
Locaties afspraken  

 

Wandelcoachsessie 

Castellum Hoge Woerd 
Hoge Woerdplein 1 
3454 PB De Meern 

Routebeschrijving Castellum Hoge Woerd  

 

Met de fiets: Kom je uit Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern of Utrecht naar Castellum? Dan 

raden wij aan met de fiets te komen. Castellum ligt in het hart van Leidsche Rijn en is via 

verschillende hoofdfietsroutes te bereiken. Bovendien ligt Castellum aan Het Lint, waardoor 

het vanuit Vleuten snel en comfortabel met de fiets te bereiken is.  

Vanuit Utrecht-centrum/-noordoost/-noordwest: Via de Vleutenseweg fiets je over de Gele 

Brug naar Leidsche Rijn. Sla direct na de brug linksaf en hou rechts aan op het fietspad. Je 

kruist vervolgens de Stadsbaantunnel. Volg het fietspad rechtdoor langs de busbaan Parkwijk 

(+/- 1,5 km). Volg het fietspad met de bocht mee naar links en sla bij de stoplichten rechtsaf 

de Groenedijk op. Volg deze weg tot Castellum Hoge Woerd. Op het voorplein vind je aan de 

rechterkant fietsparkeerplaatsen. Vanuit Utrecht-zuid:  

Vanuit Utrecht Zuid fiets je langs de Dominee Martin Luther Kinglaan het Amsterdam-

Rijnkanaal over via de Meernbrug. Blijf het fietspad volgen over het dak van de A2-tunnel. 

Ter hoogte van Hoge Weide ga je linksaf en steek je de Stadsbaan over. Volg het fietspad 400 

meter en sla dan rechtsaf de Groenedijk op. Dit fietspad volg je tot aan Castellum Hoge 

Woerd.  

Met het openbaar vervoer: Castellum is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Bus 4 

stopt aan de rand van het terrein (halte ‘De Woerd’). Deze bus stopt op NS station Utrecht-

Centraal (Jaarbeurszijde) en komt ook langs NS station Terwijde. Verder stopt bus 28 op 650 

meter loopafstand van het Castellum bij halte ‘Eerste Westerparklaan’ en op 500 meter 

loopafstand bij halte ‘De Meernbrug’. Deze buslijn komt ook langs NS station Vleuten. 

 

Het Coachhuis 
Catharijnesingel 56-57 
3511 GE  Utrecht 
Het Coachhuis aan de Catharijnesingel is uitstekend bereikbaar met het OV. Met de trein of bus reist 
u dan naar Utrecht Centraal Station. Vanaf Utrecht CS loopt u Hoog Catharijne binnen en volgt u de 
borden richting het Godebaldkwartier en de winkels Albert Heijn en Hema.  
U loopt langs de Hema (Godebaldkwartier 325, Utrecht) naar de uitgang van het complex. Vlak voor 
de roltrappen naar buiten is de toegang tot het pand Catharijneborch, en kunt u aanbellen bij Het 
Coachhuis. Ook aan de buitenkant van het pand, aan de Catharijnesingel 56, kunt u het pand 
betreden. Het Coachhuis bevindt zich op de 4e verdieping van het pand Catharijneborch. 
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