Route Oss on Classic Wheels 2002
Beginpunt Geffense plas. (± 45 Km.)
VKL = verkeerslichten.
Ri. = richting
“het Woud” 2de weg Rechts “Bergstraat”.
brede weg volgen “Geffen” in.
bij “kleine” rotonde rechts “Kerkstraat”.
1ste links “Molenstraat”.
2de links “van Coothstraat”.
eind rechts ‘Pastoor vd Kampstraat”.
“Geffen”uit, “Wolfdijk” wordt “Singel”.
“Nuland” in T-kruising links “Kerkstraat”
weg volgen tot wit ANWB-bord rechts
richting “Rosmalen 5”.
10. “Duyn en Daelseweg” wordt “Elzenstraat”
“Nuland” uit.
11. Rotonde links “Vliertwijksestraat”.
12. VKL rechtdoor.
13. Meteen rechts ventweg op (bij Autotron)
“Verdijk”.
14. Einde links, meteen rechts ri. Camping de
Hoogeheide”.”Werstkant”.
15. Drempel rechtdoor “Nieuwe weg”.
16. Y-kruising rechts aanhouden “Nieuwe
Laar”.
17. rechts “Laar”.
18. Einde rechts “Laar”.
19. Links “Groenstraat”.
20. “Berlicum”in.
21. Links “de Ploeg”.
22. Meteen links “Achterweg” “Berlicum”uit.
23. “Middelrode”in.
24. 1ste rechts “Einsteinstraat”.
25. Rotonde links “Julianastraat”.
26. Rotonde rechtdoor ri. “Heeswijk”en
“Dinther”.
27. links langs “kasteel Heeswijk”.
28. In “Heeswijk”bij ANWB-bord “Vinkel 7”
rechts “Abdijstraat”.
29. Voorrangsweg rechtdoor ri. “Camping de
Wildhorst”,”Meerstraat”.
30. “Heeswijk”uit.
31. Brug over direct rechts, “Zandstraat”.
32. 1ste links ri fietsroute “Heeswijk”,
“Zandstraat”.
33. Einde rechts.
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34. “Heidebloemse dijk” helemaal volgen.
35. einde links “Laageindse dijk” wordt
“Koningsstraat”.
36. “Loosbroek” in, weg rechtdoor volgen.
37. Einde rechts “Dorpstraat” volgen
“Loosbroek”uit.
38. 1ste links “Loosbroekseweg” als maar
blijven volgen.
39. “Nistelrode”in (bij paaltjes rechtdoor)
40. Y-kruising links “Parkstraat”.
41. Einde links (bij terrasjes)
42. Weg rechtdoor blijven volgen.
43. Scherpe bocht naar rechts en bij scherpe
bocht naar links, rechtsaf “Kleinwijk”.
44. Links aanhouden ri. VKL.
45. VKL rechtdoor “Berghemseweg”.
46. Einde weg rechts fietsroute ri. “Grave”en
“Nijmegen”.
47. VKL rechtdoor.
48. Slinger volgen, einde weg rechts ri.
“Schayk”en “Grave”.

Deze route is samengesteld door de organisatie van Oss on Classic Wheels. De organisatie is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in
verkeerssituaties. U dient tijdens het rijden van de route alle verkeersregels te volgen. Het rijden van deze route is geheel op eigen risico.

