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Via Aken/Keulen (komende van het oosten/zuidoosten):
Vanaf Keulen neem de snelweg A4 [E40] richting Aken. 
Voorbij Aken gaat deze over in de A76 [E314] (Antwerpen / 
Brussel). In België gaat deze vervolgens over in de A2. Neem 
afrit 33, vervolgens de N78 richting Maaseik tot Dilsen. Ga in 
Dilsen op een gegeven moment linksaf op de kruising 
(voorzien van stoplichten) met de N771 richting Opoeteren. 
Eenmaal op de Europalaan (N771) komt u over een kanaal; 
neem hierna de derde afslag aan de linkerhand. Deze ligt op 
ongeveer een kilometer na het kanaal en is aangeduid met 
de borden ‘Dilserbos’ en ‘Den driepaal’. Het centrum ligt 1 
kilometer verderop aan de rechterhand.

Via Duisburg/Roermond 
(komende van het noordoosten):
Komende van Duisburg neem de snelweg A40 [E34] riching 
Venlo. Kort na Duisburg neem de A57 [E31] richting 
Keulen/Krefeld. Na ongeveer 10 km verander naar de A44 
richting Mönchengladbach. Vooraleer u in Mönchengladbach 
aankomt, verander naar de A52 richting Roermond. Iets 
verder eindigt de A52 en dient u de 230 te volgen tot in 
Roermond, ga dan linksaf op de N271 richting Echt/Linne. 
Voor Echt bereikt u de A2 [E25] (afrit 44) en ga dan richting 
Maastricht. Verlaat de A2 in Roosteren, afrit 46 richting 
Maaseik. Vlak na de kruising met de Maas ga linksaf de N78 
op richting Maasmechelen/Dilsen. Na ongeveer 5 km bereikt 

u Dilsen. Ga in Dilsen rechtsaf bij de kruising (voorzien van 
stoplichten) met de N771, richting Opoeteren. Eenmaal op 
de Europalaan (N771) komt u over een kanaal; neem hierna 
de derde afslag aan de linkerhand. Deze ligt op ongeveer 
een kilometer na het kanaal en is aangeduid met de borden 
‘Dilserbos’ en ‘Den driepaal’. Het centrum ligt 1 kilometer 
verderop aan de rechterhand.

Via Eindhoven (komende van het noorden): 
Vanaf Eindhoven neem de snelweg A2 [E25] richting 
Maastricht/Luik. Neem de afslag 46, ’Roosteren’, richting 
Maaseik. Vlak na de kruising met de Maas ga linksaf de N78 
op richting Dilsen/Maasmechelen. Ga in Dilsen rechtsaf op 
de kruising (voorzien van stoplichten) met de N771, richting 
Opoeteren. Eenmaal op de Europalaan (N771) komt u over 
een kanaal; neem hierna de derde afslag aan de linkerhand. 
Deze ligt op ongeveer een kilometer na het kanaal en is 
aangeduid met de borden ‘Dilserbos’ en ‘Den driepaal’. Het 
centrum ligt 1 kilometer verderop aan de rechterhand.
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Via Antwerpen/Brussel (komende van het westen): 
Vanuit Brussel neem de A3 [E40] richting Luik en vervolgens 
ter hoogte van knooppunt ‘Leuven’ de A2 [E314]. Vanuit 
Antwerpen neem de A13 richting Luik, ter hoogte van 
knooppunt ‘Lummen’ neem de A2. Neem uitrit 32 ‘Genk 
Oost’ en neem de N75 richting Lanklaar. Blijf de N75 
gedurende 12 km volgen tot de wegwijzer voor Opoeteren 
(Rotem) op uw linkerkant. Dit is de Pannenhuisstraat, ga 
deze in en na ongeveer 2 km kruist u de N771. Ga linksaf en 
vervolgens nogmaals links de weg in met de de borden 
‘Dilserbos’ en ‘Den driepaal’. Het centrum ligt 1 kilometer 
verderop aan de rechterhand.

Via Luik (komende van het zuiden):
Vanuit Luik neem de A25 [E25] richting Maastricht. In 
Nederland verandert deze in de A2 [E25]. Ter hoogte van 
knooppunt ‘Kerensheide’ neem de A76 [E314] richting 
Antwerpen/Brussel. In België aangekomen, verlaat u de 
snelweg bij uitrit 33, de N78 op richting Maaseik. Ga in Dilsen 
dan linksaf op een kruispunt voorzien van stoplichten de 
‘Europalaan’ op (N771) richting Opoeteren. Eenmaal op de 
Europalaan (N771) komt u over een kanaal; neem hierna de 
derde afslag aan de linkerhand. Deze ligt op ongeveer een 
kilometer na het kanaal en is aangeduid met de borden 
‘Dilserbos’ en ‘Den driepaal’. Het centrum ligt 1 kilometer 
verderop aan de rechterhand.
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