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In kasteel de Renesse kan je ruimtes huren voor 

vergaderingen, presentaties, feesten, tentoonstellingen, … .  

Een overzicht van de verschillende beschikbare ruimtes: 

BENEDEN 

 Ridderzaal, rotonde 

 Klein salon 

 Groot salon 

 Eetzaal 

 Rode zaal 

 Blauwe zaal 

 St Joris toren 

 

Voor alle inlichtingen kan je terecht op het secretariaat van 

maandag t.e.m. vrijdag van 10 – 12 en 14 – 16 uur. Tijdens 

schoolvakanties enkel op maandag en donderdag.  
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BOVEN 

 Erehal en spiegelzaal 

 Vergaderzaal 1  

 Vergaderzaal 2 

 Blauwe kamer 

 Eetkamer 

 Slaapkamer 

 St Joris toren 
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RIDDERZAAL 

Oppervlakte 75 m² 

Afmetingen 5.97 x 12.58 m  

 

Receptie – statafels – 100 personen  

Theater – concert – 80 personen 

Theater – vergadering – 90 personen 

Feest – rechthoekige tafels – 96 personen  

Feest – ronde tafels – 72 personen  

 

Afzonderlijk of in combinatie met eetzaal en klein salon en 

eventueel ook groot salon. Ook hele benedenverdieping 

mogelijk. 

 

De nabijgelegen keuken kan gebruikt worden voor catering. 

  



 

ROTONDE 

Oppervlakte 29.59 m² 

Afmetingen 6.14 m diameter 

 

Feest – ronde tafels – 28 personen  

 

Als inkom of in combinatie met ridderzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GROOT SALON 

Oppervlakte 60.24 m² 

Afmetingen 10.21 x 5.90 m  

 

Receptie – statafels – 60 personen  

Theater – vergadering – 52 personen 

Feest – rechthoekige tafels – 42 personen 

Feest – ronde tafels – 40 personen  

 

Afzonderlijk of in combinatie met ridderzaal, eetzaal en klein 

salon. Ook hele benedenverdieping mogelijk. 

 

De nabijgelegen keuken kan gebruikt worden voor catering.  

 



 

 

KLEIN SALON 

Oppervlakte 42.07 m² 

Afmetingen 7.13 x 5.90 m  

 

Receptie – statafels – 42 personen  

Theater – vergadering – 32 personen 

Feest – rechthoekige tafels – 30 personen  

Feest – ronde tafels – 30 personen  

 

Steeds in combinatie met eetzaal of in combinatie met 

eetzaal, ridderzaal en eventueel ook groot salon. Ook hele 

benedenverdieping mogelijk. 

 

De nabijgelegen keuken kan gebruikt worden voor catering.  

  



 

EETZAAL 

Oppervlakte 53.41 m² 

Afmetingen 11.87 x 4.5 m  

 

Receptie – statafels – 53 personen  

Theater – vergadering – 48 personen 

Feest – rechthoekige tafels – 30 personen  

Feest – ronde tafels – 35 personen 

Feest – rechthoekige/ronde tafels – 45 personen  

 

Steeds in combinatie met klein salon of in combinatie met 

klein salon, ridderzaal, en eventueel ook groot salon. Ook 

hele benedenverdieping mogelijk. 

 

De nabijgelegen keuken kan gebruikt worden voor catering.  



 

BLAUWE ZAAL 

Oppervlakte 27.65 m² 

Afmetingen 5.70 x 4.85 m  

 

Receptie – statafels – 30 personen  

Feest – rechthoekige tafels – 24 personen 

Feest – ronde tafels – 25 personen  

 

Afzonderlijk of in combinatie met rode zaal. Ook hele 

benedenverdieping mogelijk. 

 

De kleine keuken op de eerste verdieping kan gebruikt 

worden. Beperkte catering. 

  



 

RODE ZAAL 

Oppervlakte 46.41 m² 

Afmetingen: 9.57 x 4.85 m  

 

Receptie –  statafels – 50 personen  

Theater – vergadering – 40 personen 

Feest – rechthoekige tafels – 40 personen 

Feest – ronde tafels – 30 personen  

 

Afzonderlijk of in combinatie met blauwe zaal. Ook hele 

benedenverdieping mogelijk. 

 

De kleine keuken op de eerste verdieping kan gebruikt 

worden. Beperkte catering. 

   



 

ST JORIS TOREN 

Oppervlakte 30.66 m² 

Afmetingen 6.25 m diameter 

 

vergadering - 12 personen  
 

 

 

  



 

EREHAL 

Oppervlakte 44 m² 

Afmetingen 6.25 x 7.84/5.75 m  

Op eerste verdieping 

 

Voor inzegening burgerlijk huwelijk  

Plaats voor 28 personen, naast bruid en bruidegom 

 

Spiegelzaal (naast erehal) kan gebruikt worden voor een 

kleine receptie na inzegening burgerlijk huwelijk.  



 

VERGADERZAAL 1 

Oppervlakte 32 m² 

Afmetingen 8 x 4 m  

Op eerste verdieping 

 

vergadering - 18 personen 

met whiteboard 

  



 

VERGADERZAAL 2 

Oppervlakte 32 m² 

Afmetingen 8 x 4 m  

Op eerste verdieping 

 

vergadering - 20 personen 

als computerlokaal voor 10 personen  

(10 computers ter beschikking) 

met whiteboard en beamer 

 

 

 

 



BLAUWE KAMER 

Oppervlakte 32.48 m² 

Afmetingen 6.91 x 4.7 m 

Op eerste verdieping  

Tentoonstellingsruimte 

EETKAMER 

Oppervlakte 29.52 m² 

Afmetingen 6.28 x 4.7 m 

Op eerste verdieping  

Tentoonstellingsruimte 

SLAAPKAMER 

Oppervlakte 22.32 m² 

Afmetingen 4.75 x 4.7 m 

Op eerste verdieping  

Tentoonstellingsruimte 

ST JORIS TOREN 

Oppervlakte 30.66 m² 

Afmetingen 6.25 m diam. 

Op eerste verdieping 

Tentoonstellingsruimte 
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