• 90m2

• Cocktail bar
• WIFI
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Whitebox
De whitebox is een aangrenzende 
ruimte aan de serre. Deze kan 
apart gebruikt worden maar ook 
in combinatie met de serre en tuin. 
De ideale  locatie voor presentaties 
of activaties.

CAPACITEIT/

• Zittend diner : 100 pers
• Presentatie : 140 pers
• Walking dinner : 200 pers
• Feest - receptie : 240 pers

SPECIFICATIES/

• 120m2

• Cocktail bar
• Directe toegang tot de serre/360°
• WIFI
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Meeting room &
breakout boxes
Vergaderen, brainstormen, 
workshoppen,… in een origineel 
en inspirerend kader. De meest 
circulaire meetingroom van 
Vlaanderen doet tegelijk dienst 
als displayruimte voor circulaire 
producten  en vlogstudio. Wanneer 
de meetingroom niet geboekt is, is 
ze vrij toegankelijk als Instagram-
wall en showroom voor circulaire 
producten.

SPECIFICATIES/

• 60m2

•op maat
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The BOX PADEL is dé club 
van ’t stad en draait als enige 
volledig  automatisch, zonder 
personeel  of receptie. Sport 
aan de ene en hippe horeca 
aan de andere kant maken van 
The Box en Plein Publiek een 
magneet  voor team buildings 
en andere  bedrijfsevents. 
Deze laagdrempelige en 
‘gemakkelijke’ sport verleidt 
zelfs de minst sportieven onder 
ons tot een uurtje pure fun!
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Zin in Mexicaanse of 
Libanese streetfood? Of 
meer geneigd naar een 
traditioneel Frans-Belgisch 
zittend diner? Ontbijt, 
lunch, brunch of diner, alles 
smaakt!

Plein Publiek kan aan al uw 
wensen voldoen door samen 
te werken met verschillende 
chefs en foodconcepten.

Samen bespreken we vooraf 
uw persoonlijke voorkeuren, 
de wensen van uw gasten 
en het budget.
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LAMVEANUNG

Gelegen aan de Schelde en op fietsafstand van Ant-
werpen, is het eerste eco-effectieve, watergebonden 
bedrijventerrein in België. Het is een toonaangevend 
publiek-privaat project dat de toekomst zelf in han-
den neemt. Vandaag zijn deze gesaneerde terreinen 
(ooit het hart van de Antwerpse petroleumindustrie) 
klaar voor een nieuw hoofdstuk. Het klimaatneutrale 
bedrijventerrein is bestemd voor ondernemingen 
met een heldere ambitie: lineair groeien dankzij cir-
culair werken. 

Samen met gelijkgezinde ondernemers zetten ze 
op micro- en macroniveau circulaire stromen op. De 
bedrijven die zich hier vestigen engageren zich voor 
een eco-effectieve industrie waarbij ze hetzelfde 
kwalitatieve eindproduct produceren en daarbij hun 
grondstoffenverbruik reduceren.

Kortom Plein Publiek bezorgt je een onvergetelijk, 
atypisch event met familie,  vrienden of collega’s!

Plein Publiek Blue Gate Antwerp
Zonnestroomstraat 2A 

2020 Antwerpen

info@pleinpubliek.be

St Marie #124 Holiopolish
New York - USA

Phone :+21 900478499
E-mail : mike@domain.com
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Plein Publiek BXL is gelegen in het prachtige 
Dynastiepaleis op de Kunstberg in Brussel, 
recht boven het centraal station van Brussel.

Sinds de opening in maart 2019 heeft Plein 
Publiek een enorme reputatie opgebouwd in de 
Brusselse event scene. Tal van evenementen 
passeerden de revue, van bedrijfsevenementen 
tot persconferenties, liveconcerten tot 
vintagemarkten, salsadansavonden tot 
modeshows en nog veel meer!

WIJ BIEDEN/

• Serre
• Vergaderzalen
• 360° immersive theater
• Terras
• Balkon
...

Meer info/

bxl@pleinpubliek.be
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