Routebeschrijving De Lievekamp | Speciaal voor vrachtverkeer
Theater De Lievekamp bevindt zich aan de rand van het centrum van Oss.
Onderstaand volgt een drietal routes die alle leiden naar ons theater:

De route vanaf Arnhem / Nijmegen / Wijchen:
● op de snelweg A59 richting Eindhoven neemt u
de afslag Oss / Heesch / ' s Hertogenbosch;
● vervolgens afslag Oss-Oost (knooppunt Paalgraven) en u gaat onderaan
de afrit rechtsaf, de N329 op (Graafsebaan)
● na ongeveer 2 km afslag rechts (richting Berghem-Zuid)
● bij de verkeerslichten naar links
● meteen daarna bij de verkeerslichten rechtdoor
● weg alsmaar rechtdoor volgen en bij het 2e verkeerslicht rechtsaf
(het kruispunt met de Shell-benzinepomp), de Nieuwe Hescheweg op
● weg rechtdoor tot over het spoor vervolgen
(Nieuwe Hescheweg gaat over in Molenstraat)
● na de spoorwegovergang bij de verkeerslichten linksaf
● dit is de Raadhuislaan; het theater bevindt zich na ± 250 meter aan de linkerzijde
● met name aan de achterzijde van ons theater is een ruime parkeergelegenheid
aanwezig. Klik hier voor de parkeermogelijkheden, speciaal voor trailers,
vracht- en personenvervoer van theaterproducties.

De route vanaf Amsterdam / Utrecht / Den Bosch:
● op de snelweg de A2 aanhouden, richting Maastricht
● neem vervolgens afslag Oss / Heesch
● onderaan de afrit rechtsaf, richting Oss (dit is de Cereslaan)
● bij de eerste verkeerslichten rechtsaf (dit is de Ruwaardsingel)
● doorrijden tot de volgende verkeerslichten en dan linksaf
(u bevindt zich nu op de Dr. Saal van Zwanenbergsingel)
● bij de rotonde rechtdoor
● bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf
● bij de rotonde neemt u de 3e afslag
● vervolgens meteen daarna de spoorwegovergang oversteken
● meteen daarna volgt een rotonde; hier neemt u de 1e afslag
● dit is de Raadhuislaan, het theater bevindt zich na ± 100 meter aan de rechterzijde
● met name aan de achterzijde van ons theater is een ruime parkeergelegenheid
aanwezig. Klik hier voor de parkeermogelijkheden, speciaal voor trailers,
vracht- en personenvervoer van theaterproducties
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De route vanaf Maastricht / Eindhoven
● snelweg A59, richting Nijmegen / Veghel / Uden / Oss
● vervolgens neemt u afrit nr. 16, afslag Oss
● meteen na de afrit bij de twee opeenvolgende verkeerslichten rechtdoor
● na ± ongeveer 2 km 1e afslag rechts, richting Berghem-Zuid
● meteen daarna bij de verkeerslichten links
● meteen daarna bij de verkeerslichten rechtdoor
● de weg alsmaar weg rechtdoor volgen en bij het 2e verkeerslicht rechtsaf
(dit een kruispunt meteen Shell-benzinepomp), hier de Nieuwe Hescheweg op
● vervolgens de weg rechtdoor vervolgen tot over het spoor
(de Nieuwe Hescheweg gaat over in Molenstraat)
● na de spoorwegovergang gaat u naar ± 100 meter bij de verkeerslichten linksaf
● dit is de Raadhuislaan; het theater bevindt zich na ± 250 meter aan de linkerzijde
● met name aan de achterzijde van ons theater is een ruime parkeergelegenheid
aanwezig. Klik hier voor de parkeermogelijkheden, speciaal voor trailers,
vracht- en personenvervoer van theaterproducties

Pagina 2 van 2

