
Revitalisering bedrijventerrein Larserpoort - Opmerkingen in participatietraject door bedrijven, gebruikers en bezoekers 

 Wat Wordt dit 
uitgevoerd? 

Actie/reden niet 

1 Stopbord bij Larserpoortweg 
richting stoplichten 

Nee Duidelijke voorrangsituatie zal in ontwerp kruising 
Larserpoortweg/Pascallaan meegenomen worden en 
daarom is het niet nodig om een stopbord te plaatsen 

2 Fietspad is gewenst Ja Aan de zijde van Rijkswaterstaat en Giant zal een fiets-/ 
voetpad worden gemaakt.  

3 Leuke plek met banken, gras 
en bomen, als rustplek  

Nee Er is een ontwerp gemaakt voor een waterpartij met banken 
aan de Larserpoortweg. De provincie kan geen subsidie 
hiervoor geven, omdat dit niet valt onder de criteria voor 
revitalisering. Bekostiging zou dan volledig voor rekening 
van de gemeente komen. Wanneer er een 
aanbestedingsvoordeel is, zal opnieuw bekeken worden of 
deze suggestie alsnog kan worden meegenomen. 

4 Meer stoplichten Nee Is niet nodig; het onderliggende probleem wordt opgelost via 
het vrij liggende fietspad aan de Pascallaan 

5 Ter hoogte van Donkervoort 
een extra afslag 

Mogelijk in de 
toekomst 

Aansluiting op nieuwe afslag volgt in de toekomst (bij 
uitvoering van de groeiplannen voor het vliegveld), maar valt 
buiten dit revitaliseringproject.  

6 Fietsers moeten lang wachten 
bij stoplichten  

Is afhankelijk van 
Rijkswaterstaat 

Dit probleem is bij Rijkswaterstaat (RWS) gemeld. RWS 
hanteert een prioriteitenstelsel; het meest belangrijk is de 
doorstroom op de A6, vervolgens de provinciale weg en 
daarna de gemeentelijke weg.  

7 Vanaf einde Larserpoort 
(Donkervoort) aanleg van een 
fietspad naar de 
Meerkoetenweg 

In de toekomst Er zijn fietsvoorzieningen bedacht in de aanleg van Airport 
GardenCity, het bedrijventerrein nabij het vliegveld. Deze 
ontwikkelingen spelen in de toekomst.   

8 Een fietsroute parallel aan de 
A6 richting de Knardijk 
 

Nee Er ligt een goede route langs de Meerkoetenweg. 



9 Bomen langs de hoofdwegen Ja In het ontwerp van de aanpassing van de Pascallaan 
worden bomen opgenomen. 

10 Gebouwen volgens Vedische 
architectuur  ontwerpen 

Nee Gemeente kan dit niet verplichten, afhankelijk van de 
voorschriften bouwvergunning zou deze architectuur wel 
toegepast kunnen worden.  

11 ‘Gelukkig Museum’ plaatsen Is een initiatief van 
particulieren 

De vraag is of een bedrijventerrein een geschikte plek is 
voor om het even wat voor museum.  Een dergelijk  initiatief 
kan altijd met onze afdeling Economie & Vastgoed-
ontwikkeling doorgesproken worden. Voorwaarde is dat er 
investeerders voor zijn. 

12 Het terrein een beetje opfleuren 
met wat bloemen/struiken 

 Aan het plan is groen toegevoegd, in de vorm van gras, 
bomen en bollen.  

13 Snelheidsbeperkende 
maatregelen op de Pascallaan 

Nee Er zullen geen drempels komen, maar de aanpassing van de 
Pascallaan en van het kruispunt met de Larserpoortweg 
zullen het probleem ondervangen. 

14 Parkeerhavens langs de 
Pascallaan 

Nee Parkeren kan plaatsvinden op eigen terrein van de bedrijven. 

15 Snellere ontsluiting naar de 
A6/Larserweg 

In de toekomst De aanpassing van het kruispunt bij de Pascallaan en 
Larserpoortweg en de toekomstige extra afslag zullen 
zorgen voor ontlasting van de aan- en afvoer van verkeer op 
de A6.  

16 (Naschoolse) kinderopvang 
aan begin van de Pascallaan 

Afhankelijk van 
een marktpartij 

Wanneer een marktpartij geïnteresseerd is, kan hierover 
contact opgenomen worden met het Ondernemersplein.   

17 Een gezellige kantine 
(restaurant) 

Afhankelijk van 
een marktpartij 

Wanneer een marktpartij geïnteresseerd is, kan hierover 
contact opgenomen worden met het Ondernemersplein 

18 Wegdek heeft recent een dun 
laagje asfalt gekregen maar 
hobbels, kuilen en scheuren 
zijn niet behandeld  

Ja Wordt meegenomen in de uitvoering.  

19 Extra voetpaden  Ja Daar waar voetpaden ontbreken zal aan één zijde van de 
weg een voetpad worden gelegd.  

http://www.lelystad.nl/ondernemersplein
http://www.lelystad.nl/ondernemersplein


20 Voor vrachtwagens is het 
binnen draaien bij het 
Mac3Park lastig 

Bedrijf moet dit 
zelf oplossen 

Mac3Park  moet zelf zorgen voor een grotere poort. Daarna 
kunnen er graskeien aan de overzijde worden gemaakt.  

21 Duurzame weg maken die 
verlicht wordt  ‘s avonds 

Nee ‘Glow in the dark’ is geflopt. Dit initiatief zit nog te veel in de 
testfase en kan in dit stadium niet toegepast worden 

22 Goede verbinding naar de 
Mac.Donalds 

Nee N.v.t. De verbinding is er, een ‘betere’ verbinding dan de 
reeds bestaande, is er niet..    

23 Meer groen Ja In het revitaliseringplan is extra groen opgenomen. 

24 Logistieke bedrijven zijn met 
regelmaat onbereikbaar voor 
vrachtwagens 

Bedrijven moeten 
dit zelf oplossen. 

Bedrijven moeten zelf hun toegangsweg en - poort 
toegankelijk (indien nodig: groter) maken. Daarna kan de 
gemeente (afdeling Beheer en Onderhoud) aanvullende 
werkzaamheden uitvoeren (bijv. aanleg graskeien e.d..) 

25 Dakje boven de bushalte  + 
afvalbakje bij bushalte 

Ja Bij de instaphaltes (aan de Pascallaan en Larserpoortweg) 
worden abri’s geplaatst.  

26 Betere rustplekken Nee Dit moeten bedrijven op eigen terrein oplossen. 

27 Aanleg zebrapad Nee Binnen verblijfsgebieden passen we geen zebra’s toe. De 
oplossing is de verbetering van het kruispunt bij de 
Pascallaan/Larserpoortweg  

28 Trajectcontrole binnen de 
bebouwde kom ( eventueel als 
proefopstelling = innovatie) 

Nee Gebeurt alleen bij 80-100 km wegen. Op Larserpoort zullen 
wel aanduidingen van de maximum snelheid ( 50 km/u)  op 
de weg worden geplaatst. 

30 Aanleg van een drempel in de 
Larserpoortweg 
 

Nee Zie 13 

31 Het groen moet niet 
belemmeren. Dit is het geval op 
de Larserpoortweg (vanaf de 
ingang bedrijventerrein richting 
omroep Flevoland, halverwege 
ongeveer). 
 

Door eigenaar zelf 
op te lossen (pand 
staat leeg) 

Onderhoud is voor rekening van eigenaar bedrijfspand.  



32 Langs de A6 dienen de bomen 
verwijderd te worden. 
Hierdoor krijgen automobilisten 
een beter en ruimer beeld van 
ons industrie terrein.  

Is taak van 
Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat heeft vorig jaar een aantal bomen gesnoeid.  

33 Frequent(er) onderhoud groen. 
Maaien, snoeien, en 
onkruidbestrijding op 
voetpaden en langs 
wegranden. 

Ja Dit gebeurt volgens een vastgestelde frequentie 

34 Betere aansluiting openbaar 
vervoer 

Vervoerder Dit zal worden opgenomen met de vervoersbedrijven 

35 Pascallaan zou voor de 
duidelijkheid in totale 
voorrangsweg moeten 
veranderen  

Ja De Pascallaan is reeds een voorrangsweg. Situatie is nu niet 
geheel duidelijk. Na de uitvoering zal dit beter zichtbaar zijn.  

36 Maximum snelheidborden 
plaatsen:  50 km/u. 

Nee Er komen aanduidingen op het wegvak. 

37 Betere verlichting met name op 
kruisingen. 

Ja De verlichting wordt aangepast naar wit licht. 

38 Verkooppunt  voor (gezonde) 
versnaperingen 

Afhankelijk van 
een marktpartij 

Marktpartijen die geïnteresseerd zijn kunnen contact 
opnemen met het Ondernemersplein 

39 Verbetering van de uitstraling 
door kleur te geven aan grote 
grijze loodsen 

Bedrijven  Is zaak voor betreffende ondernemer(s). 

40 Buslijn 7 ook ’s avonds laten 
rijden 

Vervoerder Dit zal worden opgenomen met de vervoersbedrijven  

41 Afrit voor het viaduct naar de 
Larserdreef en Larserpoort. Op 
die manier kan je lange 
wachttijden bij het stoplicht 
vermijden. 

Nee De aanleg van een derde afslag zal dit probleem opheffen. 
Afrit verleggen is geen mogelijkheid.  

http://www.lelystad.nl/ondernemersplein


42 Bij ingang industrieterrein 
Larserpoort duidelijk bord 
plaatsen met overzicht van alle 
bedrijven op het terrein, 
inclusief bewegwijzering op het 
terrein zelf. 

Ja In het plan is geld opgenomen voor een infobord voor 
bedrijven. In overleg met de Ondernemerscorporatie 
Larserpoort zal dit nader worden vormgegeven. 

 

 

Gemeente Lelystad, 

Februari 2015  


