
Routebeschrijving techniek 

bezoekadres: Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht 

navigatie 

Om bij Theater Kikker te komen navigeer naar Minrebroederstraat 1 en rij nog 50 meter rechtdoor. 

Dat voorkomt dat je over de Oudegracht gestuurd wordt. 

lengte- en aslastbeperking 

Omdat Theater Kikker midden in het historische centrum van Utrecht ligt, gelden er een aantal 

beperkingen voor vrachtvoertuigen: 

–    De maximale aslast voor is 2,0 ton (zwaarder kan tot aan ± 20 meter van het theater) 

–    De maximale lengte is 9,00 meter (langer mag tot aan ± 200 meter van het theater) 

Kijk voor alle informatie op de voertuigbeperkingenpagina van de gemeente Utrecht. 

omleidingen door wegwerkzaamheden 

Ook in Utrecht zijn er regelmatig omleidingen vanwege werkzaamheden aan de weg. Kijk voor 

actuele informatie op de bereikbaarheidpagina van de gemeente Utrecht. 

milieuzone 

Theater Kikker ligt binnen een milieuzone. Dit betekent dat dieselauto’s (personen- en bestel-) van 

vóór 2001 geen toegang hebben. Kijk voor alle informatie op de milieuzonepagina van de gemeente 

Utrecht. 

parkeren 

Er kunnen geen auto’s, bak- of vrachtwagens voor de deur bij Theater Kikker geparkeerd worden. Per 

zaal is er 1 parkeervergunning om in de buurt te parkeren. Het is ook (in overleg) mogelijk om buiten 

het centrum te parkeren. Houd in alle gevallen rekening met de extra tijd die het kost om te parkeren 

en weer terug te komen in Theater Kikker. 

 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/goederenvervoer/voertuigbeperkingen-en-goederenvervoerroutes
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/bereikbaarheid/verkeershinder-en-routes/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone


routebeschrijvingen 

vanuit Amsterdam 

Vanaf A2: 

Neem afslag 6 (Ring Utrecht Noord – Maarssen) 

Weg volgen tot 3e rotonde (Robert Kochplein) 

Daar rechts aanhouden (Darwindreef) 

Weg volgen tot rotonde (Eikmanplein) 

Rotonde recht oversteken (Blauwkapelseweg) 

Weg volgen tot 3e verkeerslichten. 

Rechts over de brug (Wittevrouwenbrug) 

Rechtdoor tot Y-splitsing 

Links langs het standbeeld met de denkende haas, en naar links (Lange Jansstraat) 

Als de weg naar links draait (bij de Janskerk) naar rechts. 

Dit is bij het standbeeld met de man op het paard (Korte Jansstraat) 

Direct 1e weg rechts (Minrebroederstraat) 

Straat uit rijden tot Theater Kikker aan je rechterhand ligt. 

vanuit Den Bosch 

Vanaf A2: 

Ga de A27 op (richting Hilversum/ Almere) 

Neem verder de algemene route 

vanuit Rotterdam, Den Haag 

Vanaf A12: 

Neem A27 (richting Hilversum/ Almere) 

Neem verder de algemene route 

vanuit andere richtingen 

A27 (richting Hilversum/ Almere) 

Neem verder de algemene route 

algemene route 

Neem afslag 30 (Veemarkt) 

Onder aan de afslag links (Biltse Rading) 

2e rotonde links (Blauwkapelseweg) 

Weg volgen tot 3e verkeerslichten. 

Rechts over de brug (Wittevrouwenbrug) 

Rechtdoor tot Y-splitsing 

Links langs het standbeeld met de denkende haas, en naar links (Lange Jansstraat) 

Als de weg naar links draait (bij de Janskerk) naar rechts. 

Dit is bij het standbeeld met de man op het paard (Korte Jansstraat) 

Direct 1e weg rechts (Minrebroederstraat) 

Straat uit rijden tot Theater Kikker aan je rechterhand ligt. 

 


