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Route Oss on Classic Wheels 2001 

Vkl = verkeerslicht 

Ri = richting 

 

Er zijn geen rustplaatsen opgenomen in de route. Er doen zich echter genoeg gelegenheden voor aan de 

route om, als u daar zin in heeft, een pauze in te lassen. 

Let op: Hou U aan de maximale snelheid er staan nm diverse flitspalen op de route. 

 

1. Parkeerplaats links ri. rotonde Eikenboomgaard 

2. rotonde links ri. Oyen-Tiel  Hertogensingel 

3. rotonde rechtdoor   Zaltbommelseweg 

4. vkl. rechtdoor ri. Alem Gewandeweg 

5. gemeente “Oss” uit 

6. 1
ste

 links   Huizenbeemdweg 

7. meteen na wegversmalling rechts  Amsteleindstraat 

8. weg rechts aanhouden 

9. bij drempel rechtdoor  Vreestraat 

10. 1ste
 links  Rietkampsestraat 

11. einde rechts  Broekstraat  

12. “Geffen” in, spoor over  Let op!!!! 

13. 1ste
 rechts  Molenstraat 

14. rechts aanhouden, spoor over Let op !!!! 

15. kruispunt oversteken  Nulandsestraat 

16. einde weg rechts   Kerkdijk 

17. 1ste
 links doorgaand verkeer volgen  Heeseind 

18. weg volgen, door “Kruisstraat” Heeseind wordt Kruisstraat 

19. Gemeente “Rosmalen” in Kruisstraat wordt Bruggen 

20. rotonde rechts ri Waalwijk  Rodenborchweg 

21. 3de
 rechts, bij blauw palen kunstwerk  Oosteinderweg 

22. 1ste
 links   Vlietdijk wordt Rosmalensedijk 

23. voorrangsweg links Let op !!!  Hustenweg (zie je pas later) 

24. 1ste
 rechts ri Gewande 

25. einde weg rechts Gewande Gewande 

26. dijk volgen 

27. splitsing links   Krommenhoek 

28. dijk volgen 

29. einde dijk links  Nieuwe Provinciaalse weg 

30. vlak voor bord “Maren-kessel” links dijk op  (Marensedijk) 

31. dijk volgen  

32. bij bordje Kesseldijk rechts dijk af (huisnr 6) Wielstraat 

33. y-kruising links aanhouden Wielstraat 

34. voorrangsweg links (pas op gevaarlijk kruispunt) Mr. vd Coothstraat 

35. gemeente “Lith” in 

36. in bocht naar rechts linksaf  Citadelstraat 

37. einde weg rechts dijk op Lithsedijk 

38. voor bord doodlopende weg rechts 

39. voorrangsweg links ri Lithoyen-Oss  Lithsedijk 

40. “Lith” uit 1
ste

 rechts bordje “LF 12a” fietsroute 
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 volgen (voor links liggend blauw info centrum) 

41. einde weg links (LF 12a) Molenstraat 

42. “Lithoyen” in (LF 12 a) 

43. 1ste
 links (LF 12a)  Langwijkstraat 

44. kruising rechts (LF 12a) Dorpstraat 

45. 1ste
 links langs kerk (LF 12a) 

46. einde weg rechts dijk op Lithoijense dijk 

47. weg links volgen   Lithoijense dijk 

48. doorgaande weg volgen 

49. einde weg rechts ri Oijen-Oss 

50. 2de
 links ANWB-bord ri Ravenstein Beatrixweg 

51. 2ste
 links bij bordje “waterschap de Maaskant” Parallelstraat 

52. 3de
 rechts   Vlierstraat 

53. “Oijen” in en meteen einde weg links Sassenstraat 

54. rechts Oijense-benedendijk op 

55. Oijense-benedendijk blijven volgen wordt Oijense bovendijk 

56. Na witte “kasteeltje” aan linkerzijde rechts Kasteelstraat 

57. voorrangsweg rechtdoor oversteken 

58. y-kruising rechts aanhouden 

59. 2de
 links  Oelenstraat/rottenstraat 

60. voorrangsweg (bij pannenkoekenhuisje) 

 

Als u de korte route wilt rijden gaat u hier rechtsaf naar Oss. Weg blijven volgen tot aan rotonde. Bij rotonde 

rechtdoor en ziet u rechts de parkeerplaats weer. 

 

Als de gehele route wilt rijden (en dat kunnen wij u aanbevelen) gaat u nu links ri. pannenkoekenhuisje. 

61. bij “Macharen” voorrangsweg rechts. 

62. brug over meteen links ri Maasbommel Sluisweg 

63. weg naar rechts volgen ri Megen/Maasbommel 

64. Y-kruising rechts, niet naar pontje (ri Megen)  

65. links weg volgen 

 (fietsroutebordje Land van Ravenstein) 

66. gemeente Megen in, dijk volgen Maasdijk 

67. in bocht naar links rechts dijk af  (LF 12a)  Verlengde Torenstraat 

68. weg rechtdoor volgen 

69. bij toren aan linkerhand, vlak voor dijk, rechts 

 ri witte fietsbordje Oss/Macharen  

70. einde weg links   Kapelstraat 

71. net voor bordje einde bebouwde kom “Megen” links 

72. voorrangsweg rechts ri Oss 

73. rotonde links ri Haren Dorpenweg 

74. in “Haren” links ri. Dieden  Lietingstraat 

75. einde rechts dijk op 

76. bij zendmast rechts dijk af 

77. einde weg links 

78. in “Demen” weg volgen naar de kerk toe Ossstraat wordt St Wilbertstraat 

79. na kerk 1
ste

 links   St Wilbertstraat 2-2
a
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80. rechts dijk op 

81. links dijk volgen 

82. spoorweg oversteken Let op !!!! 

 

 

83. in “Ravenstein” 1
ste

 rechts v. Coothweg  

(niet ’t Laantje in) (pas op max. 2,2m breed 2,5m hoog) 

Indien uw auto breder of hoger is ga dan rechtdoor en verder met punt 88. 

84. 1ste
 links   Kasteelseplaats 

85. pleintje links voor dorppomp langs 

86. voor poortje rechts   Kol Wilsstraat 

87. einde links, meteen weer rechts 

88. 1ste
 links dijk volgen (LF 12 a) onder viaduct door Maasdijk 

89. splitsing links dijk volgen (LF 12 a)  Maasdijk 

90. bij Jezusbeeld rechts dijk af “Neerloon” in (LF 12a)Loonsestraat 

91. links weg volgen   Loonsestraat 

92. “Neerloon” uitrijden 

93. Y-kruising links 

94. rechts dijk op 

95. bij voorrangsweg links dijk volgen 

96. 1ste
 rechts   Hamelspoelweg 

97. voorrangsweg oversteken            “ 

98. gelijkwaardige kruising rechtdoor oversteken            “ 

99. 1ste
 links (Land van Ravenstein fietsroute)  Elsstraat 

100.1
ste

 rechts (Land van Ravenstein fietsroute)  Erfdijk 

101.1
ste

 links (Land van Ravenstein fietsroute)  Erfdijk 

102. weg volgen tot voorrangsweg 

103. voorrangsweg links parallel aan snelweg. 

104. voorrangsweg rechts  Runstraat 

105. voorrangsweg links ri. Oss/Berghem Berghemseweg 

106. spoor over en “Berghem” in 

107. voorrangsweg rechts ri Oss Burg. van Erpstraat 

108. weg door Berghem volgen gaat naar links over in Julianastraat 

109. rotonde rechts ri Oss/Megen  

110. vkl rechts  Megensebaan 

111. vkl links  Singel 40-45 

112. rotonde links ri centrum Eikenboomgaard 

113. volg aanwijzingen voor parkeren. 

 

 

Hopelijk heeft u genoten van de route en wellicht tot volgend jaar. 

   


