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Vanuit het Noorden: 

 Volg de A73 (Venlo) en daarna de A77 (Köln), neem de eerste afrit (Beugen) van de A77 en ga bovenaan 
de afrit linksaf richting “Boxmeer”. 

 Deze weg blijven volgen; de eerste 3 rotondes rechtdoor blijven rijden en vervolgens de 3e weg linksaf 
slaan (“Het Pleintje”) daarna overgaand in de “Burg. Verkuijlstraat”. 

 Na ca. 150m kun je je auto op het plein aan de rechterzijde parkeren of net voor de JAN LINDERS linksaf 
slaan (“Koorstraat”) om de parkeerplaatsen achter het winkelcentrum te gebruiken. 

 Het Wilheminaplein en Hotel Riche bevinden zich aan de “Steenstraat”, linksaf op de 
T-splitsing aan het einde van de “Burg. Verkuijlstraat” uitkomend op de “Steenstraat”. 

 
Vanuit Duitsland: 

 Volg de A57 vanuit Duitsland die in Nederland in de A77 (Nijmegen) overgaat, neem de tweede afrit 
(Beugen) van de A77 en ga bovenaan de afrit linksaf richting “Boxmeer”. 

 Deze weg blijven volgen; de eerste 3 rotondes rechtdoor blijven rijden en vervolgens de 3e weg linksaf 
slaan (“Het Pleintje”) daarna overgaand in de “Burg. Verkuijlstraat”. 

 Na ca. 150m kun je je auto op het plein aan de rechterzijde parkeren of net voor de JAN LINDERS linksaf 
slaan (“Koorstraat”) om de parkeerplaatsen achter het winkelcentrum te gebruiken. 

 Het Wilheminaplein en Hotel Riche bevinden zich aan de “Steenstraat”, linksaf op de 
T-splitsing aan het einde van de “Burg. Verkuijlstraat” uitkomend op de “Steenstraat”. 

 
Vanuit het Zuiden: 

 Volg de A73 (Nijmegen) en neem afrit “Boxmeer”. 
 Aan het einde van deze afrit rechstaf slaan richting “Boxmeer”. 
 Deze weg blijven volgen; op de 1e rotonde rechtdoor, daarna het spoor over en op de eerstvolgende 

rotonde rechtsaf slaan richting “Sambeek”. 
 Deze weg blijven volgen en vervolgens de 3e weg linksaf slaan (“Het Pleintje”) daarna overgaand in de 

“Burg. Verkuijlstraat”. 
 Na ca. 150m kun je je auto op het plein aan de rechterzijde parkeren of net voor de JAN LINDERS linksaf 

slaan (“Koorstraat”) om de parkeerplaatsen achter het winkelcentrum te gebruiken. 
 Het Wilheminaplein en Hotel Riche bevinden zich aan de “Steenstraat”, linksaf op de 

T-splitsing aan het einde van de “Burg. Verkuijlstraat” uitkomend op de “Steenstraat”. 
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