
 

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. 

Autoroute OoCW 2005 
 

Uitleg: 

“T” is een mogelijkheid tot tanken.  

Vkl = verkeerslicht.  

Ew.= einde weg.  

Vrw. = Voorrangsweg. 

Ri. = richting.  

! = gevaarlijk punt. 

 

1. Parkeerplaats links af. 

2. Rotonde rechts 

3. Vkl rechts ‘Oostwal’ 

4. bocht rechts volgen, Vkl links ’Molenstraat’ 

5. Vkl rechtdoor, spoor over, vkl rechtdoor 

6. Vkl links ‘Oude Molenstraat’ 

7. Rotonde 3de afslag rechts ‘Populierstraat’/’Kastanjelaan’ 

8. Vrw links ‘Julianasingel’ 

9. Rotonde links (links voorsorteren) 

10. T Rotonde rechtdoor ‘Kantsingel’ 

11. Spoor over, Vkl rechts ‘Berghemseweg’ 

12. Vkl rechtdoor ri ‘Berghem’, ‘Osseweg’ 

13. Rotonde links ri ‘Haren’,’Julianalaan’ 

14. Weg volgen wordt ‘Burg v. Erpstraat’ 

15. In bocht naar rechts linksaf ri ‘Herpen’ 

16. Na ‘Hurkens zelfbouw’ links ‘Waterstraat’ 

17. 1ste rechts ‘Korstestraat’ 

18. 1ste links ‘Deursenseweg’ 

19. ! Na ‘einde 60Km zone’ 3de weg schuin rechts ‘de Rijt’ 

20. ‘De Rijt’ volgen (bordje ‘fiets 18’) 

21. Rotonde rechtdoor, ventweg rechts ‘Rector Nuyensweg’ 

22. links ‘Zwarte weg’ langs spoor volgen 

23. Rechts dijk op, spoor over 
Is uw voertuig breder dan 2.20 of hoger dan 2.50mtr, ga dan 

rechtdoor en verder bij punt 27 

24. ‘Ravenstein’ in 1ste rechts ‘Van Coothweg” 

25. Links ‘Kasteelsestraat’ 

26. Ew, bij plein links, tunneltje door, rechts op dijk (let op) 

27. links ‘Maasdijk’ volgen (dus niet rechts naar beneden) 

28. Rechts dijk af ‘Staaijstraat’ 

29. ‘Neerloon’ in weg volgen Ew rechts 

30. links aanhouden, rechts weg met rood fietspad 

aanhouden 

31. ‘Neerloon’ uit 

32. Y-kruising rechts (niet weg met rood fietspad volgen) 

33. ‘Overlangel’ in, weg langs kerk volgen, ew links 

34. 1ste rechts ri ‘Uden’, ‘Vingelenweg’ 

35. ! ‘Overlangel’ uit, Vrw rechtdoor ‘Hertogstraat’ 

36. ! Vrw links, ‘Herpen’ in 

37. 1ste meteen links ‘Wooijstraat’ 

38. ‘Herpen’ uit, rechtdoor blijven volgen 

39. Bij kleine witte vluchtheuvels rechts ‘Hamelspoelweg’ 

40. 1ste links ‘Elsstraat’ 

41. 1ste rechts ‘Erfdijk’, 1ste links ‘Erfdijk’ 

42. 1ste links ‘Herpensepad’ 

43. Ew rechts, ‘Middelstraat’ 

44. 1ste links, volgen ‘Schaijk’ in 

45. Ew links ‘Lorskensstraat’, links aanhouden ’t Erf’ 

46. Ew rechts ‘Past van Winkelstraat’ rechtdoor volgen 

47. Rechts ri ‘Herpen’, ‘Runstraat’ 

48. 2de links, net na snackbar. 

49. Rechts ‘Bossestraat’ volgen, 

50. Ew links ‘Zandstraat’, ‘Schayk’ uit 

51. 3de links, ‘Gagelstraat’ (op heuveltje) 

52. 1ste rechts ‘Hoogheistraat’ 

53. Na 3de wegversmalling links ‘Palmstraat’ 

54. Vrw oversteken ri ‘ Camping Maashorst’ 

55. 1ste links, voor slagbomen rechts parkeren 

Tussenstop bij kantine Camping Maashorst 

56. Parkeerplaats af, rechts terug naar Vrw, linksaf 

57. 1ste links ri ‘Heesch 2’ 

58. Vkl rechtdoor 

59. Vrw links ri ‘Heesch’ (niet viaduct door) 

60. weg volgen, Vkl rechtdoor 

61. In bocht naar links rechtsaf ri ‘Poppenmuseum’ 

62. Bij fontein rechts ’t Dorp’ aanhouden (=rechtdoor) 

63. T 2x Rotonde rechtdoor ‘Bosschebaan’ 

64. 1ste links ‘Bunderstraat’ 

65. rechtdoor ‘Bunderstraat’ volgen 

66. 1ste rechts ‘Nieuwe Erven’ 

67. Y- kruising links aanhouden (bij witte boerderij) 

68. Ew links ‘Koksteeg’ 

69. Rechtdoor volgen ‘Vinkel’ in 

70. Rechts ‘Lindenlaan’, bij kerk rechtdoor ‘Brugstraat’ 

71. ‘Brugstraat’ rechtdoor volgen, ‘Vinkel’ uit 

72. Ew links ri ‘Loosbroek’, Meteen rechts ‘Kaathoven’ 

73. Ew rechts. 

74. Ew links ‘Kaathoven 18 t/m 28’ 

75. Gemeente ‘St Michelsgestel’ in (klein groen bordje) 

76. 1ste rechts ‘Werststeeg’ 

77. ‘60 km zone’ in, ‘Coppensdijk’ rechtdoor volgen 

78. Weg door volgen ri ‘den Bosch’ omleiding ‘H’ 

79. Weg langs snelweg volgen, Vrw rechts ‘A59’ over 

80. 1ste links ri ‘Mariaoord’ 
Hier kunt u bejaarde bewoners vervlogen tijden laten 

herbeleven 

door uw mooie voertuig aan hen te tonen. Stoppen is niet 

verplicht. 

81. Rondje maken en Vrw linksaf weer volgen 

82. Rotonde rechts, ‘Waterleidingstraat’ volgen 

83. Bocht rechts, links volgen, ‘Nuland’ in 

84. Ew links ri ‘Geffen’, ‘Dorpstraat’ 

85. Weg rechtdoor volgen langs de kerk 

86. Net voor spoor rechts ‘Singel’, ‘Nuland’ uit 

87. Rechtdoor ‘Singel’ wordt ‘Wolfdijk’, ‘Geffen’ in 

88. 1ste links ‘Vlijmdstraat’, rechtdoor ‘Van Coothstraat’ 

89. Ew rechts ‘Molenstraat’ 

90. Ew rechts, bij kerk 

91. Ew links, bij waterpomp, ‘Kloosterstraat’ ri ‘Oss 6’ 

92. ‘Kloosterstraat’ volgen, wordt ‘Bredeweg’, ‘Geffen’ uit 

93. Bocht links en rechts volgen ‘Bergstraat’. 

94. Ew links ‘Heesterseweg’ ri ‘Oss 2’ 

95. ‘Oss’ in, rotonde rechtdoor ‘Joost vd Vondellaan’ 

96. Ew links ‘Vivaldistraat’ 

97. Bocht naar rechts volgen, rotonde rechtdoor 

98. Vkl links ‘Molenstraat’ volgen, Vkl rechtdoor, spoor 

over 

99. Vkl rechtdoor ‘Molenstraat’, bocht rechts-links volgen 

100. 2x kruispunt rechtdoor ‘Burgwal’ en 

‘Eikenboomgaard’ 

101. Links parkeerplaats op ’Eikenboomgaard’. 
 

Wij hopen dat u genoten heeft van 6de editie van OoCW. 

Foto’s en info op www.oocw.nl, ook van voorgaande jaren. 

Bedankt voor uw aanwezigheid en hopelijk tot volgend jaar! 


