
2. Profiel van de 

zorgboerderij

2.1 Situatieschets zorgboerderij

2.1.1 Locatie en bereikbaarheid
De dagbesteding staat op het erf waar 
we zelf wonen. Twee units staan tegenover 
elkaar en vormen samen de dagbesteding 
en het logeeradres.

De boerderij ligt in het buitengebied van de 
gemeente Dronten in Swifterbant aan de 
Wisentweg 48 op ongeveer 80 meter afstand 
van de weg.

LoveInCare is te bereiken met de auto. 
Als extra service bieden wij de mogelijkheid 
om deelnemers te halen en brengen tegen 
vergoeding.

Wisentweg
Lelystad

Dronten

Routebeschrijving

Wisentweg 48 | 8255 RB | Swifterbant

Zie link Google Maps 
https://goo.gl/maps/nY5eGE961YiddaWA6
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Route via A6 naar LoveinCare

A6

• Rijd naar het zuidwesten op de A6
• Neem afslag 11-Lelystad-Noord naar N307 richting Lelystad-Noord/Dronten/Kampen/Enkhuizen
• Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden voor N302/Enkhuizen/Lelystad/Batavia Stad en voeg 

in op de Houtribweg/de N307
• Neem op de rotonde de 1ste afslag
• Weg vervolgen naar de Binnenhavenweg
• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Steenstraat
• Weg vervolgen naar de Edelhertweg
• Sla rechtsaf naar de Swifterringweg
• Sla linksaf naar de Wisentweg

Wisentweg 47, 8255 RC Swifterbant, Nederland
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Route via Biddinghuizen naar LoveInCare

Biddinghuizen

• Plein 26, 8256 AZ Biddinghuizen
• Rijd naar het noordwesten op het Plein, richting de Baan
• Sla rechtsaf naar de Baan
• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Swifterweg
• Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Biddingweg/de N710
• Sla linksaf naar de WisentwegJe vindt je bestemming links

Wisentweg 47, 8255 RC Swifterbant, Nederland
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Route via Swifterbant naar LoveInCare

Swifterbant

• Bazaltstraat 2, 8255 CJ Swifterbant
• Rijd naar het zuidwesten op de Bazaltstraat, richting De Lange Streek
• Sla linksaf bij de 1e dwarsstraat, De Lange Streek op
• Ga rechtdoor op de Kamperfoelielaan
• Sla linksaf naar de Bisonweg
• Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Biddingweg/de Bisonweg/de N710
• Sla rechtsaf naar de WisentwegJe vindt je bestemming links

Wisentweg 48, 8255 RB Swifterbant, Nederland
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Route via Lelystad naar LoveInCare

Lelystad

• Vestebrug, 8231 JE Lelystad, Nederland
• Rijd naar het zuiden op de Stationsdreef, richting De Schans
• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Agorabaan
• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Zuigerplasdreef
• Weg vervolgen naar de Kustendreef
• Ga bij de rotonde rechtdoor om op de Kustendreef te blijven
• Sla linksaf naar de Oostranddreef
• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Runderweg
• Sla linksaf naar de Swifterringweg
• Sla rechtsaf naar de Wisentweg Je vindt je bestemming rechts

Wisentweg 48, 8255 RB Swifterbant, Nederland
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