
 

Nieuwsbrief Revitalisering Larserpoort    nummer 5 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Komend weekend gaan we groots aan de slag op Larserpoort. We zijn druk bezig met de voorbereidende 

werkzaamheden voor de Pascallaan en het kruispunt met de Larserweg. Hierbij informeren wij u over de 

bereikbaarheid en mogelijke overlast in deze laatste fase van het werk. 

 

Kruispunt Larserpoortweg/Pascallaan aansluiting Larserweg 

Vanaf vrijdagavond 11 maart 19.00 uur tot maandagochtend 14 maart 05.00 uur is de aansluiting op het 

kruispunt Larserpoortweg/Pascallaan met de Larserweg afgesloten. Verkeer van en naar Larserpoort kan 

ongehinderd rijden volgens de omleiding via het kruispunt Meerkoetenweg/Larserweg zoals in de bijlage 

aangegeven. Op het kruispunt zelf zal tijdelijk één van de twee rijstroken van de Larserweg richting 

Harderwijk afgesloten worden. Doorgaand verkeer is echter altijd mogelijk.  

Tevens zijn er werkzaamheden bij het kruispunt in de komende nachten (dinsdag, woensdag en donderdag) 

van 20.00 uur tot 05.00 uur. De aangegeven omleiding is dan van toepassing. 

 

Pascallaan 

De rijbaan van de Pascallaan is gelijktijdig van vrijdagavond 11 maart 19.00 uur tot maandagochtend 14 

maart 05.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdagavond starten de werkzaamheden met het frezen 

van het asfalt op de rijbaan. Zaterdagochtend is dit gereed en zaterdagmiddag wordt het eerste asfalt 

aangebracht. Op zondag wordt de nieuwe deklaag aangebracht op de Pascallaan.  

 

De bereikbaarheid van bedrijven aan de Pascallaan (en Albert Einsteinweg) is gedurende het weekend als 

volgt: 

- Te voet zijn alle bedrijven bereikbaar (parkeren bijvoorbeeld op de Celsiusweg); 

- Nabij de Celsiusweg kan in de BAM-keet een sleutel opgehaald worden van één van de beschikbaar 

staande fietsen om per fiets verder te gaan over de Pascallaan; 

- In noodgevallen zijn bedrijven bereikbaar per auto en is onder begeleiding van een medewerker de 

Pascallaan deels berijdbaar. Meld u zich hiervoor op telefoonnummer 06 1583 2658 of bij de uitvoerder 

op het werk. Er zijn echter momenten dat delen van de Pascallaan enkele uren niet berijdbaar zijn. 
Voor het steunpunt Rijkswaterstaat en het ODC zijn aanvullende maatregelen getroffen.  

 

Meer informatie 

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

Lelystad”. 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 of E-mail larserpoort@bam.nl 

http://www.bamlarserpoort.nl/
mailto:larserpoort@bam.nl


 

  Overzicht werkzaamheden en bereikbaarheid weekend 11 – 13 maart 


