
TOERRIT OSS ON CLASSIC WHEELS 

29 JUNI 2014 

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. 

Beginpunt Eikenboomgaard. 

 

1. Parkeerplaats af Rechts. 

2. 1
ste 

straat links “Hooghuisstraat”. 

3. VKL rechts ”Oostwal” 

4. 2
de

 VKL links “Molenstraat”. 

5. Over het spoor bij VKL rechts “Weth v. 

Eschstraat” 

6. Rotonde 2
de

 rechts (rechtdoor) 

7. VKL rechtdoor “Euterpelaan”.  

8. Rotonde 3
de 

rechts “Paganinistraat”. 

9. 1
ste

 links (“Paganinistraat” blijven volgen) 

10. Voorrangsweg rechts “Vivaldistraat”. 

11. 1ste 
 rechts “Joost vd Vondellaan”. 

12. Rotonde rechtdoor “’t Woud”. 

13. “Oss” uit. 

14. 1ste 
rechts “Bergstraat”. 

15. Brede weg volgen “Geffen” in. 

16. Bij “kleine” rotonde rechts ri. Kerk 

“Kerkstraat”. 

17. 1ste
 links “Molenstraat”. 

18. 2de
 links “van Coothstraat”. 

19. Eind rechts “Pastoor vd Kampstraat”. 
Wist U dat: Ruud van Nistelrooij op groeide in Geffen. 

Hij begon met voetballen bij de plaatselijke 

amateurclub aldaar, Nooit Gedacht.  

“Geffen” uit, “Wolfdijk” wordt “Singel”. 

Weg volgen. 

20. “Nuland” in T-kruising links “Kerkstraat”. 

Tussenstop: “Villa Maasdonk”, links van de 

weg. Op vertoon van het route boekje 2 

kopjes koffie gratis. 
Wist U dat: Villa Maasdonk een voormalig klooster is 

dat na een grondige verbouwing tientallen sfeervol 

ingerichte kamers telt. Buiten het feit dat er exclusive 

maar betaalbare meubels worden verkocht, het ook 

mogelijk is om er feesten te organiseren 

21. Weg volgen tot wit ANWB-bord rechts ri. 

“Rosmalen 5”. 

22. “Duyn en Dalseweg” wordt “Elzenstraat” 

wordt “Waterleidingstraat” “Nuland” uit. 

23. Rotonde 3
de

 rechts “Vliertwijkstraat”.  

24. Over viaduct “A 59” ri. Autotron. 
Wist U dat: Autotron Rosmalen een beurs- en 

evenementencomplex in Rosmalen is. Vroeger was dit 

de locatie van attractiepark Autotron, maar het 

attractiepark is sinds 2003 gesloten. De autocollectie is 

overgegaan naar Louwman Collection in Den Haag 

25. In bocht naar links rechtsaf “fietsroute 

Maliskamp-Rosmalen” gaat over in 

“Graafsebaan”. 

26. Weg volgen “Veerdijk” over “Grootte 

Wetering” “Werstkant”. 

27. Op ongelijke kruising links en meteen weer 

rechts “Werstkant” volgen ri. “Camping 

Hoogeheide”. 

28. Kruising rechtdoor “Nieuwe weg”. 

29. Ongelijke kruising rechtdoor “Nieuwe Laar” 

30. Rechts “Laar”.  

31. Einde rechts “Laar”. 

32. Links “Groenstraat”. 

33. “Berlicum” in.  
Wist U dat: Berlicum (Brabants: Balkum) een dorp is 

in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij 

van 's-Hertogenbosch nabij de rivier de Aa. 

Vermoedelijk is het dorp tussen 600 en 700 na Christus 

ontstaan. 

34. T-splitsing links “de Ploeg”. 

35. Meteen links “Achterweg” “Berlicum” uit. 

36. “Middelrode” in. 

37. 1ste
 rechts “Einsteinstraat”. 

38. Rotonde 3
de

 rechts “Julianastraat”. 

39. Rotonde 2
de 

rechts (rechtdoor) ri. “Heeswijk” 

en “Dinther”. 

40. Links langs Kasteel Heeswijk. 
Wist U dat: Enigszins verscholen in het bosrijke 

Brabantse land tussen 

 's-Hertogenbosch en Eindhoven het formidabele 

Kasteel Heeswijk ligt. De voormalige waterburcht uit 

de 11e eeuw staat er na de meest recente restauratie 

karakteristieker en fraaier bij dan ooit tevoren en toont 

zich, al naar gelang de lichtval, ieder seizoen net weer 

even van een andere kant. Hij verandert - ongemerkt 

haast - telkens van kleur. 

41. In “Heeswijk” bij 2
de

 ANWB-bord “Vinkel 

7” links “Abdijstraat”. 

42. Voorrangsweg rechtdoor ri. “Camping de 

Wildhorst”, “Meerstraat”. 

43. “Heeswijk” uit. 

44. Brug over direct rechts, “Zandkant”. 

45. 1ste
 links ri. Fietsroute “Heeswijk”, 

“Zandkant”. 

46. Einde rechts. 

47. “Heidebloemse dijk” helemaal volgen. 

48. Eind links “Laageindse dijk”, wordt 

“Koningsstraat” 

49. “Loosbroek” in, weg rechtdoor volgen.  
Wist U dat: U langs de bekendste uitgaansgelegenheid 

in de omgeving rijdt, discotheek Lunenburg, al meer 

als honderd jaar een begrip in de regio. 

50. Einde rechts “Dorpstraat” volgen 

“Loosbroek” uit. 

51. 1ste
 links “Loosbroekseweg” als maar blijven 

volgen. 

52. “Nistelrode” in (bij paaltjes rechtdoor). 

53. Y-kruising links “Parkstraat”. 

54. Einde links (bij terrasjes). 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geffen_(plaats)
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Wist U dat: Het plein waar U nu tegenaan kijkt het 

Raadhuisplein is. Aan de rechterkant vindt U Café 

Tramstation, waar Piet Mondriaan in 1904 regelmatig 

verbleef en door de omgang met de plaatselijke boeren, 

weer met zichzelf in het reine kwam. Van 1885-1939 

liep de stoomtram Veghel-Nistelrode-Oss door de 

plaats. Er stond hier een pomphuisje om water voor de 

stoomketel te verversen. Het café Het Tramstation 

herinnert hier nog aan. 

55. Weg rechtdoor blijven volgen. 

56. Scherpe bocht naar rechts meteen daarna bij 

scherpe bocht naar links rechtsaf “industrie 

Kleinwijk”. 

57. Links aanhouden ri. VKL. 

58. VKL rechtdoor “Berghemseweg”. 

59. Einde weg rechts fietsroute ri. “Grave” en 

“Nijmegen”. 

60. VKL rechtdoor. 

61. Slinger volgen, einde weg rechts ri. “Schaijk” 

en “Grave”. 

62. 1ste
 links “Palmstraat”. 

63. 1ste
 rechts “Hoogheistraat”. 

64.  Kruising links “Gagelstraat” 

65. 1ste
 rechts “Lage Baan”. 

66. “Schaijk” rechtdoor. 

67. Einde weg rechts.  

68. Rechts aanhouden “Runstraat”. 
Wist U dat: De naam Schaijk werd vroeger gespeld als 

Scaeywijc, Scadewic of Schadewijk. Het woord wijk 

betekent: nederzetting. Sche of scha betekent bos 

(zoals in bijvoorbeeld Appelscha), het betrof hier de 

griendgronden (wilgenbossen) langs het 

inundatiegebied van de Maas. Scha zou ook kunnen 

komen van schaat of schoot, een afgepaald stuk land 

(zoals in Oirschot, Elschot enz.). De interpretaties 

schaduw en schade (die zou zijn ontstaan doordat men 

de eerste jaren van ontginning alleen maar bemesten 

moest) zijn vormen van volksetymologie achteraf. 

De naam Schaijk komt ook elders voor: dichtbij ligt het 

Osse Schaijk. In de Alblasserwaard liggen Oud- en 

Nieuw-Schaik. 

69. Voorbij kerk links ri. “Reek” “Pastoor van 

Winkelstraat”. 

70. Weg alsmaar rechtdoor volgen “Schaijk” uit. 

71. Rotonde 2
de 

rechts (rechtdoor) ri. “Reek”. 

“Schaijksestraat”. 

72. “Reek” in. 
Wist U dat: Dat in Reek de Smits kerkorgel werden 

gemaakt.  De orgelbouwers Smits: Antonius Smits 

(1758 - 1823) organist en kruidenier in Reek had als 

hobby orgelpijpen maken en orgels stemmen. Zijn 

zoon Franciscus Cornelius Smits werd orgelbouwer en 

kleinzonen en achterkleinzonen hebben de traditie tot 

1925 voortgezet. 

73. Einde weg links aanhouden daarna rechts 

aanhouden ri. kerk. 

74. Voorbij kerk rechts “Heytmorgen”. 

75. “Reek” uit. 

76. 2de
 rechts “Verbindingsweg”. 

77. LET OP voorrangsweg oversteken 

“Driehuizerweg”. 

78. Bij T-spliting met blauw bord; Linksaf 

“Driehuizerweg” blijven volgen. 

79. Y-splitsing links “doorgaand verkeer” 

volgen. 

80. Einde links “Voskenschestraat”. 

81. Einde rechts “Kranenhofscheweg”. 

82. T-splitsing links “Steegschenhofscheweg”. 

83. Voorrangsweg rechts                  “ Generaal 

de Bonsweg”. 
Wist U dat: De Generaal de Bons Karzerne is 

vernoemd naar: Andreas de Bons (Breda, 8 november 

1720 - Heumen, 15 november 1800) was een militair in 

dienst van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Hij speelde een belangrijke rol bij de 

verdediging van de stad Grave tegen de Fransen in 

1794. Andreas was de zoon van Andries de Bons 

(+1755), in leven onder andere burgemeester van 

Breda, en Henriëtte Isabella Le Sage de la Creuse. 

84. 1ste
 rechts “Kranenhofscheweg” (voor cafe de 

Brouwketel). 

85. 1ste
 links “Bolstschestraat”. 

86. 1ste
 rechts “Busweg”. 

87. Links aanhouden. 

88. Einde weg links “Liefkenshoekschestraat”. 

89. 1ste
 rechts “Schrijfakkerweg”. 

90. Einde weg links “Zandvoortsestraat”. 

91. Weg volgen rechtdoor. 

92. Einde weg rechts “Eikenlaan”. 

93. Weg volgen. 

94. “Zeeland” aanhouden “Zeelandseweg”. 

95. Rotonde 2
de

 rechts (rechtdoor). 

96. 1ste
 rechts “Kleine graspeel”. 

97. Einde weg links 

98. Rotonde 3
de 

rechts ri. “centrum”, 

“Kerkstraat”. 
Wist U dat: De naam Zeeland komt uit de Frankische 

tijd (600-900 n.Chr.) en stamt van het Oudhoogduits 

"selilant" of het Latijn "terra salica", wat "land bij een 

zaalhof" betekent. Het betrof één of meerdere grotere 

zaalboerderijen ("salae"). In de loop van de 

geschiedenis werd de naam van de nederzetting op 

uiteenlopende wijzen geschreven: "Zelant", "Selant", 

"Seelandt", en "Op-Zeeland". 

99. Rechtdoor weg volgen, rechts “Uden” 

aanhouden. 

100. Einde weg rechts ri. “Uden” 

“Kerkstraat”.  

101. 1
ste

 links “doorgaand verkeer” 

volgen ri. “Uden”, “Kerkstraat”. 

102. “Zeeland”, uit rotonde 3
de

 rechts. 

103. 1
ste

 VKL rechts “Bosdreef”. 

104. Links “Bosdreef” volgen. 

105. “Delstraat” volgen. 
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106. 1
ste

 verharde weg rechts 

“Voortweg”. 

107. Weg rechtdoor volgen “Uden” in. 

108. Rechts “Slabroekseweg” ri. 

bezoekerscentrum. 
Wist U dat: Net voor de volgende aanwijzing U aan de 

linkerzijde van de weg langs het Kabouterbos rijdt. 

109. Na 2
de

 parkeerplaats linkerzijde 

linksaf ‘Maashorstweg”. 

110. Einde Links “Menzel”. 

111. Weg volgen onder “A 50” door. 

112. Voorrangsweg rechts “Udensewg” 

ri. “Nistelrode” en “Heesch”. 

113. Doorgaande weg volgen ri. 

“Heesch”. 

114. Rotonde 2
de 

rechts (rechtdoor) ri 

“Heesch”. 

115. 2x rotonde rechtdoor ri. “Heesch” 

in.  
Wist U dat: Er een sterrenwacht is in Heesch. De 

sterrenwacht "Halley" is toegankelijk voor iedereen die 

belangstelling heeft voor sterrenkunde. Er worden 

kijkavonden, lezingen, rondleidingen, cursussen en 

tentoonstellingen georganiseerd. 

116.  “Heesch” uit , onder viaduct door.  

117. Rotonde 2
de

 rechts (rechtdoor) ri. 

“Oss”. 

118. “Oss” in. 

119. VKL links “Julinanasingel”. 

120. 2
ste

 VKL rechts ri.“Lith en 

Tiel”,”Dr Saal van Swaanenbergsingel”. 

121. Rontonde 2
de 

rechts (rechtdoor) 

“Dr Saal van Swaanenbergsingel” volgen. 
Wist U dat: U nu parallel  rijdt met de grootste 

fietsstraat in Nederland  

De fietsstraat Heesch-Oss is de grootste in Nederland 

en een voorbeeld voor andere gemeenten. Een aantal 

jaren geleden is de gemeente Oss begonnen aan de 

ontwikkeling van een fietsroute van Heesch naar het 

Osse centrum. De fietsverbinding is door vormgeving 

en inrichting als zodanig herkenbaar, maar biedt in 

beperkte mate ook plaats aan autoverkeer. Een 

belangrijk kenmerk van de fietsstraat is dat de positie 

van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. 

122. VKL rechtdoor “Dr Saal van 

Swaanenbergsingel” volgen. 

123. Spoor over, VKL rechtdoor. 

124. Rotonde 
1ste 

 rechts 

“Vierhoeksingel”. 

125. Rotonde 1
ste 

 rechts 

”Hertogensingel”. 

126. VKL rechtdoor. 

127. Rotonde 1
ste

 rechts ri. “Centrum”, 

”Koornstraat”. 

128. Volg de aanwijzing voor parkeren 

op en om het “Eikenboomgaardplein”. 


