
 

 

 
 
 
Parkeren bij Fort aan de Klop 
 

De nummers 1, 2, 3, 4, 5 en P verwijzen naar parkeerlocaties op de plattegrond. 

 

Op Fort aan de Klop zelf is geen parkeergelegenheid. U kunt parkeren aan de andere 

zijde van het fort (zie kaartje): links van de P zijn 22 parkeerplaatsen tegen het talud 

van de Muinck Keizerbrug. 

 

Als deze parkeerplaatsen vol zijn is het niet de bedoeling dat er in de bermen rond het 

fort geparkeerd wordt (als u buiten de vakken parkeert kunt u een parkeerbon krijgen). 

U kunt parkeren bij de Vechtsebanen (1), op de Franciscusdreef (2), op Orinocodreef/ 

Costa Ricadreef (3) of aan de overzijde van de Vecht (4).  

 

Laden en lossen: u kunt 20 minuten parkeren op de parkeerplaatsen links van de 

fortbrug in de tuin van de fortwachterswoning (5), om bagage te laden en lossen. Langer 

parkeren op deze parkeerplaatsen kan alleen in overleg met personeel van Fort aan de 

Klop. 

 

 

(- - - = wandelpad) 



 

 

 

 
 

 

Met de auto naar Fort aan de Klop  
TomTom-tip: voer de straatnaam in als “1e Polderweg” (dus niet “Eerste Polderweg”) 

 

 
Vanaf de A2 (Amsterdam of Den Bosch)  

(vanaf de A12, neem bij Utrecht A2 richting Amsterdam): 

 

 Neem afslag 6 (Ring Utrecht Noord); 

 Op de Ring Utrecht Noord, bij de eerste rotonde rechtsaf de Franciscusdreef op 

richting bedrijventerrein Overvecht/Vechtsebanen; 

 Op de Franciscusdreef de 2e afrit na de 2e kruising met verkeerslichten naar rechts; 

 Einde afrit links on der de brug door; 

 Direct links: P 

 
Vanaf de A27 (Breda of Hilversum) 

(vanaf de A28, neem bij Utrecht de A27 richting Hilversum): 

 

 Neem afslag 31 (Ring Utrecht Noord 

 Volg de Ring Utrecht Noord richting Maarssen: bij de 2e rotonde linksaf de 

Franciscusdreef op richting bedrijventerrein Overvecht/Vechtsebanen; 

 Op de Franciscusdreef de 2e afrit na de 2e kruising met verkeerslichten naar rechts; 

 Einde afrit links on der de brug door; 

 Direct links: P 

 

 

Met de bus naar Fort aan de Klop 
 

Vanaf Utrecht CS centrumzijde: 

 

Bus 16 (richting Vechtsebanen, via zuilen), 17 min. naar halte Franciscusdreef; 

5 min lopen (400 meter) naar Fort aan de Klop (zie kaartje). 

 

Bus 6 (richting Vechtsebanen, via 0vervecht), 14 min. naar halte Orinocodreef; 

8 min. lopen (700 meter) naar Fort aan de Klop (zie kaartje) 

 

Bus 3 (richting Zuilen), 15 min naar halte Prins Bernhardplein; 

11 min lopen (950 meter) naar Fort aan de Klop (zie kaartje) 

 

Bus 36 (richting Maarssen via Zuilen), 14 min. naar halte Prins Bernhardplein; 

11 min lopen (950 meter) naar Fort aan de Klop (zie kaartje) 

 

 

 

 

 

 

 


