TOERRIT OSS ON CLASSIC WHEELS
28 JUNI 2015
Begin punt Eikenboomgaard.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parkeerplaats af Links.
Rotonde 2de rechts (rechtdoor) “Koornstraat”
3de rechts “Macharense weg”.
Oss uit 1ste links “Spitbergerweg”.
1ste rechts “Oijenseweg”.
Weg volgen wordt “Bernhardweg”.
Rotonde 2de rechts (rechtdoor) “Bernhardweg”.
Einde weg rechts “Oijense Bovendijk”.

Wist U dat: Het Kasteel van Oijen ten oosten van het Noord-Brabantse
dorp Oijen staat. Tegenwoordig resteren daarvan nog enkele bijgebouwen.
In 1361 werd dit kasteel gebouwd in opdracht van Maria van Brabant,
dochter van Hertog Jan III van Brabant. Het was bedoeld als voorpost aan
de Maas ter bescherming tegen invallen van de Geldersen. Toen Maria in
1399 kinderloos stierf verviel de heerlijkheid Oijen en het kasteel echter
aan de Hertog van Gelre. In 1511 werd de burcht in opdracht van
Landvoogdes Margaretha van Oostenrijk gesloopt. In 1594 werd op de
fundamenten van de voorburcht echter een nieuw kasteel gebouwd. Dit
kasteel werd in 1837 afgebroken door de Eindhovense fabrikant Josephus
Smits (later Smits van Oyen genaamd) die de heerlijkheid in 1836 in
eigendom had verkregen. Hij liet het eigenlijke kasteel afbreken, maar
behield de jachtrechten en verpachtte de nog bestaande gronden. Alleen de
uit 1825 daterende bijgebouwen bleven staan en zijn alles wat nu nog rest
van de versterking. Het koetshuis en de paardenstal werden in gebruik
genomen als boerderij. In 1930 is zelfs een deel van de slotgracht gedempt
en de houten toegangsbrug werd afgebroken. De gebouwen zijn in 1985
gerestaureerd, ze worden nu gebruikt door de Vereniging
Natuurmonumenten. In 2010 vond er wederom groot onderhoud aan het
kasteel plaats.

9. Voorbij Kasteel Oijen gaat de weg over in
“Kasteeldijk”.
10. Macharen in 1ste rechts “Hoogstraat”.
11. Op de driesprong links aanhouden
Dorpsstraat”.
12. Voorbij de kerk rechts “Kerkstraat”.
13. Rotonde 3de rechts Dorpenweg”.
14. Over de brug 1ste links “Sluisweg”. Gaat over
in “Tienmorgenstraat”.
15. Weg naar rechts volgen “Maasbommelse
veerweg”.
.

Wist U dat: Megen een stad in de gemeente Oss is, in de Nederlandse
provincie Noord-Brabant. Het kent ongeveer 1600 inwoners en wordt vaak
ook geduid als dorp. Megen ligt aan de Maas tegenover de Gelderse
plaatsen Maasbommel en Appeltern, waarmee het door veerdiensten is
verbonden. Megen is een historische plaats die lange tijd de facto een
zelfstandig graafschap was. Het heeft uit die tijd twee kloosters (een van de
franciscanen en een van de clarissen), de Gevangentoren en een
middeleeuws stratenpatroon behouden.

16. Megen in weg gaat over in “Maasdijk”.
17. Rechts aanhouden “Maasdijk” volgen.(niet
links ri. De pont van Megen)
18. Voorrangsweg rechtdoor oversteken
“Harensedijk”.
19. De dijk rechts verlaten bij ANWB wegwijzer
ri. Haren “Lietingstraat”.
20. Rotonde 2de rechts (rechtdoor) “Peperstraat”

21. T-splitsing rechts volgen “Groenstraat”.
Wist U dat: Het Penitentenklooster Bethlehem is gesticht door de Zusters
Franciscanessen Penitenten en in gebruik genomen in 1506 als: Huys van
Bethleëm. Het was een slotklooster. In 1968 werd het verlaten. Het klooster
werd in 1991 aangekocht door een particulier, nadat de laatste zusters
waren vertrokken.

22. “Groenstraat” links volgen gaat over in
“Kerkplein” links aanhouden.
23. T splitsing links “Grotestraat”.
24. 1ste links “Berghemseweg”.
25. Weg volgen gaat over in “Harenseweg”.
26. T-splitsing links “Valendonkstraat”.
27. Weg naar rechts volgen “Harenseweg”.
28. Berghem in.
29. Einde weg links “Burgemeester van Erp
straat”.
30. Tussenstop bij “Hotel Berghem” aan de linkse
kant.( no 99)
Wist U dat: Het hotel is gelegen in een typisch ‘Brabants’ landschap; kleine
akker- en weidepercelen met veel bomen en houtwallen ertussen.
Boerenbedoeninkjes van bescheiden afmetingen, sommige nog met stro
gedekt. Kronkelige weggetjes en verder naar het zuiden bos- en
heidegebied waar u terecht kunt voor prachtige fiets- en wandelroutes.
Daarnaast zijn er lokaal diverse samenwerkingen getroffen waardoor wij u
tal van mogelijkheden kunnen aanbieden op het gebied van Wellness,
Outdoor Activiteiten, Fitness en Sport.

31. Weg vervolgen ri. Herpen “Burgemeester van
Erp straat”.
32. Berghem uit, 1ste links “Stationsstraat”.
33. Weg volgen naar links “Deursenseweg”.
34. Weg volgen gaat over in “Bredestraat” links
aanhouden dan wordt het “Reiakker”.
35. Rotonde 2de rechts (rechtdoor) “Burgemeester
van de Puttenstraat”.
Wist U dat: Deursen en Dennenburg een van de weinige gemeenten is die
in 1815 geen gemeentewapen heeft aangevraagd. De gemeente heeft
daarom nooit een wapen gevoerd.

36. Deursen-Dennenburg uit 1ste links
“Galgenstraat”.
37. Weg volgen voorbij de zendmast rechts de
dijk op “Ravensteinsedijk”. Let op de bocht is
meer dan 90⁰ .
38. Weg volgen naar links “Maasdijk” ri Demen.
(Dit is een lange dijk)

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.
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39. “Maasdijk” volgen ri Ravenstein. Spoor over.

65. Huisseling in 1ste links “Hamstraat”.

Wist U dat: Twee rondelen, die in 1997 teruggevonden zijn bij
dijkverzwaringswerkzaamheden. Ze maakten onderdeel uit van de
verdedigingswerken en werden aangelegd in het begin van de 16e eeuw,
van 1522-1526. Het behoorden daarmee tot de vroegste
verdedigingswerken van deze soort en werden gebouwd om de vesting
weerbaar te maken voor het steeds krachtiger wordend geschut. In 1999
werden de rondelen iets opgemetseld en ze zijn nu zichtbaar voor het
publiek. Op deze rondelen bevinden zich twee kanonnen vervaardigd in
Luik rond 1860. Enkele malen per jaar worden deze gebruikt voor
saluutschoten door het Sint Barbara Gilde.

Wist U dat: In Huisseling is al vroeg de Boerenbond (NCB) opgericht.
Hierdoor ontstond in Huisseling de eerste Boerenleenbank van ZuidNederland en werd er ook een verzekeringsmaatschappij opgericht: De
Onderlinge Brandassurantie van de NCB, het latere Interpolis.

40. Doorgaande weg naar links verlaten
“Maasdijk” volgen (onder de A50 door).
41. “Maasdijk” linksaf volgen ri Grave.
42. Links af brug over ri “Keent” “Keentsewg”
Wist U dat: In 1933 is ten zuiden van Keent een strook land gebruikt als
vliegveld voor een vliegtuigshow in Overasselt. In de Tweede
Wereldoorlog werd Vliegveld Keent gebruikt tijdens Operatie Market
Garden.

43. T-splitsing links “Kapelstraat”.
44. Y-splitsing rechts “Oude Maasweg”
45. Weg volgen wordt “Hoogveldsestraat”.
46. Bij Y-splitsing links “Velpseweg”.
47. Weg volgen wordt “Hans en Grietweg”.
48. Einde weg rechts “Oude Maasdijk”.
49. Einde weg (T-splitsing) links “De Steeg”.
50. 2de rechts “Helstraat” (is net voor de
bebouwde kom van Reek).
51. “Helstraat” volgen.
52. Voorrangsweg rechtdoor oversteken
“Elsstraat”.
53. Weg naar rechts volgen “Erfdijk”.
54. Einde weg links “Hamelspoelweg”.
55. Einde weg links “Zandstraat”.
56. 1ste rechts “Erfdijk”.
57. Einde weg rechts “Heiweg” /
“Aalstvoortsestraat”.
58. Weg naar rechts volgen blijft
“Aalstvoortsestraat”.
59. Herpen in 1ste rechts “Oude Molenweg”.

66. Bij de kerk 1ste links “Woordstraat”.
67. Bij splitsing links aanhouden
“Heuveleindstraat”.
68. Huisseling uit 1ste drempel links
“Beemdenweg”.
69. Rotonde 1ste rechts “Berghemseweg”.
Wist U dat: Berghem is bekend om zijn verlichte carnavalsoptocht, die elk
jaar tienduizenden mensen uit het hele land naar het dorp toe trekt. Het
dorp heet tijdens de carnavalsdagen: "Knollenrijk".

70. Weg volgen spoor over wordt “Burgemeester
van Erp straat”.
71. Bij ANWB wegwijzer
links“Hoessenboslaan”.
72. Weg volgen, voorbij einde 30km zone 1ste
rechts “Heistraat”.
73. Eindeweg rechts “Zevenbergseweg”.
74. Einde weg rechts “Hartog- Hatog singel”/
“Zevenbergseweg”.
75. Spoor over.
76. Rotonde 3de rechts ri Oss “Osseweg”.
77. VKL rechtdoor “Berghemseweg”.
78. Rotonde 1ste rechts “Kapelsingel”.
79. VKL links “Singel 1940-1945”.
80. Rotonde 3de rechts ri. “Centrum”,
”Koornstraat”.
81. Volg de aanwijzing voor het parkeren op bij
het “Eikenboomgaardplein”.

Wist U dat: De Kerk van Sint-Sebastiaan en Sint-Hubertus stamt uit de
15e eeuw. Het 15e-eeuwse middenschip, dat lager was dan het koor, werd
in 1907 vervangen door een neogotisch schip dat even hoog was als het
koor. In hetzelfde jaar zijn ook de sacristie, de Mariakapel en een bidkapel
aangebracht.

60. T-splitsing links “Rijnstraat”.
61. T-splitsing links “Kruisstraat”.
62. Ongelijke kruising / voorrangsweg rechts
“Rogstraat”.
63. Weg volgen wordt “sint Sebastianus straat”/
“De Beers”.
64. Herpen uit Rotonde 3de rechts “Hamstraat” ri
Huisseling.
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.

