
 

Nieuwsbrief Revitalisering Larserpoort    nummer 2 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Na de eerste nieuwsbrief van 3 november zijn we begonnen met de werkzaamheden langs de wegen op 

Bedrijventerrein Larserpoort. Door verschillende oorzaken zijn er wijzigingen in de planning en de fasering 

van de werkzaamheden.  De fase met werkzaamheden aan de rijbaan van de Pascallaan en het kruispunt 

Larserpoortweg/Pascallaan aansluiting Larserweg wordt opgeknipt in twee delen. 

 

Voetpaden Larserpoort en fiets-/voetpad Pascallaan 

Vanaf 18 november wordt er gewerkt om de nieuwe voetpaden langs de verschillende wegen op 

Larserpoort. Op 25 november wordt er ook gestart met de werkzaamheden voor het fiets-/voetpad langs 

de Pascallaan. Volgens planning en bij niet al te winterse weersomstandigheden zijn we uiterlijk 18 

december gereed met de voetpaden en het fietspad. 

 

Asfaltering Pascallaan vanaf Albert Einsteinweg tot het einde (Donkervoort) 

Het opnieuw asfalteren van dit grootste deel van de Pascallaan gaat, bij geschikte weersomstandigheden, 

nu uitgevoerd worden op zondag 13 december. Vanaf donderdag 10 december zullen de voorbereidende 

werkzaamheden plaatsvinden zoals frezen en reparatie van vakken. Dit betekent enige hinder op de rijbaan 

van de Pascallaan vanaf donderdag 10 december, waarbij doorgang langs de werkzaamheden mogelijk is 

voor (vracht)auto’s. Zondag 13 december zal de Pascallaan geheel afgesloten zijn vanaf de Albert 

Einsteinweg tot het einde bij Donkervoort voor het aanbrengen van de nieuwe toplaag. De Albert 

Einsteinweg blijft toegankelijk. 

Op woensdag 9 november wordt op basis van de weersverwachting definitief besloten of deze 

werkzaamheden doorgaan. Hiervan ontvangt u van ons bericht. 

 

Verbreding Pascallaan en kruispunt Larserpoortweg/Pascallaan aansluiting Larserweg  

Dit deel van de werkzaamheden volgt in een later weekend begin 2016. Afstemming welk weekend dit gaat 

worden zal te zijner tijd met de betrokken bedrijven plaats vinden. 

 

Meer informatie 

Digitaal kunt u informatie vinden op de website www.bamlarserpoort.nl en in de app “BAM Larserpoort 

Lelystad”. Deze laatste is te installeren vanuit de Google-Play-store (Android ) en naar verwachting vanaf 25 

november vanuit de Apple IStore (IOS).  

 

Heeft u nog behoefte aan andere informatie en meldingen over het werk dan kunt u terecht bij: 

de heer Gert de Haan 

Telefoonnummer 06 1583 2658 

E-mail larserpoort@bam.nl 

 

Bijlage: Fasering
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