het mooiste eiland

op het vasteland

Parkeren bij Fort aan de Klop voor logiesgasten
Je kan parkeren op de Franciscus-, Orinoco-, of Costa Ricadreef.
Laden en Lossen: je kan 20 minuten parkeren op de parkeerplaatsen links van de fortbrug in de tuin van de
fortwachterswoning (5) om je bagage te laden en lossen. Daarna adviseren wij je te parkeren op de Franciscusdreef (2),
de Orinocodreef (3) of de Costa Ricadreef (3). De parkeerplaatsen bij de P raden wij ’s nachts helaas af, vanwege de
kans op vernielingen aan auto’s.

Wandelroute vanaf de Franciscusdreef (2):
•

Wandel (kijkend naar de woningen) aan de rechterzijde langs de woningen;

•

volg het bospaadje langs de appelboomgaard, over het voetgangersbruggetje;

•

je ziet het fort al liggen: sla linksaf richting de toegangsbrug.

Wandelroute vanaf de Orinocodreef (3):
•

Wandel aan het eind van de doodlopende arm van de Orinocodreef, bij de schoolgebouwen het bospaadje op;

•

volg het bospaadje over het voetgangersbruggetje;

•

je ziet het fort al liggen: sla linksaf richting de toegangsbrug.

Wandelroute vanaf de Costa Ricadreef (3)
•

Wandel rechts (kijkend naar de hoofdingang) langs Huis aan de Vecht, over het wandelpad tussen Huis aan de
Vecht en de Klopvaart;

•

je houdt op het wandelpad rechts aan richting de Vechtdijk;

•

op de Vechtdijk aangekomen sla je rechtsaf;

•

op de eerste kruising sla je rechtsaf en dan direct links het slingerweggetje 1 e Polderweg in.
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Met de auto naar Fort aan de Klop
Navigatietip: voer de straatnaam in als ‘1e Polderweg’ (niet: ‘Eerste Polderweg’).

Vanaf de A2 (Amsterdam of Den Bosch)
Vanaf de A12, neem bij Utrecht de 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 tweede afrit na de tweede kruising met verkeerslichten naar rechts;

•

einde afrit links onder 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 (Richting Utrecht Noord);

•

volg de Ring Utrecht Noord richting Maarssen, bij de tweede rotonde linksaf de Franciscusdreef op richting
bedrijventerrein Overvecht/Vechtsebanen;

•

op de Franciscusdreef de tweede afrit na de tweede kruising met verkeerslichten naar rechts;

•

einde afrit links onder de brug door;

•

direct links: P.

Met de bus naar Fort aan de Klop
Vanaf Utrecht CS Centrumzijde
U-OV bus 3 richting Overvecht of Zuilen, vertrekperron A2. Via Overvecht rijdt de bus in 24 minuten naar bushalte
Franciscusdreef, via Zuilen doet hij er 17 minuten over. Vanaf deze halte is het 7 minuten lopen naar Fort aan de Klop.

Vanaf Utrecht CS Jaarbeurszijde
U-OV bus 4 richting Zuilen via Schaakwijk, vertrekperron D4, rijdt in 14 minuten naar bushalte J.M. De Muinck
Keizerlaan. Vanaf hier is het 9 minuten lopen naar Fort aan de Klop.
U-OV bus 5 richting Maarssen via Zuilen, vertrekperron D4, rijdt in 14 minuten naar bushalte Prins Bernhardplein. Vanaf
hier is het 14 minuten lopen naar Fort aan de Klop.
Voor actuele reisinformatie check: https://9292.nl/
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