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1. Aula 

 

Historie 

Sinds 1824 is de Aula in gebruik door de universiteit. Rond 1460 werd de Aula gebouwd als Groot 

Kapittelhuis van de Dom. Eerst bestond dat gedeelte van het Academiegebouw uit de vergaderzaal 

van de vijf Utrechtse kapittels. Daarnaast vergaderden de Provinciale Staten van Utrecht er. Door de 

Reformatie verloor de kapittelzaal zijn oude functie. In 1634 vestigde eerst de Illustre School er en 

daarna de Academie. 23 januari 1579 was een belangrijke datum, omdat er in de kapittelzaal de 

ondertekening van Unie van Utrecht plaatsvond. De Unie van Utrecht werd de basis voor de 

Republiek der Verenigde Nederlanden.  

 

 

Zaalcapaciteit 

Theater (standaard)  230 pax 

Receptie   300 pax 

In overleg zijn andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen  

Aula € 1.300,-  € 2.300,- € 2.850,-  

 

De huur is vrijgesteld van BTW. 

Huur is inclusief LCD-schermen, microfoons, een laptop (op aanvraag) en wiFi.  

Daarnaast kunt u op aanvraag een piano (Yamaha C2, lengte 1.70) huren. Daarvoor worden kosten berekend. 

Voorafgaand zullen we deze voor u stemmen.  

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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2. Johanna Westerdijkkamer 

 

Historie 

Johanna Westerdijk (1883-1961) was de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Op 10 februari 

1917 werd zij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 1930 volgde haar 

tweede benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Westerdijk was 

hoogleraar in de planten ziektenkunde (fytopathologie). Sinds haar aanstelling als hoogleraar in 

1917, zette Westerdijk zich in voor vrouwelijke studenten. Op 10 februari 2017 is het precies 100 jaar 

geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar, Johanna Westerdijk, haar oratie uitsprak. Dit wordt 

door diverse organisaties gevierd. 

 

 

 

Zaalcapaciteit 

Receptie (standaard) 60 pax 

In overleg zijn andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Johanna 

Westerdijkkamer 

 

€ 345,-  € 690,- € 1.035,- 

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een mobiel LCD-scherm met desktop (op aanvraag) en wiFi.  

Geluidsinstallatie huurt u voor 80 euro per reservering. 

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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3. Zaal 1636 

 

Historie 

De naam van de zaal verwijst naar het stichtingsjaar van de Utrechtse universiteit. Op de schouw 

zijn afgebeeld Van der Hoolck en Van Velthuisen, burgemeesters van de stad Utrecht in 1636. In de 

zaal zijn 100 vrouwelijke hoogleraren afgebeeld. Op 10 februari 1917 sprak Johanna Westerdijk 

(1883-1961) haar oratie uit en werd de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland op 34-jarige 

leeftijd. Precies 100 jaar later is 22 procent van de Universiteit Utrecht vrouw. Met de 

portrettengalerij die aan de muur hangt, worden de huidige, vrouwelijke hoogleraren geëerd.  

 

 

 

Zaalcapaciteit 

Receptie (standaard)  100 pax 

In overleg zijn andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen  

Zaal 1636 € 520,-  € 1.040,- € 1.560,-  

 

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een mobiel LCD-scherm met desktop (op aanvraag) en wiFi.  

Geluidsinstallatie huurt u voor 80 euro per reservering. 

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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4. Belle van Zuylenzaal  

 

Historie 

Belle van Zuylen volgde colleges aan de universiteit. Later werd zij een Europees schrijfster, bekend 

onder de naam Madame de Charrière. Op 20-jarige leeftijd publiceerde ze haar eerste roman, Le 

Noble. Ze beperkte zich niet tot één genre. Ze schreef vaak toneelstukken, opera’s, romans en 

brochures. Vooral haar werk uit de Franse revolutie was bijzonder. Dit werk weerspiegelt haar 

politieke en sociale engagement. Ze correspondeerde met veel intellectuelen uit haar tijd, zoals 

James Boswell, David Hume en Benjamin Constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaalcapaciteit 

Theater (standaard) 60 pax 

In overleg zijn andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Belle van 

Zuylenzaal 

€ 345,-  € 690,- € 1.035,- 

 

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een LCD-scherm met desktop (op aanvraag) en WiFi.  

Geluidsinstallatie huurt u voor 80 euro per reservering. 

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 

 

 

 

 

 



 

 7  

5. Senaatszaal  

 

Historie 

Tot 1970 was de Senaatszaal een gezamenlijke ruimte waarin hoogleraren vergaderden, onder 

voorzitterschap van de Rector Magnificus. De onderwerpen gingen met name over het onderwijs en 

onderzoek, de onderwijsvoorzieningen en studentenaangelegenheden. In 1924 werd de Senaatszaal 

in gebruik genomen. De wanden van de zaal werden weer behangen met een portrettengalerij van 

de eigen hoogleraren. De basis voor de verzameling werd gelegd in 1685. Later is deze reeks steeds 

weer aangevuld naar uiteindelijk 185 portretten in de Senaatszaal en ruim 500 in het 

Academiegebouw en andere universitaire gebouwen. 

 

 

Zaalcapaciteit 

Theater (standaard) 80  pax 

Receptie   175 pax 

In overleg zijn andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Senaatszaal € 680,-  € 1.155,- € 1.560,- 

 

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een mobiel LCD-scherm, een laptop, geluidsinstallatie met microfoons en een discussieset (op 

aanvraag) en WiFi.  

Daarnaast kunt u op aanvraag een piano (Yamaha type U1) huren. Daarvoor worden kosten berekend 

Voorafgaand zullen we deze voor u stemmen. 

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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6. C.W. Opzoomerkamer 

 

Historie 

Cornelis W. Opzoomer (1821-1892) was van 1846 tot 1889 hoogleraar Wijsbegeerte in Utrecht. Hij 

was daarnaast een invloedrijk jurist en vertaler. Opzoomer was één van de eerste pleitbezorgers in 

Nederland van de empirische, positivistische werkwijze om te komen tot wetenschappelijke 

waarheid. Hij hield zich nadrukkelijk bezig met de kernvragen van de wetenschap. Ook vertaalde hij 

verschillende, literaire werken in het Nederlands. Als eerste hoogleraar brak hij met de eeuwenoude 

traditie zijn oratie in het Latijn te houden. Hij was de eerste die deze in het Nederlands uitsprak. 

 

 

Zaalcapaciteit 

Carré (standaard) 20 pax 

In deze ruimte zijn geen andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 uur 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen  1 

Opzoomerkamer € 90,- € 270,-  € 540,- € 810,- 

 

 €

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een mobiel LCD-scherm met desktop (op aanvraag) en WiFi. 

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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7. G.W. Kernkampkamer 

 

Historie 

Gerhard Willem Kernkamp was van 1903 tot 1935 hoogleraar ‘Algemene en Vaderlandse 

Geschiedenis na de Middeleeuwen’ in Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar aan de Gemeente 

Universiteit te Amsterdam en vanaf 1913 aan de Nederlandse Handelshoogeschool in Rotterdam. In 

1890 promoveerde Kernkamp als historicus, als reactie op de politiek-geschiedschrijving. Naast 

docent was hij tussen 1920 en 1929 hoofdredacteur van het weekblad De Groene Amsterdammer en 

redacteur van ‘De Utrechtsche Universiteit, 1636-1936’. 

 

 

Zaalcapaciteit 

Carré (standaard) 16 pax 

In deze ruimte zijn geen andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 uur 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Kernkampkamer € 90,- € 270,-  € 540,- € 810,- 

 

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een mobiel LCD-scherm met deskstop (op aanvraag) en WiFi. 

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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8. Röellkamer 

 

Historie 

Jhr. mr. Joan Röell maakte circa 30 jaar deel uit van het Curatorium van de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Hij was een typische, universitaire bestuurder tussen 1815 en 1940. Tussen 1877 en 1914 was hij lid 

van de Staten-Generaal. Van 1901 tot 1909 trad hij op als voorzitter van de Tweede Kamer. 

Daarnaast vervulde hij verschillende andere publieke functies.  

 

 

 

Zaalcapaciteit 

Lange tafel (standaard)  6 pax 

Receptie   20 pax 

 

Tarieven zaal 

 1 uur 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Röellkamer € 90,- € 270,-  € 540,- € 810,- 

 

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een mobiel LCD-scherm met desktop (op aanvraag) en wiFi. 

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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9. Maskeradezaal 

 

Historie 

Vanaf 1836 tot 1956 was de maskerade één van de hoogtepunten van de lustrumvieringen van de 

Utrechtse universiteit. Een schouwspel waarin verklede personen zich lieten vergezellen door 

allerlei exotische dieren en paarden. Het thema wat vaak voorkwam, was een gebeurtenis uit de 

Vaderlandse geschiedenis. Vanaf 1896 werd er ook een openluchtspel gehouden. De organisatie van 

de lustrumvieringen lag tot 1945 in handen van het Utrechts Studenten Corps. 

 

 

 

Zaalcapaciteit 

Receptie (standaard) 100 pax 

In overleg zijn andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 
Maskeradezaal € 520,-  € 1.040,- € 1.560,- 
     

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een mobiel LCD-scherm met desktop (op aanvraag) en wiFi.  

Geluidsinstallatie huurt u voor 80 euro per reservering.  

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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10. Huiskamer (Faculty Club) 

 

Historie 

De Huiskamer van de Faculty Club is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor leden van de 

Utrechtse universitaire gemeenschap en hun gasten. In het hart van het universitaire leven én in het 

hart van Utrecht. De Huiskamer ademt een plezierige, gastvrije atmosfeer waar ruimte is voor 

zakelijke en informele afspraken. Doordeweeks kunt u hier dagelijks genieten van lunch en diner. In 

het weekend wordt de Huiskamer verhuurd aan groepen tot 50 personen voor uitgebreide lunches, 

feesten en borrels. 

 

 

 

Zaalcapaciteit 

Diner (standaard) 45 pax 

U kunt ook gebruik maken van de aanliggende tuin. 

 

Tarieven zaal 
 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen  

Huiskamer € 575,-  € 1.150,- € 1.725,-  

  

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een mobiel LCD-scherm met desktop (op aanvraag) en wiFi.  

Geluidsinstallatie huurt u voor 80 euro per reservering.  

 

De Huiskamer wordt alleen in het weekend verhuurd. In het weekend kunnen additionele kosten worden 

berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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11. Kanunnikenzaal (Faculty Club) 

 

Historie 

De Kanunnikenzaal is vernoemd naar de vroegere bewoners van het gebouw aan Achter de Dom 7. 

Rond 1400 werd dit huis gebouwd in opdracht van een kanunnik, die als geestelijke verbonden was 

aan kapittelkerk de Dom en de bisschop hielp bij het bestuur van het bisdom Utrecht. Later is het 

gebouw nog in gebruik geweest als politiehoofdkantoor. Als deze zaal in combinatie met de 

aangrenzende Sterrecamer wordt gehuurd, zijn er ook recepties mogelijk.  

 

 

Zaalcapaciteit 

Theater (standaard) 50 pax 

Receptie  50 pax 

In overleg zijn andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen  

Kanunnikenzaal € 430,-  € 860,- € 1.290,-  

 

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een beamer met projectiescherm en laptop (op aanvraag) en wiFi.  

Geluidsinstallatie huurt u voor 80 euro per reservering.  

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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12. Sterrecamer (Faculty Club) 
 
 
Historie 

De Sterrecamer ligt op de eerste verdieping van de karakteristieke Middeleeuwse toren van de 

Faculty Club. In de zaal is nog een gietijzeren haardplaat te zien die verwijst naar de religieuze 

bewoning van het gebouw: op de plaat is de geboorte van Jezus te herkennen.  

 

 

 

Zaalcapaciteit 

Ovale tafel (standaard)  18 pax 

In overleg zijn andere opstellingen mogelijk. 

 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen  

Sterrecamer € 285,-  € 570,- € 855,-  

 

De huur is vrijgesteld van BTW.  

Huur is inclusief een LCD-scherm met/zonder desktop (op aanvraag) en wiFi.  

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 
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13. Torenkamer (Faculty Club) 

 

Historie 

De Torenkamer ligt op de tweede verdieping van de Middeleeuwse toren en is alleen bereikbaar via 

de trap. Vanaf 1813 was dit deel van het gebouw in gebruik als politiehoofdkantoor. De Torenkamer 

werd gebruikt als cel ten behoeve van het ‘gijzelen’ van verdachten.  

 

 

 

Zaalcapaciteit 

Ovale tafel (standaard)  10 pax 

In deze ruimte zijn geen andere opstellingen mogelijk. 

 

Tarieven zaal 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen  

Torenkamer € 130,-  € 260,- € 390,-  

 

De huur is vrijgesteld van BTW. 

Huur is inclusief een LCD-scherm met/zonder laptop (op aanvraag) en wiFi. 

 

In het weekend kunnen additionele kosten worden berekend, zoals security, schoonmaak en BHV. 

 

 

 

 

 

 

 

 


