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Geachte heer/mevrouw,  

Graag informeren wij u over de voortgang van de revitalisering van Larserpoort. Het is een tijd stil 
geweest, maar achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt om het plan aanbestedings-
gereed te krijgen. De verwachting is dat wij in oktober/november de opdracht voor uitvoering van de 
werkzaamheden aan een aannemer kunnen verstrekken. De werkzaamheden zullen dan naar 
verwachting half november starten, een en ander afhankelijk van het weer. Wij zullen u te zijner tijd 
nader informeren over de details van de werkzaamheden en wat dit voor u als werknemer/werkgever 
zal gaan betekenen, bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van uw bedrijf zowel met eigen vervoer als 
met het openbaar vervoer. 
 
Welke werkzaamheden gaan wij uitvoeren? 

- De kruising nabij Larserpoortweg/Pascallaan wordt verlegd, waardoor de bocht vloeiender 
loopt. De Larserpoortweg is in de nieuwe situatie niet meer bereikbaar vanaf de Pascallaan. 
Dit voorkomt dat  links afslaand verkeer de doorstroom belemmert. U kunt straks, wanneer u 
naar de Larserpoortweg moet, de Niels Bohrweg nemen of het bedrijventerrein oprijden via de 
Meerkoetenweg. Wel kunt u vanaf de Larserpoortweg de Pascallaan op om het 
bedrijventerrein te verlaten.  

- De Pascallaan wordt een voorrangsweg. 
- De Pascallaan wordt overal even breed gemaakt.  
- Het resterende deel van de Pascallaan wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. 
- Er komt een fiets-/looppad in elementenbestrating aan de noordzijde van de Pascallaan (zijde 

van Rijkswaterstaat en Giant).  
- Aan één zijde van alle wegen op het gehele bedrijventerrein komt een voetpad.  
- Er worden 2 bushaltes met abri’s bijgeplaatst, 1 net voorbij het onderhoudsgebouw van 

Rijkswaterstaat tegenover Dijkstra Vereenigde en 1 ter hoogte van 
het voormalig IJspaleis. 

- Er zal openbaar groen worden bijgeplant/aangelegd op het 
bedrijventerrein.  

- De verlichting wordt aangepast naar led-verlichting en – indien 
nodig - in een aantal gevallen verplaatst.  
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Wijzigingen ten opzichte van de eerder gecommuniceerde planvorming 
1. Bushaltes 
- Er worden 2 bushaltes met abri’s toegevoegd, zie hierboven bij werkzaamheden.  
- Er zullen geen abri’s worden geplaatst aan de Larserpoortweg ter hoogte van Omroep 

Flevoland en aan de Pascallaan bij Giant. Dit heeft te maken met de toekomstige ontwikkeling 
van Lelystad Airport waardoor de route van de busdiensten en/of de op- en uitstapplaatsen 
mogelijk gaan veranderen (voor lijn 7; lijn 148 blijft ongewijzigd). Nu kosten maken voor 
nieuwe abri’s is dan onlogisch. De haltes bij Omroep Flevoland en Giant blijven tot aan de 
mogelijke wijziging gewoon bestaan.  

 
2. Inrit Larserpoortweg 4 

De inrit voor het bedrijf aan de Larserpoortweg 4 zit nu aan de Pascallaan. Deze zal worden 
verplaatst naar de Larserpoortweg.  
 

3. Pascallaan wordt over volledig een voorrangsweg 
De Pascallaan wordt volledig een voorrangsweg, nu was dit alleen het geval ter hoogte van de 
kruising. Het fietspad wordt hierdoor op de plekken bij de zijstraten in asfalt uitgevoerd.  

 
Naamborden bedrijven 
Op dit moment heeft een aantal bedrijven aan de Pascallaan in de berm een bord met hun 
bedrijfsnaam staan. Omdat er een fietspad wordt aangelegd moet deze worden weggehaald. 
Wanneer u mee wilt doen aan de collectieve bewegwijzering op het bedrijventerrein, vragen wij u met 
ons contact op te nemen hiervoor (zie onderaan de brief de contactgegevens hiervoor).  
  
Camerabeveiliging 
De camerabeveiliging wordt – daar waar nodig - aangepast (dit kan een verplaatsing zijn of het 
opnieuw instellen).  
 
Tekening werkzaamheden 
Bij deze brief zijn 2 bijlages toegevoegd waarop u kunt zien hoe de nieuwe kruising eruit komt te zien, 
waar de nieuwe bushaltes komen, hoe het fiets-/looppad aan de Pascallaan komt te liggen. Deze 
tekeningen hebben wij ook op de gemeentelijke website (www.lelystad.nl/mijnlarserpoort) over de 
revitalisering van Larserpoort geplaatst.  
 
Vragen? 
Wanneer u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Leny Dikken of Annechien Hof 
op telefoonnummer 14-0320. U kunt ook mailen naar l.dikken@lelystad.nl. Voor meer informatie zie: 
www.lelystad.nl/mijnlarserpoort. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het college van de gemeente Lelystad, 
 
Leny Dikken, 
Projectmanager Larserpoort, 
Afdeling Ingenieursbureau en Projectmanagement 
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