
 

Aangepaste routebeschrijving Praktijk Prisma  
van 11 maart 2019 tot en met 29 maart 2019 
 

In verband met wegwerkzaamheden én de aansluiting van de nieuwe brug vanuit 

Broekhuizenvorst naar het gehucht Ooijen, zal vanaf 11 maart tot en met 29 maart a.s. de 

doorgaande weg van Broekhuizenvorst naar Blitterswijck (Ooijenseweg/Blitterswijckseweg)  

geheel afgesloten zijn. 

Hierdoor zal de bereikbaarheid van Praktijk Prisma via een aangepaste route gaan indien u 

van Grubbenvorst/Lottum/Broekhuizen/Broekhuizenvorst naar Praktijk Prisma toe komt. 

Vanuit de richting Grubbenvorst/Lottum/Broekhuizen/Broekhuizenvorst: 
- volg de omleidingsborden W (zie blauwe route op onderstaande kaart) 
- bij het einde van omleidingsroute W, gaat u rechtsaf= Blitterswijckseweg.   
-Tegenover fabriek Lamb Weston gaat U voor de drie eikenbomen linksaf (= Horreweg).  
- Op de kruising weer links= Horreweg. 
- U volgt deze weg. Aan de rechter kant ziet U een boerderij liggen met een blauw hekwerk.  
   Hier ziet u ook het praktijkbord in de tuin staan.  U kunt na dit blauwe hekwerk de eerste 
   oprit rechts nemen en de auto parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen.  
   De bewegwijzering zal U naar de ingang van Praktijk Prisma brengen aan de achterkant  
   van   het huis. U kunt plaats nemen in de wachtkamer van Praktijk Prisma 

 
Vanuit Praktijk Prisma richting 
Grubbenvorst/Lottum/Broekhuizen/Broekhuizenvorst/Swolgen/Tienray (=terugweg):  
U rijdt bij Praktijk Prisma weg en rijdt tot de kruising; hier rijdt u rechtsaf en bij de T splitsing 
weer rechts (= Blitterswijckseweg).  Vervolgens gaat u eerste weg links ( 
Ganzenkampstraat). Vanaf hier volgt u de omleidingsborden B.  
(zie oranje route op onderstaande kaart) 

 
Vanuit de richting Wanssum naar Praktijk Prisma: 
Volg de doorgaande weg van Wanssum naar Blitterswijck. Rijdt door de 
bebouwde kom van Blitterswijck richting Broekhuizenvorst. Na de bosrijke 
omgeving vindt u aan de rechter kant Fabriek Lamb Weston .  
Tegenover Lamb Weston gaat U bij drie eikenbomen linksaf en meteen weer linksaf 
(=Horreweg). U volgt deze weg. Aan de rechter kant ziet U een boerderij liggen met een 
blauw hekwerk. U kunt na het blauwe hekwerk de eerste oprit rechts nemen en de auto 
parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. De bewegwijzering zal U naar de ingang van 
Praktijk Prisma brengen aan de achterkant van het huis. U kunt plaats nemen in de 
wachtkamer van Praktijk Prisma. 

 
Vanuit de richting Tienray/Swolgen naar Praktijk Prisma: 
Volg in het centrum van Tienray de doorgaande weg naar Swolgen. Rijdt 
door de bebouwde kom van Swolgen richting Broekhuizenvorst. Na een 
scherpe bocht naar rechts gaat u linksaf (= Krienestraat). Daarna gaat u 



1e straat rechtsaf (Ganzenkampstraat). U vervolgt deze weg tot het 
einde. Dan gaat u rechtsaf (= Blitterswijckseweg). Aan de rechter hand 
ziet u fabriek Lamb Weston. Tegenover Lamb Weston gaat U bij drie eikenbomen 
linksaf en meteen weer linksaf (=Horreweg). U volgt deze weg. Aan de 
rechter kant ziet U een boerderij liggen met een blauw hekwerk. U kunt 
na het blauwe hekwerk de eerste oprit rechts nemen en de auto parkeren 
op de daarvoor bestemde plaatsen. De bewegwijzering zal U naar de 
ingang van Praktijk Prisma brengen aan de achterkant van het huis. U 
kunt plaats nemen in de wachtkamer van Praktijk Prisma.   

 

 

 

 
 

 

 

 


