
Vrachtverkeer 
in Oss 



Hoe rijdt u naar de 
bedrijventerreinen? 
 Oss ligt direct aan de snelweg 

A50/A59. Die heeft twee afslagen 
naar de stad Oss: 

 afslag Oss-Heesch en 
 afslag Oss-Oost. 

 • Oss-Oost: via de N329 
  (Weg van de Toekomst) snelle 
  ontsluiting van de bedrijventer-
  reinen Vorstengrafdonk, 
  Danenhoef, Landweer, 
  Elzeneind en De Geer.
 • Oss-Heesch: via Cereslaan en 
  Ruwaardsingel goede aanrij-
  route voor bedrijventerreinen 
  Euterpelaan, Moleneind, 
  Landweer en Danenhoef. 

Vrachtverkeer in Oss

Wat zijn de beste routes 
naar hetcentrum? 
 Moet u in het centrum van Oss 

zijn? Dit zijn de beste routes:

 • Vanaf N329 via Singel 40-45   
 en Koornstraat 

 • Vanaf afslag Oss-Heesch via 
  Cereslaan, Ruwaardsingel, 
  Saal van Zwanenbergsingel, 
  Euterpelaan, Kortfoortstraat,   

 Raadhuislaan
 • Vanaf afslag Oss-Heesch via   

 Cereslaan, Ruwaardsingel, 
  Nieuwe Hescheweg en 
  Molenstraat. 

Wat zijn de tijden voor 
laden en lossen?
 Laden en lossen van vracht is 
 alleen in het voetgangersgebied 

van het centrum van Oss aan 
tijden gebonden. Daar is laden  
en lossen toegestaan op maandag 
t/m zaterdag van 06.00 tot  
11.00 uur. 

 In de rest van de stad Oss zijn 
geen verplichte tijden voor laden 
en lossen. Daar geldt wel de regel 
dat laden en lossen tussen 22.00 
uur en 6.00 uur geen overlast 
mag geven. 

Waar kunt u vrachtwagens parkeren?
 Vrachtwagens mag u niet overal 

op de openbare weg parkeren. 
 Dit zijn de regels:

 • Vrachtwagens mogen tussen  
 18.00 en 8.00 uur niet parkeren  
 in woonwijken

 • Vrachtwagens mogen op 
  zondag niet parkeren in woon-
  wijken
 • Parkeren is toegestaan op de   

 bedrijventerreinen Elzeneind,  
 Landweer, Danenhoef, De Geer  
 en Moleneind. 

 • Parkeren is tussen 18.00 en 
  8.00 uur verboden op de   

 bedrijventerreinen Vorsten-
  grafdonk en Euterpelaan
 • Parkeren is toegestaan bij het  

 tankstation Total station aan de  
 N329, bij het tankstation 

  Ganzeven aan de A50 en bij het  
 tankstation Geffense Barrière 

  aan de A59

Zijn er wegen met aangepaste regels 
voor vrachtverkeer?
 Niet overal zijn vrachtwagens 
 welkom. Op enkele wegen in de 

stad Oss gelden speciale regels:

 • Er is een inrijverbod voor   
 vrachtwagens vanaf N329 

  richting Berghemseweg
 • Op de Vijversingel en Kapelsin-
  gel is vrachtverkeer niet 
  toegestaan

Oss is een ondernemende gemeente met ruim 5.000 bedrijven. 
Dat zorgt voor veel vrachtverkeer, vooral van en naar de stad Oss. In deze 
folder staat informatie over de regels voor vrachtverkeer in de stad Oss.

Hoe loopt de Route 
Gevaarlijke Stoffen?
 De Route Gevaarlijkse Stoffen 

loopt in de stad Oss via de 
 volgende wegen: 

 •  de N329 vanaf het knooppunt  
 A50/A59 tot en met de Nieuwe 

  Waterweg
 •  aansluitend op de N329 alle 
  doorgaande wegen op de 
  industrieterreinen Vorsten-
  grafdonk, Moleneind/Land-
  weer/Danenhoef, Elzenburg 
  en De Geer.
  Zie kaartje op de achterkant.

 Voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen buiten deze wegen is een 
ontheffing van de gemeente Oss 
nodig.  Het formulier voor de 
ontheffing transport gevaarlij-
ke stoffen staat op www.oss.nl/
digitaalloket. De gemeente Oss 
bepaalt een aangepaste route als 
u een ontheffing krijgt. 


