
Extra informatie over het parkeren in de buurt van Fort aan de Klop en de looproute 

Op Fort aan de Klop is geen parkeergelegenheid. Parkeer niet in de bermen rond het Fort. Als je 

buiten de vakken parkeert riskeer je een boete! Hieronder wat extra informatie over de 

parkeermogelijkheden en de looproute naar het Fort.  

De ingang van Fort aan de Klop is aan de 1e Polderweg 4 (nr. 5 op het kaartje). Daar kun je niet 

parkeren! Het is wel het adres om in de routeplanner te zetten voor een wandelroute van je 

parkeerplaats naar het Fort. 

Waar je wel kunt parkeren is op het kaartje hieronder weergegeven met een P en de cijfers 1-4. 

 

  



P 22 parkeerplaatsen tegen het talud van de Muinck Keizerbrug. Neem vanaf de 
Franciscusdreef de afslag ‘Fort aan de Klop’ (bruin bordje) om bij het parkeerterrein te 
komen. Wandel vervolgens langs de Vechtdijk en de 1e Polderweg naar het Fort. (5 
minuten lopen) 

1 Parkeergarage de Vechtsebanen. Betaald parkeren (€ 1,25/uur). Volg het fietspad naar 
de Franciscusdreef, steek deze over en ga rechts op de Chilidreef. Neem aan het eind 
daarvan het wandelpad linksaf, ga het bruggetje over en ga linksaf op het fietspad naar 
het Fort. (10 minuten lopen) 

2 Parkeerplaatsen langs de Chilidreef. Voor de route zie bij 1. (5 minuten lopen) 

3 Linker 3: de Orinocodreef is opgebroken. In deze omgeving kun je daarom beter niet 
parkeren. 
Rechter 3: omgeving Costa Ricadreef. Vanaf het parkeerterrein t/o Huis aan de Vecht 
(Costa Ricadreef 9) loopt een wandelpad, dit volgen tot aan de Vechtdijk. Daar rechtsaf. 
Kort daarna rechtsaf de 1e Polderweg in. (10 minuten lopen) 

4 Parkeerplaatsen aan de overzijde van de Vecht. Loop de Muinck Keizerbrug over en ga 
langs de trap naar beneden. Je komt uit op de Vechtdijk. Wandel langs de Vechtdijk en 
de 1e Polderweg naar het Fort. (10 minuten lopen) 

5 Ingang van Fort aan de Klop. Hier is een beperkt aantal parkeerplaatsen voor minder 
validen beschikbaar. Je kunt daar alleen terecht na reservering vooraf. 

 


