
Unieke locatie in het 
hart van Amsterdam



Rode Hoed
Van een directievergadering tot een romantisch 
huwelijksfeest. Zeven verschillende zalen, een 
ruime foyer, een prachtig café en uitstekend 
bereikbaar te voet, per fiets, auto of boot. Met 
plaats voor 450 personen en in combinatie met 
onze eigen professionele cateringafdeling en zeer 
ervaren technici is de Rode Hoed dé full-service 
evenementenlocatie in Amsterdam.

Uniek gelegen aan de Keizersgracht in het hart van onze hoofdstad vindt

u achter de gevels van drie statige en eeuwenoude grachtenpanden de 

grootste schuilkerk van Nederland. Deze verborgen kerk, beter bekend als 

de Oosterhuiszaal, maakt samen met zes kleinere zalen de Rode Hoed tot 

een ideale locatie voor congressen, concerten, symposia, vergaderingen, 

(bruilofts-)recepties en diners. Ook wordt de Rode Hoed veel gebruikt als 

opnamelocatie voor televisieprogramma’s en is het één van de meest 

spraakmakende debatcentra van het land.

Cultureel 
ondernemen
De Rode Hoed is kritisch volger en 

aanjager van de maatschappelijke discussie 

en produceert zelf debatten, symposia, 

literaire en muzikale bijeenkomsten. Van 

politiek tot religie en van duurzaamheid tot 

ondernemen. Als platform voor discussie, 

reflectie en verkenning maken we zonder 

vooringenomenheid uiteenlopende thema’s 

en dilemma’s bespreekbaar. 

Sinds 2006 draait de Rode Hoed zonder 

overheidssubsidies. Opbrengsten uit 

zaalexploitatie, catering, techniek en 

redactie vloeien direct terug naar onze 

culturele programmering. Wanneer u de 

Rode Hoed huurt, draagt u dus bij aan 

onze maatschappelijke missie.
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Zalenoverzicht 

OOSTERHUISZAAL

BANNINGZAAL

VRIJBURGZAAL

AMSTERDAMZAAL

ZWANENZAAL

FOYER EN CAFE

GROENZAAL

ARCHITECTENZAAL

De voormalige schuilkerk is de grootste

zaal van de Rode Hoed en heeft zijn 

bekendheid te danken aan uiteenlopende 

televisie programma’s.

Maximale capaciteit: 450 personen

Uitstekende uitvalsruimte. Geschikt voor 

borrels of lunches en in combinatie met 

de Vrijburgzaal ook geschikt als ontvangst-

ruimte. 

Maximale capaciteit: 22 personen

Een ruime zaal gelegen op de tweede etage 

met opklapbare tribune en schitterende 

raampartij. Zeer geschikt voor kleine theat-

erproducties, presentaties of concerten. 

Maximale capaciteit: 50 personen

Deze bijzondere kamer en suite is gelegen 

op de eerste etage en is ideaal voor kleinere 

vergaderingen of intieme diners. 

Maximale capaciteit: 15 personen

Prachtige 17de eeuwse stijlkamer met 

authentieke kasten en trap. De zaal leent 

zich uitstekend voor vergaderingen, cursus-

sen, persconferenties en een intiem diner. 

Maximale capaciteit: 50 personen

De inrichting is een mix van moderne 

elementen gecombineerd met de klassieke 

uitstraling van de Oosterhuiszaal en de 

Keizersgracht.

Maximale capaciteit: 275 personen

Een sfeervolle kamer en suite met 

authentieke rococo stijlelementen, ideaal 

te gebruiken voor vergaderingen, intieme 

borrels en workshops. 

Maximale capaciteit: 20 personen

De Architectenzaal is verderop gevestigd 

aan de Keizersgracht 126 en te huren in 

combinatie met één van de andere zalen in 

de Rode Hoed

Maximale capaciteit: 75 personen



ZALENMATRIX
zaal

Oosterhuiszaal

Vrijburgzaal

Zwanenzaal

Groenzaal

Banningzaal

Amsterdamzaal

Foyer

Café

Architectenzaal*

L x B x H in meters

20 x 18 x 11.6

10.5 x 5.7 x 3.5 

10.5 x 5.7 x 3.3

11.5 x 4 x 3.4

8 x 5 x 3.2

10 x 4 x 2.7

18.5 x 6 x 3.2

5.5 x 11 x 3.2 

13.5 x 5.8 x 3.5

school

90p

28p

26p

12p

12p

12p

-

-

28p

m2

360

60

60

45

40

40

111

60

80

receptie

450p

50p

50p

30p

20p

28p

200p

75p

-

theater

450p

50p

50p

20p

22p

15p

-

-

75p

boardroom

30p

22p

22p

12p

12p

12p

-

-

25p

airco

ja

ja

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

diner

450p

44p

44p

20p

18p

20p

-

-

-

u-vorm

50p

25p

25p

12p

12p

12p

-

-

30p

daglicht

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Opstellingen

Services

boardroom u-vorm school

theater diner receptie

Kaartverkoop

Marketingpakket

WeParc
‘Valet Parking in de stad. Zorgeloos en betaalbaar’

 Preferred Hotel Reservations
‘Hotelspecialist voor al uw hotelreserveringen’

Vormgeving

TICKET

*De Architectenzaal is gevestigd op Keizersgracht 126 en alleen te 

huren in combinatie met één van de andere zalen in de Rode Hoed.



Oosterhuiszaal
De voormalige remonstrantse schuilkerk stamt uit 
de 17de eeuw en is de grootste in haar soort. Met de 
unieke ligging, bijzondere ambiance, capaciteit en in 
combinatie met andere zalen in de Rode Hoed is de 
Oosterhuiszaal ideaal voor congressen, concerten, 
lezingen, recepties, huwelijken en diners.

Het unieke aan de zaal zijn de twee balkons met uitstekend zicht op het podium. 

De originele kansel en het gerestaureerde orgel geven de Oosterhuiszaal zijn 

eigen karakter. Groots, chique en toch intiem. Bij 50 of 450 gasten blijft de zaal 

sfeervol, prettig en mede door de houten gewelven is de akoestiek uitmuntend.

De zaal, die vernoemd is naar Huub Oosterhuis de oprichter van de Rode Hoed, 

heeft zijn bekendheid te danken aan verschillende televisieopnamen (Sonja, Het 

Lagerhuis), maatschappelijke en politieke debatten (RTL verkiezingsdebat, Volks- 

krant op zondag) en prijsuitreikingen (Managementboekgala, de Spinozalens).

Maximale capaciteit: 450 personen  

Tot 1629 was er achter de panden Keizers-

gracht 102 t/m 106 een hoedenmakerij 

gevestigd. Op de gevel van pand 104, prijkt 

nu nog het rode hoedje, waaraan het gebouw 

zijn naam ontleent. In 1630 verrees op de 

fundamenten van de hoedenmakerij een echt 

kerkgebouw. 

Tot 1957 deed het gebouw dienst als 

remonstrantse kerk. Op 14 september 1990 

werd debatcentrum de Rode Hoed officieel 

geopend. Sinds 2010 behoort de grachten-

gordel, waaraan de Rode Hoed gelegen is, tot 

UNESCO Werelderfgoed.

Het karakteristieke orgel in de Oosterhuiszaal

stamt uit 1719 en is gebouwd door de Duitser 

Thomas Weidtmann. In 1862 werd het orgel 

volledig vernieuwd, daarna raakte het orgel 

langzaam in verval. In 2009 is het orgel 

opnieuw gerestaureerd en inmiddels in zeer 

goede conditie. Meerdere keren per jaar wordt 

het orgel bespeeld tijdens de Schuilkerk-

concerten op zondagmiddag.
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Congressen
De Rode Hoed is zeer geschikt als congreslocatie. 
De Oosterhuiszaal biedt plaats aan 450 personen en is 
ook voor kleinere gezelschappen zeer passend. De zes 
subzalen, de foyer en het café bieden praktische uitwijk- 
locaties voor bijvoorbeeld workshops. 

Dineren
Dineren kan in de Rode Hoed geheel naar uw wensen. 
Van een zogenaamd walking dinner met kleine gerech-
ten, tot een mooi opgemaakt en compleet buffet. Ook 
een sit-down dinner is een mogelijkheid. 

Gezien de centrale ligging vlakbij het Centraal Station, is de Rode Hoed ook te 

voet goed bereikbaar. Ook bevinden er zich meerdere parkeergarages op loopaf-

stand. De aanlegsteiger direct voor de deur aan de Keizersgracht biedt uitstekende 

mogelijkheden om een congres in de Rode Hoed te combineren met een boottocht 

door het historische hart van Amsterdam.

Ons bedienend personeel serveert u de prachtig opgemaakte gerechten aan tafel 

uit. En een goed glas wijn kan natuurlijk niet ontbreken. De Rode Hoed heeft goede 

contacten met verschillende wijnhuizen in Nederland, dus een geschikte wijn vinden 

wij altijd. In onze professionele keukens werken onze koks aan gerechten uit 

verschillende wereld-keukens. De voorkeur gaat uit naar verse biologische seizoens-

producten en het samenstellen van het menu doen we natuurlijk in goed overleg.   

De Rode Hoed beschikt over een uiteenlopend netwerk van sprekers en 

muzikanten. Wilt u uw gasten een smaakvol diner voorschotelen en de avond 

completeren met een motiverende speech, een interessant college of een 

prachtig klassiek kamerconcert? De Rode Hoed helpt u graag bij het vinden van 

de geschikte invulling.

© Maartje Strijbis



Vergaderen
De Rode Hoed heeft zeven verschillende zalen waar u 
samen met uw collega’s in alle rust kunt vergaderen. 
Kiest u voor een kort overleg in de ochtend of combineert 
u uw vergadering met een uitgebreide lunch of borrel?

Borrel
Na afloop van een vergadering, congres of debat wilt u 
samen met uw gasten onder het genot van een drankje 
en een hapje de dag nabespreken.

Feest
De Rode Hoed is dé locatie voor feesten en partijen. De 
zalen kunnen geheel naar eigen wens of thema worden 
ingericht. Ook zonder extra aankleding ademt de Rode 
Hoed sfeer.

U ontvangt uw genodigden in één van de zalen van de Rode Hoed met koffie, thee, 

fris en petit fours. Tijdens de pauze worden de koude en warme dranken ververst 

en bijgevuld. Een uitgebreide lunch wordt geserveerd: bijvoorbeeld huisgemaakte 

pompoensoep, salade met mozzarella en zongedroogde tomaatjes of een ciabatta met 

Indiaas-gekruide kip met avocado. Compleet met verse sappen, zuivel, koffie en thee. 

In de stijlvolle bar met uitzicht op de Keizersgracht en aangesloten foyer serveren 

we u een uitgebreid aanbod aan hapjes en dranken. Ook voor afstudeer-, netwerk- 

of nieuw-jaarsborrels is de Rode Hoed uitermate geschikt.    

Een band of dj maakt uw feest compleet. Voor hapjes tijdens uw feest kunt u een 

selectie maken uit ons uitgebreide assortiment. Uiteraard kunnen onze koks ook 

een assortiment samenstellen naar uw persoonlijke wens of smaak. 

Japanse yakitori spiesjes, oesters, een bitterbal met mosterd en na een lange avond 

dansen een broodje hotdog.     
© Ruben May

© Thiemi Higashi



Huwelijken
De Rode Hoed is een officiële trouwlocatie. U kunt op 
deze romantische plek elkaar het ja-woord geven 
(zowel ambtelijk als kerkelijk) maar ook uw vrienden 
en familie ontvangen voor een receptie, een feestelijke 
borrel en een heerlijk diner. 

Al vijfentwintig jaar wordt er in de Rode Hoed getrouwd, gefeest en gedineerd. 

Onze evenementenmakers adviseren en helpen u bij de organisatie van uw huwelijk. 

Bloemen aan het balkon, een champagnebuffet, verlichte dansvloer, band of dj? 

De Rode Hoed stelt zijn ervaring en uiteenlopende netwerk graag tot uw beschikking.

De prachtige oude kerkzaal kan op uiteenlopende wijze worden ingericht. Zowel voor 

de huwelijksceremonie, de receptie, het diner en feest of een combinatie hiervan is 

de Rode Hoed een geweldige locatie.

Eten en drinken van de beste kwaliteit, daar kunt u bij ons van op aan. Onze chefs 

werken met verse – bij voorkeur biologische – seizoensproducten van lokale lever-

anciers en bereiden gerechten uit verschillende wereld-keukens. 

© AV Fotoreportgages



ZAALHUUR TARIEVEN
zaal

Oosterhuiszaal & foyer

Vrijburgzaal

Zwanenzaal

Groenzaal

Banningzaal

Amsterdamzaal

Cafe

Architectenzaal

Grachtenzaal

1 dagdeel

€ 1.500

€ 425

€ 425

€ 375

€ 275

€ 325

€ 375

€ 600

prijs op aanvraag

2 dagdelen

€ 2.550

€ 725

€ 725

€ 640

€ 470

€ 555

€ 640

€ 1.200

prijs op aanvraag

3 dagdelen

€ 3.150

€ 895

€ 895

€ 790

€ 580

€ 685

€ 790

€ 1.800

prijs op aanvraag

Dagdelen:  Ochtend 09.00 – 13.00 uur  |  Middag 14.00 – 18.00 uur  |  Avond 19.00 – 24.00 uur 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, catering en overige faciliteiten; prijswijzigingen voorbehouden.



Bereikbaarheid

Rode Hoed

Auto
Er zijn verschillende parkeergarages op 

loopafstand van de Rode Hoed waar u tegen 

aantrekkelijke tarieven uw auto kunt parkeren. 

Openbaar vervoer
De Rode Hoed ligt op ongeveer 10 minuten 

lopen van het Centraal Station en 5 minuten 

lopen van diverse tramhaltes. 

Keizersgracht 102

1015 CV Amsterdam

+31 (0)20 638 56 06

www.rodehoed.nl

zaalverhuur@rodehoed.nl 

De Rode Hoed is onderdeel van: De Rode Hoed is lid van:

Voor het laatste nieuws volg ons online:

Boot
Voor de Rode Hoed ligt een aanlegsteiger 

waardoor we ook per (rondvaart)boot of 

watertaxi uitstekend bereikbaar zijn. 

Laden en lossen
Tegenover de ingang van de Rode Hoed 

vindt u een laad- en loshaven. 

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van de Rode Hoed kunt u terecht op: 

www.rodehoed.nl/contact of neem contact op met één van onze evenementenmakers.

http://denieuweliefde.com/amerpodia/
http://uniquevenuesofamsterdam.com/nl/
https://www.facebook.com/DeRodeHoed/
https://www.instagram.com/rodehoed/
https://twitter.com/derodehoed
https://www.linkedin.com/company-beta/1092940/

