
 

Nieuwsbrief Revitalisering Larserpoort    nummer 4 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij willen u met deze nieuwsbrief informeren over de nieuwe planning van de werkzaamheden op 

Larserpoort. De voorbereidende zaken voor het asfaltwerk zijn bekend waardoor het weekend van 12 en 13 

maart gepland is voor afsluiting van de Pascallaan en het kruispunt met de Larserweg. 

 

Groenwerkzaamheden en verlichting 

De groenwerkzaamheden op Larserpoort worden uitgevoerd door aannemer A. de Jonge in opdracht van 

gemeente Lelystad. De groenwerkzaamheden zullen afhankelijk van het weer uitgevoerd worden in 

februari of maart. Het gras zal ingezaaid worden in april of mei van dit jaar. Voor vragen kunt u bellen met 

de heer Krijt van gemeente Lelystad: telefoonnummer 14-0320. 

Tevens is Imtech gestart met de openbare verlichting. Wanneer u vragen heeft of dingen signaleert ten 

aanzien van de verlichting dan kunt u terecht bij de monteurs van Imtech. 

 

Voetpaden Larserpoort en fiets-/voetpad Pascallaan 

De aanleg van de nieuwe voetpaden langs de verschillende wegen in het oostelijk deel van Larserpoort is 

gereed. De werkzaamheden voor het fiets-/voetpad langs de Pascallaan zijn 17 februari gereed.  

 

Asfaltering Pascallaan en kruispunt Larserpoortweg/Pascallaan aansluiting Larserweg (fase 3) 

De werkzaamheden aan de rijbaan van de Pascallaan beginnen op 8 februari. De putten in de rijbaan 

vervangen we en worden met een tijdelijke voorziening afgedekt tot de nieuwe asfaltlaag erover komt. 

Tijdens de werkzaamheden aan de putten zal de rijbaan tijdelijk voor de helft afgesloten zijn en wordt 

verkeer met verkeersregelaars er langs geleid. Vrijdagavond 11 maart zal de rijbaan gefreesd worden. 

Vanaf zaterdag 12 maart 13.00 uur tot maandagochtend 13 maart 6.00 uur zal de Pascallaan geheel 

afgesloten zijn voor verkeer. 

De werkzaamheden aan het kruispunt noodzaken dat één van de rijstroken wordt afgezet vanaf 7 maart. 

Dit kan enige hinder geven. Vanaf vrijdagavond 11 maart 18.00 uur tot maandagochtend 14 maart 6.00 uur 

is het kruispunt vanaf Larserpoort afgesloten. Verkeer naar en van het oostelijk deel van Larserpoort kan 

ongehinderd rijden volgens de omleiding via het kruispunt Meerkoetenweg/Larserweg. Voor het steunpunt 

Rijkswaterstaat en het ODC is de bereikbaarheid weergegeven in bijlage 3.  

 

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 

.
Extra aandacht wordt gevraagd voor de maximumsnelheid van 30 km/uur! Naast 

uw veiligheid wil ook het thuisfront onze werknemers weer ongedeerd thuis zien 

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


 

  

 Overzicht werkzaamheden kruispunt Pascallaan/Larserpoortweg - Larserweg



 

  

 Omleidingsroute kruispunt Pascallaan/Larserpoortweg – Larserweg 11 - 13 maart 2016



 

 

 Bijlage 3 – Bereikbaarheid Rijkswaterstaat en ODC 11 - 13 maart 2016


