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Employee  

For car: In the crossing of Pascallaan and Larserpoortweg there is the give-way sign that cars from Pascallaan have priority. Many 

times cars from Larserpoortweg drive fast to the road lights and don’t even look on the left side. Maybe you can secure this 

intersection and place STOP sign, maybe then they will notice something. 

For bikes: There is no bike road – its needed, there is many people riding to their jobs on bike. It’s not safe, there is many trucks 

and cars on road. Especially at winter it’s getting dark really fast – should be more road-lights along the road that people on the bike 

can drive safely. 

For people: Sidewalks are in nor so good condition. You can make some nice area with benches, grass and trees when people can 

rest. 

 

Corina:  

HEEEEL GRAAG EEN FIETSPAD  

Het is eng om op je fiets constant te worden ingehaald door vrachtverkeer en veel te hard rijdende ‘gewone’ auto’s. Ik rij in de 

winter (om half 8 in het donker) de eerste 2 stukjes over de stoep maar de overige stoepen hebben geen op- en afrit dus dan kan 

dat niet. Op de terugweg moet ik het laatste stuk over de stoep om bij de ventweg te komen die onder de A6 doorgaat. Dit betekent: 

fietsen/achterom kijken/hand uitsteken/de stoep op en dan maar hopen dat daar niemand loopt. Het oversteken valt niet mee in de 

drukte en is lastig in te schatten omdat er niet één auto 50 rijdt. Al met al, wat mij betreft, een gevaarlijke situatie en heel vreemd 

dat er bij de aanleg van dit terrein geen rekening is gehouden met (brom)fietsers. 

 

Peter: 

Betere ontsluiting 

 

Frank:  

Het bedrijventrerrein kan verbeterd worden door een betere bereikbaarheid. Vanuit Almere zou het mooi zijn als er ter hoogte van 

Donkervoort een extra afslag op de A6 zou komen. Zo kunnen vrachtwagens en andere bezoekers eenvoudig het bedrijventerrein 

betreden. Tevens dient er een veiligere route voor fietsers te komen dmv een eigen fietsroute. Op zich is er ruimte genoeg 

http://www.mijnlarserpoort.nl/


(eventueel aan de Ijspaleiszijde waar nu een groen strook ligt. De stoplichten hebben nu vaak een lange wachttijd waardoor er 

regelmatig over het eerste stukje stoep tot de brievenbus gefietst wordt. Gelukkig lopen er haast geen mensen. Mensen die hier 

zouden lopen komen wellicht vanaf de bus maar ook de busverbinding met het bedrijventerrein is niet ideaal. Verder zou het mooi 

zijn als er vanaf einde Larserpoort (Donkervoort) een fietspad naar de Meerkoetenweg zou kunnen komen. Een fietsroute parallel 

aande A6 richting de Knardijk zou ook een mooie optie kunnen zijn. 

Voor de 5 genoemde items. 

Meer groen heft mijn voorkeur tov meer wegen. 

Makkelijk voor fiets en makkelijk voor auto zijn belangrijk. Vandaar mijn melding betreffende fietspaden maar ook een extra afrit. 

Uitstraling en verkeersafwikkeling zijn beiden belangrijk. 

Goede voetpaden zijn belangrijk net als goede verlichting want in het donker begeef je je niet graag op een mooi voetpad. 

Meer parkeren (parkeermogelijkheden) buiten het Eigen terrain van onze organisatie is een must. Parkeren is nu vaak krap. 

Parkeren langs de Pascallaan is geen optie. 

 

Esther:  

Op dit moment zijn er geen fietspaden op de pascallaan. Hierdoor is het voor de fietser en voor de automobilist onduidelijk hoeveel 

ruimte er nodig is voor een veilig fiets gebied. Daarnaast ligt er aan het begin van de Pascallaan (bij de stoplichten) een voetpad 

waar nu fietser overheen fietsen. Dit is ontstaan doordat er aan de rechterkant van de weg wel een fietspad ligt maar dit is erg om 

omdat je dan via de stoplichten weer over zou moeten steken om op de zelfde plek uit te komen. Mij lijtk het een goed idee om het 

voetpad te vervangen door een fietspad (Het voetpad wordt bijna niet gebruikt door voetgangers) of misschien is er nog ruimte om 

er een fietspad naast te leggen. Al met al is het bedrijventerrein niet erg fiets vriendelijk. 

 

JanWillem:  

Het terrein is op dit moment erg kaal en heeft weinig uitstraling. Bomen langs de hoofdwegen kunnen zorgen voor een warmere 

uitstraling. 

 

Miep: 



Door de gebouwen volgens de Vedische architectuur te ontwerpen. 

en door een Gelukkig Museum neer te zetten, met alleen kunst die de mensen gelukkig maakt. Zie mijn website 

http://www.wolmanzouten.nl/happymus.html en http://www.vedicarchitecture.com.au/rightorient.php 

 

Vickey:  

Ik denk dat het een enorme verbetering als er fietspaden aangelegd worden. Mensen die naar hun werk fietsen, fietsen nu vaak 

over de autoweg. Auto’s rijden hier regelmatig veel te snel waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Nu is het alternatief 

om over het voetpad te fietsen, maar dat schiet ook niet op als er mensen over lopen. In de avond/s’nachts en in de winter is het 

ook erg donker, dus wat extra verlichting langs de wegen kan ook geen kwaad! Als er dan toch aan de toegankelijkheid gewerkt 

wordt, kan er ook meteen naar het groen gekeken worden. Het terrein een beetje opfleuren met wat bloemen/struiken zou het een 

stukje aangenamer maken! 

 

Rick:  

1. Snelheidsbeperkende maatregelen op de Pascallaan. Het is soms voor fietsers en automobilisten (die zich wel aan de snelheid 

houden) levensgevaarlijk op deze weg. 

2. Parkeerhavens langs de Pascallaan. Met name geparkeerde vrachtwagens of trailers veroorzaken regelmatig onoverzichtelijke 

en gevaarlijke situaties. 

3. Snellere ontsluiting naar de A6/Larserweg. De wachtijden bij de verkeerslichten zijn sids de invoering van de groene golf op de 

Larserweg soms wel erg lang. 

 

Gerard Lam:  

Voet en fiets paden en verlichting zijn zeer belangrijk en daar i al vanaf het ontstaan van dit terrein behoefte aan. DOEN DUS !!!! 

Andere ideeen: (Na schoolse) kinderopvang in een verzamelgebouw aan het begin van de Pascallaan. In ditzelfde gebouw een 
gezellige kantine (restaurant) waar je goed en gezond kan eten. 
 
Audrey 
Fietspaden voor fietsers en bromfietsers, zodanig dat het overige verkeer geen last heeft bij de stoplichten. Wegdek heeft recent 
wel een dun laagje asfalt gekregen maar hobbels, kuilen en scheuren zijn niet behandeld. Ook een voetpad helemaal door trekken 
naar achter zou beter zijn. 

http://www.vedicarchitecture.com.au/rightorient.php


Voor vrachtwagens is het binnen draaien bij het Mac3Park heel moeilijk en dat is zichtbaar in de bermen, een bredere strook bij de 
ingang zou dat kunnen verbeteren. 
 
Theo 
Larserpoort is vooral belangrijk om veilig naar binnen en buiten te kunnen gaan zonder dat je zoveel moet opletten. Ik zou graag 
ook duurzame weg zien die verlicht wordt savond’s, daar zijn all heel veel innovaties voor te vinden. Gaat de gemeente ons vaker 
betrekken want lijkt mij wel wat. 
 
Silvia 
Als fietser is het soms erg eng hoe de auto’s rijden. Graag zou ik willen dat er een fietspad komt. Want mij ook fijn lijkt is een goede 
verbinding naar de mc aan de overkant. 
 
Alex 
Meer groen zodat we lekker kunnen wandelen. Dit ook doen bij andere projecten bij gemeente lelystad want eindelijk echte 
participatie. 
 
Henk 
Betere doorstroming bij het verlaten van de Larserpoort. 
Meer parkeerplaatsen zodat er niet langs de kant van de Larserpoortweg wordt geparkeerd. Dit levert veel overlast op en onnodige 
kosten. Logistieke bedrijven zijn met regelmaat onbereikbaar voor vrachtwagens omdat de draai niet te maken is. 
 
Wim 
In ieder geval een veilig vrijliggend fietspad, met veel groen 
 
Eveline 
Het zou fijn zijn als er een fietspad wordt aangelegd op de Pascallaan, zeker rond 17.00 is de drukke verkeerssituatie voor het 
stoplicht voor fietsers niet fijn. 
 
Christina 
MENSVRIENDELIJKHEID EN DUURZAAMHEID VOOROP 
 
Fred 



een fietspad gescheiden van de autos / niet via het drukke kruispunt met verkeerslichten 
een dakje boven de bushalte / afvalbakje bij bushalte 
Led verlichting in de palen (is betere verlichting voor camera’s). 
 
Mohammed 
Betere rustplekken voor als ik kom leveren, er zijn geen plekken waar ik even rustig kan staan 
 
Kim 
lekker kunnen wandelen, meer groen en zebrapad!! 
 
Marianne 
ingang bocht moet beter 
 
Paul 
graag veiliger voor fietsers, want nu is het best eng soms met de autos op de weg 
 
Vera 
graag een gescheiden fietspad op de Pascallaan. Als fietser is het gevaarlijk om op de Pascallaan te fietsen, dus een gescheiden 
fietspad aan de linkerkant zou een uitkomst zijn.  
 
Niels 
Betere bescherming van fietsers door gescheiden fietsverkeer op een fietspad. 
Traject-controle binnen de bebouwde kom ( eventueel als proefopstelling = innovatie 
 
Vera 
graag wil ik een gescheiden fietspad op de Pascallaan. 
En het fietspad-stoplicht bij de oversteek bij de afrit A6 graag wat sneller en langer op groen. 
maak van de Pascallaan een voorrangsweg! 
 
Monique 
- Gescheiden fietspad op de Pascallaan 



- Betere aanduiding voorrangsweg bij kruising Pascallaan en Larserpoortweg, desnoods met een drempel op de Larserpoortweg. 
Vanaf de Larserpoortweg komen ze regelmatig met hoge snelheid de Pascalweg op wellicht met de gedachte dat zij van rechts 
komen en daarom voorrang hebben 
 
Renee 
Ruimte voor fietsers op of naast de weg. 
Witte verlichting overal toepassen. 
Bereikbaarheid voor vrachtverkeer en LZV’s 
 
Monique 
Door een fietspad aan te leggen over de hele lengte van het bedrijventerrein. Gemiddeld word ik 1-2 keer per week gesneden door 
een auto. 
 
Kim 
Fiets graag door larserpoort heen 
 
Fatima 
Graag betere verlichting 
 
Ilya 
Een apart fietspad zou een begin zijn, want het is niet echt veilig voor een fietser op deze weg… en blijkbaar moet er duidelijker 
aangegeven worden dat de mensen die vanaf de richting van omroep Flevoland komen GEEN voorrang hebben, maar dat wel altijd 
nemen! Een echte bron van ergenis… 
 
 
Marianne 
Meer fiets en voetpaden, voor de automobilisten is het best lastig. 
Afgelopen jaren zijn er best veel aanrijdingen geweest. 
 
Rob 
De voorrangsdriehoeken op de weg op de kruizing Larserpoortweg / Pascallaan zijn door weer en wind verdwenen. Veel mensen 
weten niet dat verkeer op de Pascallaan voorrang heeft. 



 
Gerard Flantua 
Gastvrije restauratieve gelegenheid, informatief, ontspanning ter lering en vermaak , kijk voor info op 
https://www.facebook.com/boer.kok ….. een initiatief van Flantuas restaurant. U kunt de veranderingen langzaam gadeslaan, stukje 
bij beetje komt er nieuw leven op dit boerenerf.. 
 
Ines 
Als je van de Pascallaan richting stoplichten rijdt, komt daar vlak voor de Larserpoortweg van rechts. Het is lang niet iedereen 
duidelijk dat degene die op de Pascallaan rijdt voorrang heeft. Of mensen willen het niet weten. Dit heeft al verschillende malen tot 
bijna botsingen geleid omdat mensen van de Larserpoortweg denken dat ze van rechts komen en voorrang hebben. Het zou 
opgelost kunnen worden door daar duidelijke haaientanden op de weg te zetten. 
Ook is de kruising bij het Giant pand niet helemaal duidelijk. Hebben die voorrang als ze het terrein afrijden? Je zou denken van 
niet, maar aan de andere kant lijkt het ook wel weer een gelijkwaardige kruising en zouden ze wel voorrang hebben. Ook hier 
zouden haaientanden uitkomst kunnen bieden. 
 
Erwin 
Er mag van mij meer groen komen, maar dit moet het zicht bij kruisingen niet belemmeren. Dit is nu bijvoorbeeld het geval op de 
larserpoortweg (van de ingang bedrijventerrein richting omroep flevoland, halverwege ongeveer). 
 
Mieke 
Langs de A6 dienen de bomen verwijderd te worden. 
Hierdoor krijgen automobilisten een beter en ruimer beeld van ons industrie terrein. 
Wellicht rijden hier wel potentiële klanten langs…. 
 
Annette 
Frequenter onderhoud groen. Maaien, snoeien, en onkruidbestrijding op voetpaden en langs wegranden. 
Separaat fietspad wenselijk. 
Betere aanduiding op Larserpoortweg dat verkeer vanaf Larserpoortweg richting Pascallaan geen voorrang heeft tov de Pascallaan. 
Doorstroom bij stoplichten verbeteren, zeker in spitstijden (bijv. 17.00 uur) bij het verlaten van Larserpoort ter hoogte van 
Pascallaan. 
Bocht in weg bij toegang Larserpoort ter hoogte van Pascallaan wekt gevaarlijke situaties in de hand. Mogelijkheid tot verbreden? 
 



Paul 
Voor mensen is de larserpoort niet een ideale omgeving; er zijn weinig voetpaden en voorzieningen en er is weinig openbaar groen. 
Het terrein ligt ingesloten tussen A6, de N302 en de meerkoetenweg, dus te voet kan je er niet vanaf. Er zijn grote groepen die 
tijdens de lunch een wandeling maken over de larserpoortweg, nu over de rijbaan / het asfalt. Een gevaarlijke situatie. Dit terwijl het 
qua gezonheid en arbotechnisch zo goed is als mensen de werkplek even verlaten voor een half uutje buitenlucht en beweging! 
 
Mart 
Betere aansluitingen met het openbare vervoer, zeker in de schoolvakanties . 
 
NVT 
betere aansluiting trein/bus : Centraal Station naar Bushalte 
 
Hans 
Aan- en afvoer wegen zijn rond aanvangstijden en tussen 4 en 5 uur chaotisch, dit moet beter.  
Fietsers en wandelaars moeten veilig hun werk kunnen bereiken, dat is nu onvoldoende mogelijk, zeker in de winter als het vroeg 
donker is. 
Pascallaan zou ik voor de duidelijkheid in totale voorrangsweg veranderen en om te zorgen dat er niet te hard wordt gereden, 
duidelijk Max snelheidborden plaatsen 50 km/u. 
Betere verlichting met name op kruizingen. 
De vreemde/absurde slinger bij het begin van de pascallaan verleggen. 
Bedrijven verplichten dat op eigen terrein en niet de openbare weg geladen of gelost dient te worden, tevens moeten wachtende 
vrachtauto’s op eigen terrein van opdrachtgever gestald worden. 
 
Dick 
Vooral meer bomen, die het liefst ook in de winter groen blijven. Dit geeft een heel andere sfeer en uitstraling dan nu. 
 
Johan 
Door de bereikbaarheid te verbeteren. 
Een extra afslag vanaf de A6 naar het vliegveld met daarin een extra afslag naar Bedrijventerein Larserpoort. Deze afrit kan dan 
worden gebruikt voor verkeer naar Harderwijk, vliegveld en Larserpoort. 
 
Cock 



Bankjes langs de Larserpoortweg 
Tractoren rijden veels te hard langs voetgangers en fietsers op de parralel weg van de larserdreef. 
Onoverzichtelijke slingers bij de kruizingen op de larserpoortweg. 
 
Jeroen 
- plantsoenachtige omgeving met boompjes en bankjes, liefst centraal in gebied – idealiter met verkooppunt (gezonde) 
versnaperingen 
-fietspad 
-begroeiing langs voetpad larserpoortweg 
-verbetering uitstraling door kleur te geven aan grote grijze loodsen 
-buslijn 7 ook ’s avonds 
 
B 
Een directe busverbinding van half 8 tot 9 uur in de ochtend vanaf station Lelystad. Die wacht op de trein (ook bij vertraging) En 5 
minuten na aankomst van de trein uit Dronten of Almere vertrekt. En terug in de middag van 4 tot 6. Nu is de aansluiting erg slecht 
en duurt de busrit erg lang. Een reden om niet het OV te nemen. 
 
Anne 
Visueel gescheiden fietspad, zodat bussen, auto’s en vrachtwagens ook rekening houden met fietsen. 

Afslag voor fietsers van de Larserdreef naar de pascallaan voor de verkeerslichten 

Meer groen voor ontspanning tijdens de pauze. 

 

Miranda 

Een gescheiden fietspad. Het is gevaarlijk om als fietser op de Pascallaan te fietsen, zeker met die vrachtwagens. 

 

Matthijs Smit 

Het terrein kan meer voetpaden gebruiken en meerdere bedrijven vestigen. Veel bedrijven gaan s’ middags wandelen. Misschien is 

het leuk om voor deze mensen een plek te hebben met bankjes en tafeltjes met wat water erbij. 

 

A. Visscher 

door er een fietspad aan te leggen, voor de veiligheid van de fietsers en brommers, ik ben al een keer daar aan gereden. 



Inge 

Bushokjes toevoegen bij de terugweg haltes (je moet vaak lang wachten op de bus met slecht weer) en betere aansluiting lijn 7 op 

treinen en bussen. Je mist nu altijd aansluitingen met stadsdiensten (lijn 5) en hanzeliner. 

 

Bas 

Met kleine dingen, wat meer cachet realiseren: 

* lichtkrant ipv aftantse borden 

* entree is belangrijk, lelijk reclame borden moeten weg (minder prominent) 

* wat picknick banken hier en daar 

* up-to-date bedrijfinformatie (Hanzelijn bureau borden hangen nog overal) 

 

Jeroen 

De huidige parkeerruimte voor Larserpoortweg 50 is onvoldoende. Hierdoor ontstaan onhandige situaties doordat auto’s langs de 

kant van de weg (in een bocht) parkeren. 

De aflevering bij Sandd verloopt hierdoor ook moeilijker vanwege de ruimte die vrachtwagens en bestelbussen nodig hebben. 

 

Nvt 

Bij de bocht worden te veel autos op straat geparkeerd 

 

Aaltje 

Veel meer verlichting, dat mist er nu echt 

 

Amir 

Larserpoort 50 moet parkeren op eigen terrein 

 

Asif 

met mijn vrachtwagen kaniker nie langs met al die autos 

 



Directeur 

wij wandelen vaak en willen dan rustig kunnen zitten 

 

Fleur 

Wil eens veilig op werk kunnen komen 

 

Floortje 

Nog een bushalte graag 

 

Eva 

beter verlichting voor gevaarlijke kruising zodat ik iets zie 

 

Cristel 

Veel meer groen en mooie uitstraling 

 

Frank 

Bredere wegen 

 

Alonzo 

ik wil voetpad en goed licht 

 

Elena 

niet genoeg plek voor auto 

 

Carlos 

beter verbinding met trein 

 

Louis 



scheiding tussen auto en fietsverkeer 

 

Loes 

we wandelen vaak buiten en dan wil je ook even ergens rustig kunnen zitten of even kunnen eten wat nu niet kan 

 

Jeanette 

Een extra fietspad zou handig zijn 

 

Marianne 

Bocht uit ingangsstraat na de stoplichten of Pascallaan breder. Nu kunnen vrachtwagens elkaar bijna niet passeren. Afrit voor het 
viaduct naar de Larserdreef en Larserpoort. Op die manier kan je lange wachttijden bij het stoplicht vermijden. 
Bij ingang Industrieterrein Larserpoort duidelijk overzicht bord van alle bedrijven op het terrein, inclusief bewegwijzering op het 
terrein zelf. Voorrang geven aan de Pascallaan t.o.v. de bedrijfsuitgangswegen 
 


