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Centrum voor duurzaamheid en innovatie in de
bouwsector van de provincie Antwerpen
Kamp C wil de duurzame waardeketen in bouwen en
wonen versterken
Ruime ervaring in projecten rond opschaling van
renovatie, ondersteunen van burgerinitiatieven bij
hernieuwbare energie, 3D-printen, ...
‘t Centrum: eerste circulair kantoorgebouw van België
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Een installatie in de vorm van een huis (schaal 1:1) met meer
dan 100 biobased materialen, circulaire bouwmethoden en
verhalen over de veranderende waardeketen waar het
onderdeel van is
Living lab met onderzoek, experimenten, storytelling
en verbeelding
Bezoekers meenemen in de transitie naar een circulaire en
biobased bouwwereld via een gelaagdheid aan info
Reeds grote bekendheid verworven op de Dutch Design
Week in Eindhoven (2021) en Floriade in Almere (2022)
Een concept bedacht en ontworpen door Biobased
Creations

De lokale waardeketen betrekken, stimuleren en versterken
Schaarsheid aan grondstoffen en een groeiende afvalberg
De mogelijkheden van vandaag, morgen en in de toekomst
met biobased producten en circulaire bouwmethoden tonen
• Opschaling biobased producten
• Hoge designkwaliteit
• Gezonde woningen creëren
Een brug slaan tussen bouw- en landbouwsector (tussen
mens en natuur) en perspectief bieden

Activiteiten
maart
oktober
2023

Doelgroepen
•
•
•
•
•

Bouwprofessionelen: aannemers,
architecten, producenten,…
Landbouwsector
Scholen
Lokale overheden
Particulieren

Tijdslijn

•
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Samenbrengen van lokale waardeketen via netwerkevents &
inspiratiesessies
Rondleidingen in het paviljoen en op de site van Kamp C
Kennisdeling via online en fysieke bijeenkomsten en een
online platform
Themadagen naar particulieren
Start- en slotevent voor (bouw)professionelen en lokale overheden
Project met landbouwsector om op lange termijn te kijken
hoe nevenstromen en teelten ingezet kunnen worden voor
de productie van bouwmaterialen
Opgedane kennis en tentoongestelde producten krijgen
blijvende plaats in bestaande expo

Maart t.e.m juni, september en oktober 2023
focus op professionale doelgroepen en scholen
2022 - Februari 2023
voorbereidend traject

Maart 2023
opbouw

Oktober 2023
slotevent

2e Week november 2023
demontage
Juli en augustus 2023
focus op particulieren

What’s in it for me?
1

Sponsoring
CONSORTIUM
PARTNER

Je bent producent van een biobased materiaal
en wenst dit te tonen: 		
Mogelijkheid tot integratie van een biobased en/of
circulair materiaal in het paviljoen.
•

2

Je bent een bouwprofessional en wenst nieuwe
technieken te leren om je competiviteit te verhogen:
Arbeid en/of materieel: het bijdragen aan de opbouw en
demontage van het paviljoen (maart en oktober/
november 2023) hetzij via arbeid hetzij via het leveren
van benodigd materieel.
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Je wenst deel te nemen aan het kennis- en
expertisenetwerk en wil deel uit maken van de
duurzame verandering
Kennis: het inhoudelijk bijdragen aan het programma
dat uitgewerkt wordt van maart tot en met oktober 2023
met oog op de doelgroepen.

Partners kunnen via één van deze drie opties (niet uitsluitend) een bijdrage leveren aan het paviljoen.
Het partnerschap wordt aangegaan via een sponsorschap. De mogelijkheden staan verderop uitgelegd.

Toegang tot het netwerk rond The Exploded View Beyond
Building
Toegang voor één persoon tot de netwerkevents die Kamp C
i.h.k.v. The Exploded View Beyond Building organiseert
Vermelding klein logo op de projectpagina van The Exploded
View op de website van Kamp C
Bij materialen: QR-code in de fysieke installatie die verwijst
naar een pagina met meer informatie over het product
1 toegangsticket tot het eindevent in november 2023
Reductietarief betalende events van Kamp C naar keuze

Bijdrage
2.500 EUR
excl. btw
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STRATEGISCH
PARTNER

4x (van maart tot en met oktober 2023) zaalhuur met
ontbijt of broodjeslunch in zaal Gaudi in conferentiecentrum
de Basis.*
4x één begeleide rondleiding op site Kamp C door één van
de medewerkers op Kamp C
Toegang tot het netwerk rond The Exploded View Beyond
Building
Toegang tot de wekelijkse ontbijtsessies die Kamp C
organiseert
Toegang voor één persoon tot de netwerkevents die Kamp C
i.h.k.v. The Exploded View Beyond Building organiseert.
Benoeming organisatie in externe communicatie-uitingen
indien relevant (artikel, social media, persberichten,…)
Opmaak van één artikel over eigen organisatie/product
Vermelding klein logo op de projectpagina van The Exploded
View op de website van Kamp C
Bij materialen: QR-code met uitgebreide info over product
5 toegangstickets tot het eindevent in november 2023
Reductietarief betalende events van Kamp C naar keuze
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* Capaciteit max. 100 personen in theatervorm.
Capaciteit met ontbijt max 60. personen.
Data vooraf te bepalen, ten laatste in februari
2023 om beschikbaarheid te garanderen.

Bijdrage
10.000 EUR
excl. btw

Maandelijks (van maart tot en met oktober 2023) 1x zaalhuur
met ontbijt of broodjeslunch in zaal Gaudi in conferentiecentrum de Basis.*
Maandelijks één begeleide rondleiding op site Kamp C door
één van de medewerkers op Kamp C
Toegang tot het netwerk rond The Exploded View Beyond
Building
Toegang tot de wekelijkse inspiratiesessies die Kamp C
organiseert
Toegang tot de netwerkevents die Kamp C i.h.k.v. The
Exploded View Beyond Building organiseert.
Benoeming organisatie in externe communicatie-uitingen
indien relevant (artikel, social media, persberichten,…)
Opmaak van één artikel over eigen organisatie/product
Vermelding logo op de projectpagina van The Exploded View
op de website van Kamp C
Bij materialen: QR-code met uitgebreide info over product
10 toegangstickets tot het eindevent in november 2023 met
30 minuten spreektijd
Ondersteuning van een projectverantwoordelijke van Kamp C
indien nodig bij het schrijven van een Europees project (max.
20 uren)
2 toegangstickets op een betalend event van Kamp C naar
keuze

* Capaciteit max. 100 personen in theatervorm.
Capaciteit met ontbijt max 60. personen.
Data vooraf te bepalen, ten laatste in februari
2023 om beschikbaarheid te garanderen.

Bijdrage
25.000 EUR
excl. btw

Meer weten?
Contacteer ons op
info@kampc.be
www.kampc.be/explodedview

