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Coachingslocatie  

‘De Theekoepel’ 
 

 

                                                                             

Routebeschrijving 
Nieuw: vanaf 1 mei 2017 is er in de stadsvilla, 

waar de Theekoepel bij hoort, weer een 

restaurant. Voor wie vroeg is: u kunt dus in dit 

“Landhuis in de stad”  even wachten en/of 

gebruik maken van het sanitair.  

Met het openbaar vervoer: Te voet vanaf 

Utrecht CS: 14 minuten. Vanaf Utrecht 

Centraal loopt u het noordwesten in. Steek de 

drukke kruising (Westplein)over. Meteen 

daarna steekt u weer over: linksaf in de 

richting van de molen. U loopt nu op de 

Leidseweg, rechts van u is de Leidse Rijn. U 

volgt het water. (Grappig detail waar een 

coachingsclient me attent op maakte: Als u 

daarbij op het trottoir loopt, kunt  munten 

volgen, die in het trottoir zijn aangebracht. Het 

is nl. tevens de richting van het Muntmuseum) 

Aan het eind van de weg ziet u de bomen al 

van Park `Oog in Al'. Daar is ook, links van u 

het Muntmuseum. U gaat het bruggetje 

recht voor u over, meteen daarna gaat u de 

ophaalbrug rechts van u over. U ziet nu de 

Theekoepel links van u. Neem het bruggetje 

links van u, het park in. 

 

 

Stadsbus vanaf Utrecht CS: 9 + 4 minuten 

Vanaf Utrecht Centraal neemt u de stadsbus 

richting Oog in Al. Deze gaat vrij frequent. U 

rijdt mee tot de halte 'Beethovenlaan' in -

Oog in Al'( 9 min.) Ga die laan in, aan het 

eind van de Beethovenlaan ziet u het park al. 

Het is 4 minuten lopen. Loop rechtdoor het 

park in. Achter de stadsvilla, nu in gebruik als 

“Landhuis”, vindt u de Theekoepel.  

 

Met de auto: 

Park `Oog in Al' ligt in het oude (westelijk) 

deel van  Utrecht. Vlak bij de A2. Bij gebruik 

van navigatiesysteem: Mozartlaan z/n. 

Vanuit het zuiden: 

U neemt de A2, ring Utrecht-West, afslag 

Centrum/ De Meern. Als u de stad inrijdt, 

houdt u nog voor de fly-over links aan: "Oog 

en Al". U rijdt onder de fly-over door, naar links. 

Na  het bloemenstalletje aan uw rechterhand 

neemt u de derde afslag aan de rechterkant, de 

wijk in:  de Beethovenlaan. Aan het eind van 

de straat ziet u het park. U parkeert de auto 

aan de rand van het park op de Mozartlaan. 

In het midden van het park, achter het 

dierenweitje en het Landhuis, vindt u de 

Theekoepel.  
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Vanuit het oosten: 

U neemt de ring van Utrecht, na Ikea houdt u 

rechts aan, afslag Amsterdam e.d. Wees alert, 

blijf na de afslag rechtshouden richting 

centrum. U wilt niet de tunnel in richting 

Amsterdam/Utrecht…! Navigatiesystemen 
kennen vaak deze situatie nog niet. Volg de 

borden Centrum. Zie verder boven. 

Vanuit het noorden: 

Kies voor de A2 als aanrijroute. Neem op tijd 

de afslag Centrum, ruim voor de tunnel in de 

A2. De vroegere overbekende afslag De 

Meern/Oog in Al bestaat nl. niet meer. Neem 

dus afslagnr. 6-8, later nr. 7. Uw 

navigatiesysteem kent mogelijk deze situatie 

met de tunnel niet. Volg  de borden Centrum. 

Als u de stad inrijdt, en de GAMMA rechts van 

u heeft, volgt u de borden Oog in Al. Als u 

over de brug in een laan met bomen rijdt, 

slaat u bij de stoplichten links af. Dit is de E. 

Meijsterlaan. Aan het eind van de laan stuit u 

op het park. Ga daar linksaf , de Mozartlaan 

in. U kunt in die laan parkeren,  aan de rand 

van het park. In het midden van het park, 

achter het dierenweitje en de stadsvilla 

vindt u de Theekoepel.  

> Liever zuidelijker in het land?   

Plan uw coachingssessies dan in “De 

Vlashoeve” in Almkerk, Brabant. Deze 

coachingslocatie is vooral goed bereikbaar per 

auto.   

 

Tot waar ook! 

Aveline Dijkman 

0623625808 

www.DATcoaching.nl 

a.dijkman@DATcoaching.nl                                                  

 

Adressen: 

Eerste locatie (geen postadres): 

DATcoaching “De Theekoepel” 

Park Oog in Al, Mozartlaan z/n 

3533 HE Utrecht. 

Tweede locatie, tevens postadres: 

DATcoaching “De Vlashoeve” 

Provincialeweg Noord 19 

4286 EA Almkerk 

 

 

 

 

 

http://www.datcoaching.nl/

