
 

Historische Kerstmarkt Osnabrück 
21-11-2022 t/m 22-12-2022  
 
Aankomst Autobahn A1 Osnabrück Nord 
- B68 in de richting Osnabrück Zentrum (Bramscher Straße) 
- sla rechtsaf op Römereschstraße 
- sla linksaf op Pagenstecherstraße 
- sla rechtsaf op Springmannskamp 
- Rechtdoor op Albrechsstraße 
- Rechtdoor op Caprivistraße 
- Rechtdoor op Lotter Straße 
- uitgang aan Akzisehaus (tegenovergesteld aan Gemeenschapscollege) 
 
Aankomst Autobahn A1 Osnabrück Hafen 
- L88 (Wersener Straße) in de richting Osnabrück Zentrum 
- Rechtdoor op Pagenstecherstraße 
- sla rechtsaf op Springmannskamp 
- Rechtdoor op Albrechtsstraße 
- Rechtdoor op Caprivistraße 
- Rechtdoor op Lieneschweg 
- sla linksaf op Lotter Straße 
- uitgang aan am Akzisehaus (tegenovergesteld aan Gemeenschapscollege) 
 
 
Korte stopplekken en parkeermogelijkheden voor touringcars  
 
Centrale busparkeerplaats is de „Große Domsfreiheit“. De alternatieve 
parkeerplaats voor bussen bevindt zich maandag t/m vrijdag tot 20:00 op het 
terrein van de ´Halle Gartlage´, in de Schlachthofstraße. Op zaterdag en zondag 
bevindt deze zich op het terrein van ´KME´ in de Schlachthofstraße. Een 
bewegwijzering voor bussen is aanwezig voor alle bushaltes  
> Op lantaarnpalen afgebeeld met kerstmarktplakaten + pijlen.  
 
1. Große Domsfreiheit (Korte stop en parkeren, ma t/m vrij en zo. 24 h, za, vanaf 16:00) 
Uit/instappen en parkeren 
Vanaf de Erich-Maria–Remarque-Ring de Hasestrasse inrijden; voor de dom linksaf de Große 
Domsfreiheit oprijden (parkeerplaatsen voor ca. 15 bussen) 
 
Wanneer deze vol is volgt u de bewegwijzering naar de alternatieve parkeerplaatsen: 
Einde Große Domsfreiheit rechtsaf de Hasestraße inrijden, aan het einde van de Hasestraße rijdt u bij 
de stoplichten rechtsaf de Erich-Maria-Remarque–Ring op, na 200 meter links invoegen en onder het 
spoor door (Brug naar 4,0 meter hoog). Direct daarna slaat u rechtsaf de Liebingstraße in.  

• Routebeschrijving naar de Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag tot 20:00) 
U volgt de Liebigstraße, aan het einde van de weg slaat u linksaf naar de Bohmterstraße en 
slaat u na ca. 50 meter linksaf naar de Baumstraße. Aan het eind van de weg vindt u aan 
de rechterkant het terrein van de Halle Gartlage (extra parkeerplaats) 

• Routebeschrijving KME terrein Schlachthofstr. (zaterdag – zondag ) 
U volgt de Liebigstraße, aan het einde van de weg slaat u linksaf naar de Bohmterstraße en 
slaat u na ca. 50 meter linksaf naar de Baumstraße. Aan de linkerkant bevindt zich de 
parkeerplaats van de KME. Terug naar de kerstmarkt volgt u opnieuw de wegwijzers.  

.  
 
 
 
 



2. Erich–Maria–Remarque-Ring 
Korte stop (parkeerinhang tegenover station Áltstadt in zuidelijke richting) 
Voor langdurig parkeren volgt u de bewegwijzering: 
De Erich-Maria-Remarque-Ring volgen, na ca 200 meter links invoegen, onder het spoor door. Direct 
daarna slaat u rechtsaf de Liebingstrasse in.  

• Routebeschrijving naar de Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag tot 20:00) 
U volgt de Liebigstraße, aan het einde van de weg slaat u linksaf naar de Bohmterstraße en 
slaat u na ca. 50 meter linksaf naar de Baumstraße. Aan het eind van de weg vindt u aan 
de rechterkant het terrein van de Halle Gartlage (extra parkeerplaats) 

• Routebeschrijving KME terrein Schlachthofstr. (zaterdag – zondag ) 
U volgt de Liebigstraße, aan het einde van de weg slaat u linksaf naar de Bohmterstraße en 
slaat u na ca. 50 meter linksaf naar de Baumstraße. Aan de linkerkant bevindt zich de 
parkeerplaats van de KME. Terug naar de kerstmarkt volgt u opnieuw de wegwijzers.  

 
3. Lotter Straße (tegenover de hogeschool (VHS)) 
Korte stop 
Parkeerinham aan de Lotter Straße, stadinwaarts naast het Felix–Nussbaum–Haus, tegenover de 
hogeschool.  
Voor langdurig parkeren volgt u de bewegwijzering: 
Vanaf de Lotterstraße linksaf de Natruper-Tor-Wall oprijden, verder rijden via de Hasetorwall, rechts 
afslaan de Erich-Maria-Remarque-Ring op. Na 200 met linksaf het Nonnenpfad inslaan en direct 
daarna weer rechtsaf de Liebigstraße in. 

• Routebeschrijving naar de Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag tot 20:00) 
U volgt de Liebigstraße, aan het einde van de weg slaat u linksaf naar de Bohmterstraße en 
slaat u na ca. 50 meter linksaf naar de Baumstraße. Aan het eind van de weg vindt u aan 
de rechterkant het terrein van de Halle Gartlage (extra parkeerplaats) 

• Routebeschrijving KME terrein Schlachthofstr. (zaterdag – zondag ) 
U volgt de Liebigstraße, aan het einde van de weg slaat u linksaf naar de Bohmterstraße en 
slaat u na ca. 50 meter linksaf naar de Baumstraße. Aan de linkerkant bevindt zich de 
parkeerplaats van de KME. Terug naar de kerstmarkt volgt u opnieuw de wegwijzers.  

 
 
Terug vanaf het terrein van de Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag) tot aan de 
kerstmarkt 
Vanaf het parkeerterrein rijdt u de Baumstraße op; aan het eind van de weg rechtsaf naar de 
Bohmterstraße en na ca. 50 meter weer rechts naar de Liebigstraße. Aan het eind van de Liebigstraße 
slaat u linksaf naar het Nonnenpfad en meteen daarna rechtsaf de Erich-Maria-Remarque-Ring op. 
Tegenover station “Altstadt”  slaat u weer linksaf naar de Hasestraße. 
 

Terug vanaf het terrein van de KME (zaterdag en zondag) tot aan de kerstmarkt 
Vanaf het parkeerterrein rijdt u de Baumstraße op; aan het eind van de weg rechtsaf naar de 
Bohmterstraße en na ca. 50 meter weer rechts naar de Liebigstraße. Aan het eind van de Liebigstraße 
slaat u linksaf naar het Nonnenpfad en meteen daarna rechtsaf de Erich-Maria-Remarque-Ring op. 
Tegenover station “Altstadt”  slaat u weer linksaf naar de Hasestraße. 
 

Belangrijk!!! 
 
Tijdens de kerstmarkt (21-11 t/m 22-12-2022) zijn de straten 
'Domhof' en de 'Lortzingstraße' vanaf de busring, voor doorgaand 
verkeer afgesloten.  
 
Routbeschrijving naar parkeerplaats Große Domsfreiheit alleen 
mogelijk via Hasestraße! 
  


