ROUTE OSS ON CLASSIC WHEELS EDITIE 2003
Routepunten gemarkeerd met “P” hebben een mogelijkheid tot ontspanning. “T” is een mogelijkheid tot tanken. “B”
betekend route staat aangeven met een bordje van OoCW. Vkl = verkeerslicht.
1.
Parkeerplaats links af.
2.
Rotonde rechts af ri. “Berghem”, “Singel 40-45”
3.
2x vkl rechtdoor .
4. T Vkl rechts ri. “Berghem”, “Megensebaan”.
5.
Vkl links ri. “Berghem”.
6. T Rotonde links ri. “Ravenstein”, “Julianastr.”.
7.
Weg volgen, wordt “Burg.v. Erpstraat”.
8.
Bij ANWB bord links ri. “Ravenstein”.
9.
“Berghem”uit, spoor over, weg volgen.
10.
Viaduct over, “Herpen” in.
11.
In Herpen 1ste rechts, “Aalstvoortsestraat”.
12.
Rechtdoor “Herpen” uit.
13.
Links fietsroute “Maashorst/Herperduin” volgen,
“Heuvelstraat”.
14. B Einde weg links “Erfdijk”.
15.
Einde weg rechts “Zandstraat”.
16. P Einde weg links aanhouden.
17.
Einde weg rechts “Hamelspoelweg”.
18.
Weg rechtdoor volgen.
19.
Vrw oversteken, einde weg rechts dijk op
20.
Bij ANWB bord links ri “Velp, Grave”.
21. B Rechts dijk af, “oude Maasdijk” wordt
“Pannestaartweg”.
22.
Rechtdoor “Velp”in.
23.
Wordt “Bronkhorstweg” blijven volgen
“Grave”in.
24.
“Doorgaand verkeer volgen.
25.
Vkl links ri “Nijmegen”, “N324”.
26.
Vkl rechtdoor ri. Nijmegen
27.
Brug over.
28.
Vkl rechtdoor ri. Nijmegen.
29.
1ste rechts ”Boskantsebroekstraat”, tegenover
install. bedrijf “Lelie”.
30.
Y-splitsing links volg fietsroute “Molenroute”.
31.
Weg volgen.
32.
“Molenroute”volgen parallel aan N324
33.
“Boskant” wordt “Graafseweg”.
34.
“Alverna” in
35.
direct 1ste rechts “Gom. messtraat”.
36.
Einde weg links “Heumenseweg”.
37.
1ste rechts “Eliasstraat”.
38.
rechts-links weg volgen.
39. P Einde weg rechts “Groenewoudseweg”
40.
“Alverna” uit.
41.
Rechts aanhouden “Groenewoudseweg”
42.
Einde weg rechts “de Vendam”.
43.
Links aanhouden “Mennekeveld”.
44.
Einde weg rechts “Heiveldweg”.
45.
Vrw. rechtdoor “Geitweg”. Let op!!!
46.
Einde weg links “Zandbergseweg” ri. “Overasselt”
47.
Vrw. links “st. Walrickweg”.
48. P Weg volgen “Loksheuvelseweg”.
49.
2de Verharde weg rechts “IJkelaarstraat”
50.
“IJkelaarstraat” wordt “Garstkampsestraat”.
51. T “Overasselt” in.
52.
Vrw rechts “Hoogstraat”.
53.
“Overasselt” uit.
54. B 1ste links “Rotsestraat”.
55.
Einde weg rechts “Oude Kleefsebaan”.
56.
Dijk over rechtdoor.

57.
Weg rechtdoor volgen.
58.
Einde links dijk op.
59.
1ste Rechts ( is een grindweggetje)
60.
”Nederasselt” in.
61.
Einde weg links
62.
Einde rechts “Kerklaantje
63.
Vrw links “Broekstraat”.
64.
Vkl links ri. “Grave”, “Rijksweg”.
65.
Brug over.
66. T 2x vkl rechtdoor ri “Oss”, N324.
67.
Vkl rechts ri “Velp”, “Tolschestraat”.
68.
“Velp” in.
69.
Weg rechtdoor volgen.
70.
Einde weg rechts, “Grippensteinschestr”.
71.
Einde weg links “Pastoriestraat”.
72.
“Velp” in, “Pastoriestr” rechtdoor volgen
73.
“Velp”uit, einde weg links.
74.
Links dijk op “Oude maasdijk”.
75. B Meteen 1ste rechts ri. het bordje “Keent”.
76.
“Keent” in, rechts “Hoogveldsestraat”.
77.
Links “Oude Maasweg”.
78.
1ste links (bij glascontainers.)
79.
Einde weg rechts dijk op.
80.
“Keent” uit, einde weg links dijk op.
81. B 3de rechts “Overlangel” in, “dr Ruijsstr.”
82.
1ste links.
83.
Einde weg links, 1ste rechts ri “Herpen”
Vingelenweg
84.
Vrw oversteken “Hertogstraat”.
85.
Einde weg links.
86.
“Herpen” in, weg rechtdoor volgen.
87.
“Herpen” uit, weg volgen ri. “Oss”.
88.
Spoor over, “Berghem” in.
89.
Einde weg rechts ri. “Oss”.
90. T “Burg v. Erpstraat” volgen.
91.
Rotonde rechts ri. “Oss”.
92.
Vkl rechtdoor “Berghemseweg”.
93.
Vkl links “Vijversingel”.
94.
1ste rechts “Spoorlaan”.
95.
“Spoorlaan” volgen.
96.
Einde weg, vkl, rechts, “Molenstr.”.
97.
Vkl links “Raadhuislaan”.
98.
1ste rechts “Lievenkamplaan”.
99.
Einde weg rechts, “Kruisstraat”.
100.
“Kruisstraat” volgen, Centrum in.
101.
Na “Groene engel”rechtdoor winkelstraat inrijden
102.
Centrum rechtdoor
103.
volg aanwijzingen voor parkeren.

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.

