
Inspirerende historische ruimtes aan de Oudegracht, 
het middelpunt van Utrecht. Aan het water en aan 
een rustige binnenstadstuin. Voor vergaderingen, 
flexwerken, trainingen, bijeenkomsten, teambuilding, 
borrels en diners kun je bij ons terecht.   
Station Utrecht CS is 10 minuten lopen en de 
Springweg parkeergarage is op steenworp  
afstand. Bij huur van onze ruimte(s) is altijd  
minimaal een servicemedewerker inbegrepen. 
 
Wij bieden in alle ruimtes  
• Snel internet • Beamer • Flip overs  
• Onbeperkt koffie, thee, water en koek  
• Overheerlijke catering  
• Een fotogenieke, unieke sfeer   
• Fijne servicemedewerkers  
 
In verband met de huidige RIVM hygiene- en 
afstandsmaatregelen is het onduidelijk wanneer  
er weer ruimte verhuurd mag worden.  
Daarnaast is het maximaal toegestane aantal 
personen per ruimte nog onduidelijk.

www.inderuimte.org
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 share 
 connect 
     inspire

Huur je bij ons 
ruimte(s), dan 
ondersteun je vele 
culturele, sociale 
en duurzame 
initiatieven.  
100% win-win.
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IDR grote ruimte + subruimte 
230m2 / € 125 ex btw per uur (minimale huur: 3 uur) 

Grote, lichte, hoge  en flexibel in te richten ruimte inclusief een aangrenzende zijruimte van 
42m2 die geschikt is als subzaal. Dit enorme kloostergewelf heeft hoge plafonds met 
monumentale bogen en is een historische beleving met alle techniek en comfort van nu! 
Snel internet, vloerverwarming, ramen, een ingang aan de werf èn aan een binnenstadstuin. 
Geschikt voor zowel kleine als grote groepen. 
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IDR zijruimte 
42m2 

Deze ruimte heeft een prikkelende, creatieve sfeer en grenst aan de grote 
ruimte. Bij huur van de grote ruimte is deze zijruimte inbegrepen. 
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IDR werfruimte 
36m2 / € 65 ex btw per uur (minimale huur: 3 uur) 

De werfkelders aan de Oudegracht zijn unieke historische ruimtes. Onze sfeervolle  
en comfortabele werfruimte heeft een eigen ingang en bar heeft en ligt naast de grote 
ruimte. Deze ruimte kan ook verbonden worden met de erboven gelegen 
grachtruimte. Sla met mooi weer de deuren open en geniet van het uitzicht op het 
water, de werven en de sfeervolle Utrechtse binnenstad.
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TFF*WAT ruimte 
40m2 / € 100 ex btw per uur (minimale huur: 4 uur) 

Grote ramen, een hoog plafond vol mooie ornamenten en een inspirerend interieur. 
Comfortabele, lichte ruimte met een zakelijke doch creatieve sfeer en een eigen 
ingang. Snel internet en vloerverwarming. Je bent hier aan een van de mooiste 
stukken van de Oudegracht tussen de leukere winkels en barretjes. Geniet van deze 
rustige plek met uitzicht op statige grachtenhuizen en... bomen! Deze ruimte kan 
verbonden worden met de beneden gelegen werfruimte. 
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BLACKBIRD Coffee & vintage RUIMTE 
50m2  /  € 100 euro ex btw per uur (minimale huur: 6 uur) 

Blackbird is niet alleen een leuke vergaderplek, het is ook een specialty koffiebar. 
Vergaap je aan de vintage racefietsen en meubels, die ook nog te koop zijn!  
Een unieke plek om je vergadering of bijeenkomst de gezellige sfeer van een dagje 
koffiebar te geven.



verhuur fle x plek in i t i at i ef 
INDERUIMTE

IDR ligt aan de waterkant en aan EEN tuin 
bruisen & rusten midden in de stad 

 De Utrechtse Oudegracht en haar werven zijn uniek in de 
wereld.  Ga heerlijk aan de waterkant zitten en geniet van het 
uitzicht op statige grachtenpanden, de voorbijvarende boten en 
de terrassen. Voor de liefhebbers van rust en groen is de 
binnenstadstuin (het Abraham Dolehof) een paradijs.
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FOOD & IMPACT 
van bevlogen cateraars 
We verwennen je met de lekkerste zoetigheden, 
lunches, borrelhapjes en diners. Van broodjes met 
briljante smaakcombinaties tot authentieke 
Indonesische  Italiaanse gerechten. Allemaal van 
lokale, bevlogen cateraars die naast hun liefde voor 
eten bereiden ook een missie hebben op sociaal-  
en duurzaamheidsgebied.  

Meer weten? Vraag onze menukaart 
via info@inderuimte.org 



geschikt als  
teambuildingsactiviteit  
of inspiratieworkshop 
€ 25,00 ex btw p.P.

WONDERLAND 
 
 beeld en tekst vangen    o.l.v. arianne notenboom 
 

We gaan foto's maken. Het maakt 
niet uit waarvan. Dat wat jou opvalt. 
Je zult zien dat er altijd & overal wel 
iets interessants te vinden is. Als je 
maar goed kijkt. Zo ontwikkel je op 
een speelse en onbevangen manier 
meer oog voor de wereld om je 
heen. Ik zie ik zie wat jij niet ziet. 
 
En wat ziet die ander dan wel? 
Iedereen kijkt anders naar de wereld, 
maakt een eigen verhaal. Na het 
fotograferen gaan we daarom titels 
aan de foto's toevoegen. Dit geeft je 
zowel inzicht in jouw kijk op de 
wereld als in die van anderen. En dat 
kan enorm blikverruimend (en 
verrijkend) zijn! 
 
Het gaat hier dus niet om techniek of 
compositie, maarom wat jij ziet en 
jouw associaties daarbij. Hoe jij de 
wereld kadert en inkleurt. Je kunt het 
dan ook niet 'goed' of 'fout' doen.  
 

Wat heb je nodig? 
• Een smartphone om mee te  
  fotograferen.  
• Zin om te zien en je blikveld te  
  verruimen. 
 
Wat kun je verwachten? 
• Een vooral leuke, maar ook 
  inspirerende en blikverruimende 
  ervaring. 
• Inzicht in je eigen (denk) kaders  
  en die van anderen. 
• Een leuk aandenken 
 
Wat vonden anderen?  
Was leuk! Ben helemaal geïnspireerd. - 
Gillian  
 
Thnx voor de fijne, leuke, gezellige, 
open en inspirerende avond! - Esther  
 
Ik vond het echt heel leuk om te  
doen. Dank je voor de goed verzorgde 
workshop! - Sibylla

yes we can

don’t speak
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EVERMORE 
 
 escape experience 
o.l.v. subcultures events 

Een unieke ervaring over Utrechtse geheimen, 
slimme handelaars en een zwarte vogel. Kunnen 
jullie in 60 minuten ware rijkdom vergaren?  
Teams strijden tegen elkaar om de meeste 
puzzels op te lossen. Er zijn twee of meer 
spelleiders bij . De tijdsduur is 75 minuten en 
bestaat uit een introductie, het spel en een 
debrief. 

geschikt als teambuildingsactiviteit, 
bedrijfsuitje, familiedag of voor een grote vriendengroep 

€ 29,00 ex btw per persoon
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