
TOERRIT OSS ON CLASSIC WHEELS 

26 JUNI 2016 

 

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. 
 

VKL = Verkeerslichten 

Doodlopende straten tellen niet mee. 

Beginpunt Eikenboomgaard. 

1. Parkeerplaats af links. 

“Koornstraat”. 

2. Rotonde 1ste rechts (rechtsaf) “Singel 

‘40-‘45”. 

3. VKL rechts ”Oostwal” 

4. 3de VKL links “Molenstraat”, weg 

volgen wordt “Nieuwe 

Heescheweg”. 

5. Oss uit, 1ste rechts “Benedictuslaan”. 

6. Einde weg rechts 

“Mugheuvelstraat”. 

7. Rotonde 2de rechts (linksaf), onder 

viaduct door “Dommelstraat”. 

8. Heesch in T-splitsing rechts 

“Kerkweg”. 

9. Einde weg links “Amelseind”. 

10. Driesprong rechts “Monseigneur van 

den Hurklaan”. 

11. Driesprong rechts “Broekhoek”. 

12. Einde weg rechts aanhouden blijft 

“Broekhoek”. 

13. Einde weg rechts “Bosschebaan”. 

14. Meteen daarna 1ste links 

“Kruishoekstraat”, Heesch uit. 

15. Weg naar rechts volgen 

“Vinkelsestraat”. 

16. Op de 3de drempel links ri. 

Loosbroek “Loosbroeksestraat”. 

17. Einde weg rechts ri. Vinkel “De 

Bleken”. 

18. 1ste links “Broekdijk”. 

19. Weg volgen wordt “Meerstraat”. 

20. Voorbij van Boxtel Groep 

(linkerzijde) 1ste rechts 

“Heibloemsedijk”. 

21. 1ste kruising links 

“Kaathovensedijk”. 

22. Weg volgen gaat over in 

“Lariestraat”. 

23. Voor het bord bebouwde kom 

“Heeswijk” rechts “Herpersteeg”, 

links aanhouden. 

24. Einde weg rechts “Veldstraat”. 

25. Driesprong links volgen blijft 

“Veldstraat”. 

26. Einde weg rechts 

“Gouverneursweg”. 

27. Weg volgen wordt 

“Haffertsestraat”. 

28. Middelrode in, rotonde 2de rechts 

(rechtdoor)“Driezeeg”. 

29. Rotonde 2de rechts (rechtdoor) 

“Milrooijseweg”. 

30. Weg volgen Berlicum in. 

31. Rotonde 2de rechts (rechtdoor) 

“Sassenheimseweg”. 

32. Rotonde 2de rechts (rechtdoor) 

“Hoogstraat”. 

33. Weg volgen Berlicum uit 

“Hasseltsedijk”. 

34. Op de kruising met ANWB borden 

linksaf ri. ’s-Hertogenbosch/Den 

Dungen, de weg in tegengestelde 

richting volgen “Wamberg”. 

35. Op de kruising met ANWB borden 

rechts ri. Den Dungen/Veghel. 

“Beusingsedijk”. 

36. Brug over Maxima kanaal, onder 

snelweg door, bij VKL rechtdoor, 

brug over Zuid-Willemsvaart. 

37. Na ‘Majorica Bar’ 1ste rechts 

“Poeldonksedijk”. 

38. Dijk volgen 

39. Einde dijk (Bij boomkwekerij) links 

“Bosscheweg”. 

40. Den Dungen in, op kruising bij kerk, 

rechts doorgaande weg volgen 

“Heilig Hartplein” wordt 

“Maaskantje”. 

41. Bij ANWB bord links ri. Veghel 
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“Verlengde hoogstraat” wordt 

“Spurkstraat”. 

42. Den Dungen uit, weg volgen langs 

Zuid-Willemsvaart “Molendijk”. 

43. Einde weg links “Molendijk”. 

44. In rechtse bocht met ANWB bord 

links ri. Nieuwe Molenheide, kanaal 

volgen “Kanaaldijk-Zuid”. 

45. Na industrieterrein rechts 

“Houterdsedijk”, weg links volgen. 

46. 3de links ri. Milieustraat Schijndel 

“Heuvelstraat” (Let op, 

doodlopende straten tellen niet mee!) 

47. Einde weg links ri. Heeswijk-Dinther 

“Steeg”. 

48. Kanaal over, in linkse-bocht rechts 

ri. Heeswijk-Dinther 

“Heeswijkseweg”. 

49. Heeswijk in, einde weg links ri. 

Berlicum“Hoofdstraat”. 

50. Heeswijk uit, weg volgen wordt 

“Gouverneursweg”. 

51. Middelrode in, rotonde 1ste rechts 

(rechtsaf) “Zandstraat”. 

52. Middelrode uit, wordt 

“Milrooijsedijk” wordt 

“Kaathoven”. 

53. Op gevaarlijke kruising (einde weg) 

links “Kaathoven”. 

54. Op de kruising rechtdoor, meteen 

daarna rechts de parkeerplaats op 

“De Hooghei”, Tussenstop. 

Restaurant-Party centrum De 

Hooghei. Hier kunt U genieten van 

een lekker bakje koffie, thee of fris 

wat op vertoon van het routeboekje 

wordt aangeboden voor een speciaal 

tarief. 

55. Parkeerplaats af links. 

56. 1ste Kruising links “Werststeeg”. 

57. Weg volgen gaat over in 

“Coppensdijk”. 

58. Weg naar links volgen “Rijksweg 

zuid” wordt “Graafsebaan”. 

59. Einde weg rechts en A59 oversteken 

“Vliertwijkstraat”. 

60. Rotonde 2de rechts (rechtdoor) 

“Vliertwijkstraat”. 

61. Weg volgen, wordt “Grintweg” 

wordt “Leeuwkesgraaf”. 

62. Het Wild in, op kruising met ANWB 

bord links ri. Lith/Alem 

“Wildseweg”. 

63. Einde weg rechts ri. Lith/Alem 

“Nieuwe Provincialeweg”. 

64. Provinciale weg volgen, wordt 

“Wildsedijk”. 

65. Voor het bord bebouwde kom 

“Maren-Kessel” links 

“Marensedijk’. 

66. Maren-Kessel uit dijk volgen wordt 

“Kesselsedijk”. 

67. Voorbij elektronisch snelheidsbord 

3de rechts (driesprong), dijk verlaten 

“Wielstraat”. 

68. Links aanhouden, einde weg links 

“Meester van Coothstraat”. 

69. Lith in weg volgen. 

70. Lith uit weg volgen “Lithoijense 

dijk” wordt “John F. 

Kennedybaan”. 

71. Rotonde 2de Rechts (linksaf) ri. 

Ravenstein “Beatrixweg”. 

72. 1ste rechts ri. Teeffelen “Pastoor van 

Weerddtstraat”. 

73. Driesprong links aanhouden 

“Singel”. 

74. Driesprong links aanhouden 

“Singel”. 

75. Driesprong links aanhouden 

“Hoefstraat”, Teeffelen uit. 

76. Einde weg links “Weteringstraat”. 

77. Kruising rechtdoor daarna 1ste rechts 
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“Oelenstraat”. 

78. Weg volgen wordt “Rottenstraat”. 

79. Einde weg rechts 

”Macharenseweg”. 

80. Einde weg links “Koornstraat”. 

81. Rotonde 2de rechts (rechtdoor) 

“Koornstraat”. 

82. Rechts parkeerplaats op rijden 

“Eikenboomgaard”. 

83. Einde route. Aanwijzingen van de 

parkeerwachters volgen. 


