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Over het gebouw

U gaat vergaderen op een bijzondere locatie. 
Dit monumentale pand werd gebouwd voor de 
Staatsspoorwegen toen die in 1870 verhuisden van 
Den Haag naar Utrecht.

De architect was N.J. Kamperdijk met een ontwerp 
in neoclassicistische/eclecticische stijl. Het interieur 
werd zeer sober uitgevoerd. De stadsarchitect 
C. Vermeijs voegde er in 1879 onder meer een 
verdieping aan toe en wijzigde de gevels.

De uitbreiding hielp maar kort. In 1894 bouwden 
de Staatsspoorwegen een tweede gebouw, naast 
het onze. Sindsdien draagt ons gebouw de naam 
Hoofdadministratiegebouw I, of HGB I.

Tussen beide gebouwen werd tevens een luchtbrug 
aangebracht, voorzien van beeldhouwwerken uit het 
Atelier Van den Bossche en Crevels.

HGB III, beter bekend als De Inktpot, werd 1921-
1922 gebouwd. Inwendig resteert in ons gebouw 
nog de oorspronkelijke trap, aangelegd volgens 
het keizerlijke trap-principe - met alternerend 
een dubbele en een enkele opgang - met ijzeren 
leuningen en colonnetten in eclectische trant.

Vergaderen in het 
Hart van Nederland



Het Holland Heart House

Onder de naam Holland Heart House zijn 6 medisch-
wetenschappelijke organisaties gehuisvest aan het 
Moreelsepark te Utrecht:
- Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
- Netherlands Heart Institute
- Cardiovasculair Onderwijsinstituut
- National Cardiovascular Data Registry
- Werkgroep Cardiologische Centra Nederland
- Nefrovisie

In totaal zijn er vier vergaderzalen beschikbaar. Uiteraard 
kunnen we lunch of een borrel verzorgen. Onbeperkt 
koffie, thee en koud water is €3,50 per persoon per 
dagdeel.

Andere catering is op verzoek mogelijk. Neemt u contact 
met ons op als u bijzondere wensen heeft.

Alle zalen zijn uitgerust met royale LCD-schermen. De 
Grote Zaal, Kleine Zaal en het Kabinet hebben ook een 
computer. Deze apparatuur is bij de zaalhuur inbegrepen. 
U kunt ook presenteren vanaf uw eigen computer met 
HDMI aansluiting. Adapters om te presenteren van 
MacBook of iPad zijn te leen net als een flipover en 
vergadertelefoon.

In het hele Holland Heart House maakt u gebruik van 
gratis wifi.

Reserveren

Voor actuele beschikbaarheid en online reserveren kijkt u 
op www.hollandhearthouse.nl/zaalverhuur 

U kunt bij ons vergaderen van 9:00 tot 20:00. Na 17:00 
betaalt u €50 per uur extra voor ondersteuning en receptie.

De Grote Zaal

Deze vergaderzaal heeft een capaciteit van 24 personen in 
carré tot 38 personen in theateropstelling. De zaal kijkt uit 
op het Moreelsepark. €275 per dagdeel. 

De Kleine Zaal

Deze zaal heeft een capaciteit van 12 personen in 
carré tot 20 in theateropstelling. De zaal kijkt uit op het 
Moreelsepark en op Tulpenburch of HGB II. €125 per 
dagdeel.

Het Heart Rock Café

Het Heart Rock Café is de ideale plek voor een informele 
borrel na afloop van uw vergadering (op aanvraag).

Het Kabinet

Onze kleinste vergaderzaal met een vaste ovale tafel en 8 
stoelen. €100 per dagdeel.

De Hans Makzaal

De Hans Mak Zaal staat normaal in een klein carré van 12 
personen maar is uit te breiden tot max 24 personen. De 
zaal kijkt uit op het Moreelsepark. €275 per dagdeel.

Bereikbaarheid

Het Holland Heart House ligt letterlijk naast Utrecht 
Centraal Station. Met de auto gaat u naar Parkeergarage 
Moreelsepark (P1), Spoorstraat 22, Utrecht. U vindt tevens 
een bewaakte fietsenstalling naast ons gebouw.


