
 

Historische Kerstmarkt Osnabrück 
25-11-2019 t/m 22-12-2019 
 
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 ´Stadtwerke Osnabrück´ in de 
Luisenstraße. 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 + 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 3,20 meter hoog). Direct daarna slaat u rechtsaf de Liebingstraße in.  
In de richting Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag tot 20:00): 
De Liebigstraße volgen en daarna linksaf de Schlachthofstraße inrijden, deze blijven volgen totdat u 
aan de linkerkant de Halle Gartlage ziet.  
In de richting Luisenstraße (zaterdag en zondag): 
De Liebigstraße volgen en na 400 meter rechtsaf de Luisenstraße inrijden. Het terrein van de 
´Stadtwerke Osnabrück´ ligt aan de rechterkant. Terug naar de kerstmarkt volgt u de aanwijzingen.  
 
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.  
In de richting Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag tot 20:00): 
De Liebigstraße volgen en daarna linksaf de Schlachthofstraße inrijden, deze blijven volgen totdat u 
aan de linkerkant de Halle Gartlage ziet.  
In de richting Luisenstraße (zaterdag en zondag): 
De Liebigstraße volgen en na 400 meter rechtsaf de Luisenstraße inrijden. Het terrein van de 
´Stadtwerke Osnabrück´ ligt aan de rechterkant. Terug naar de kerstmarkt volgt u de aanwijzingen.  
 
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. 
In de richting Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag tot 20:00): 
De Liebigstraße volgen en daarna linksaf de Schlachthofstraße inrijden, deze blijven volgen totdat u 
de Halle Gartlage ziet.  
In de richting Luisenstraße (zaterdag en zondag): 
De Liebigstraße volgen en na 400 meter rechtsaf de Luisenstraße inrijden. Het terrein van de 
´Stadtwerke Osnabrück´ ligt aan de rechterkant. Terug naar de kerstmarkt volgt u de aanwijzingen.  
 
 
 



4. Lortzingstraße 
Kort parkeren 
Heger-Tor-Wall in noordelijke richting, daarna rechtsaf de Dielingerstraße inrijden, verder op de 
Lortzingstraße; parkeerinham voor boekhandel Jonscher.  
Voor langdurig parkeren volgt u de bewegwijzering 
Linksaf de ´Domhof´ inslaan, verder rijden op de Hasestraße, aan het einde van de Hasestraße 
rechtsaf de Erich-Maria-Remarque–Ring oprijden, na ca 200 meter links invoegen, onder het spoor 
door en daarna rechtsaf de Liebigstraße inrijden.  
In de richting Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag tot 20:00): 
De Liebigstraße volgen en daarna linksaf de Schlachthofstraße inrijden, deze blijven volgen totdat u 
aan de linkerkant de Halle Gartlage ziet.  
In de richting Luisenstraße (zaterdag en zondag): 
De Liebigstraße volgen en daarna rechtsaf de Luisenstraße inrijden. Het terrein van de ´Stadtwerke 
Osnabrück´ ligt aan de rechterkant.  
Terug naar de kerstmarkt volgt u de aanwijzingen.  
 
 
Terug vanaf het terrein van de Halle Gartlage (maandag t/m vrijdag) tot aan de 
kerstmarkt 
Vanaf het terrein rijdt u rechtdoor de Schlachthofstraße in en vervolgens rechtsaf de Liebigstraße in. 
Aan het einde van de Liebigstraße linksaf het Nonnenpfad op en meteen daarna rechtsaf de Erich-
Maria-Remarque-Ring oprijden. Tegenover het station ´Altstadt´ rijdt u de Hasestraße in. 
 

Terug vanaf het terrein van de Stadtwerke Osnabrück an der Luisenstraße 
(zaterdag en zondag) tot aan de kerstmarkt 
Vanaf de parkeerplaats rijdt u linksaf de Luisenstraße in en vervolgens weer rechts de Liebigstraße in. 
Aan het einde van de Liebigstraße linksaf het Nonnenpfad op en meteen daarna rechtsaf de Erich-
Maria-Remarque-Ring oprijden. Tegenover het station ´Altstadt´ rijdt u de Hasestraße in. 
 

Tijdens de kerstmarkt (26-11 t/m 22-12-2018) zijn de 
straten 'Domhof' en de 'Lortzingstraße' vanaf de 
busring, voor doorgaand verkeer afgesloten. 
Routbeschrijving naar parkeerplaats Große 
Domsfreiheit alleen mogelijk via Hasestraße! 


