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Landhuis in de Stad 

Park Oog in Al 1 

3533 HE Utrecht 

 

Parkeren: 

Mozartlaan 1 

3533 GA Utrecht 

Het Landhuis is gelegen in Park Oog in 

Al. Aan de oostzijde van het park vind je 

ons pand aan het verharde (fiets)pad. 

Ook via de andere paden kom je uit bij 

het Landhuis. Verse thee en koffie staan 

voor je klaar!
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Openbaar Vervoer 

Vanaf Station Utrecht Centraal vertrekt er iedere 

10 minuten een bus die stopt op een afstand van 

enkele minuten lopen van ons pand. Ook voor de 

tram is er op loopafstand een halte. Op de 

website van 9292.nl kun je zelf een keuze maken 

afhankelijk van de datum en tijd dat je reist. 

Meestal is dat bus 7 richting Kanaleneiland. Je 

stapt dan uit bij bushalte Ravellaan. 

 

Lopen of fietsen vanaf het station 

De loopafstand vanaf Utrecht Centraal Station is volgens de onderstaande route 1,2 

km, onze ervaring is dat je 15 minuten onderweg bent vanuit de stationshal. Loop op 

het station naar uitgang Jaarbeurszijde, niet richting Centrum. Er zijn in de 

fietsenstalling onderaan de trappen bij die uitgang van het station OV-fietsen 

verkrijgbaar. Met de fiets ben je vanaf het station in vijf minuten in het park.  

 

→ Onderaan de trappen, met je rug naar het station, ga je rechtsaf wandel je voor de 

terrassen langs. 

→ Bij de stoplichten ga je linksaf, je loopt/fietst langs de tramhaltes en volgt het 

fietspad. 

→ Zodra je bij de autoweg komt ga je rechts en steek je de weg over. Zie de 

afbeelding hieronder 

→ Als je de weg overgestoken bent ga je linksaf. Het water is nu aan je rechterhand. 

Je loopt/fietst op de Leidseweg. 

→ Na 700 meter kom je langs De Munt (aan je linkerhand) en ga je een brug over. 

→ Na de Muntbrug ga je meteen rechtsaf over het bruggetje de Kanaalweg op. Je 

hebt het water nu weer aan je rechterhand en links zie je het park. 

→ Na 120 meter sla je linksaf het Park Oog in Al in via de verharde weg/ fietspad. 

Het is een klein bruggetje na een paar woonboten. 

→ Na 90 meter ga je links het grindpad op en ben je gearriveerd. 
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Betaald parkeren is op deze rode lijn:  

Eigen Vervoer 

→ Navigatie: Mozartlaan 1, 3533 GA, Utrecht 

→ In het park is geen gelegenheid om te parkeren. 

→ Parkeren kan op de Mozartlaan en omliggende straten. Vanaf de Mozartlaan 

wandel je het park in en is het ongeveer 2-3 minuten lopen. Zie de afbeelding 

hieronder. 

→ Op de Mozartlaan is het betaald parkeren. Ga je een straat verder dan is tot 11:00 

betaald parkeren en na 11:00 gratis parkeren, kijk goed op de borden. 
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Meer over onze locatie ‘Landhuis in de Stad’ 
 

Het Landhuis is een locatie waar 

maatschappelijk verantwoord, 

multicultureel en wijkgericht 

ondernemen centraal staat. Wij 

zijn zeer enthousiast over de 

samenwerking en verwelkomen 

je graag binnenkort op je eerste 

trainingsdag! 

 

 

De vroegere buitenplaats is te herkennen 

aan het bakstenen landhuis uit de 18e 

eeuw en het omringende Park Oog in Al. 

Daarbij is nog een theekoepel aanwezig. 

 

De buitenplaats is rond 1664 gesticht 

door de excentrieke ('dolle jonker') 

Everard Meyster. Meyster liet een eindje 

buiten de stad zijn buitenplaats aan de 

Leidse Vaart bouwen zodat hij de 

uitbreidingen gade kon slaan. De 

buitenplaats kreeg daarom de naam Oog 

in Al. De uitbreidingen kwamen 

uiteindelijk echter vrijwel niet van de 

grond. 

 

Het hoofdgebouw is diverse malen 

aangepast, ook is de functie gewijzigd. In 

de eerste helft van de 20e eeuw was er 

een hotel-café-restaurant gevestigd. Tot 

voor kort was in het huis een dépendance 

van de Gemeentelijke Bibliotheek 

gevestigd. Sinds 2015 heeft het pand 

weer een nieuwe bestemming en is het 

weer een ontmoetingspunt in de wijk Oog 

in Al. 

 

Wij mogen sinds eind 2015 deze 

prachtige locatie in Park Oog in Al ons 

thuis noemen.  

 

De meeste van onze trainingen vinden 

plaats in dit 'Landhuis in de Stad'. 

Schoonderwoerd Coöperatie is de 

hoofdhuurder van het pand. 

Schoonderwoerd levert diensten op het 

gebied van soft skill ontwikkeling van 

mensen. Wij trainen, coachen, adviseren 

medewerkers in middelgrote en grote 

organisaties. Onze drive is om talent te 

ontplooien en te bundelen zodat mensen 

en organisaties boven zichzelf uit stijgen. 

We zijn gericht op het gezamenlijk 

belang, continuïteit van welvaart, geluk en 

duurzaamheid. Kijk voor meer informatie 

over onze missie, visie en activiteiten op 

www.schoonderwoerd.nl. 

 

In het pand zijn verder diverse bedrijven 

en organisaties gevestigd die zich 

allemaal betrokken voelen bij de 

maatschappij, de wijk en de stad. Een 

plek om geïnspireerd te worden, om je 

persoonlijk te ontwikkelen en om je te 

verbinden met elkaar. Wil je meer weten 

over wat er allemaal mogelijk is in het 

Landhuis in de stad? Kijk dan op 

www.landhuisindestad.nl. 

 

Wij hebben een veilige omgeving 

gecreëerd. Kijk voor ons corona-

protocol en een informatievideo op 

https://schoonderwoerd.nl/trainen-met-

anderhalve-meter-afstand/. 
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