
 

 

Voortgang Ontwikkelingen Laak 3  

OBV en stedenbouwkundig bureau West 8 werken aan een definitief stedenbouwkundig plan voor 

Laak 3. Tijdens twee informatieavonden hebben bewoners van Laak 1 aandacht gevraagd voor de 

verkeersstructuur in hun woonwijk, in relatie met de ontwikkelingen in Laak 3.  

Deze opmerkingen van bewoners hebben geleid tot aanpassingen in het plan. Niet alle suggesties zijn 

verwerkt,  maar in overleg met de verkeersdeskundigen is getracht zoveel mogelijk rekening te 

houden met de wensen van de bewoners.  

In het plan zijn de volgende aanpassingen gedaan: 

1. Bruggen 

- De brug in de Enkhuizenstraat wordt een brug voor fietsers en voetgangers. De brug in de 

Elburgstraat wordt een brug voor auto’s, fietsers en voetgangers in twee richtingen.  

Op de kruising richting de Genemuidengracht (v.a. het Blokzijlpark) mag het autoverkeer nu 

niet linksaf slaan. Dat zal zo blijven!  Er komt een blauw verkeersbord met een pijl rechtdoor 

voor de brug te staan, zodat duidelijk is dat men op dit punt alleen rechtdoor kan.  Omkeren 

van de verkeersrichting op dit punt is voor de hoofdstructuur van het verkeer in Laak 1 geen 

optie.  

- De 'speciaal vervoer' busjes van de zorginstelling die parkeren in de Elburgstraat, kunnen nu 

aan de juiste kant parkeren en de wijk weer uitrijden via Laak 3 en Lovink. Dit bevordert  een 

logische doorstroming.  

- De bewoners van Laak 3 kunnen straks niet alleen via Laak1 maar ook via Lovink hun woning 

bereiken.  

- De brug in de Elburgstraat blijft voorlopig nog fietsbrug. Pas als de bebouwing in Laak 3 

grotendeels is gevorderd wordt de brug opengesteld voor het autoverkeer.  

 

2. Gym XL  

- De turnhal is straks met de auto het makkelijkst bereikbaar  via Lovink, niet via Laak 1. Auto’s 

die vanaf Lovink rijden, komen bij GymXL voor de deur uit of kunnen eerder parkeren op de 

P&R. 

- De rechtstreekse route over de brug vanuit Laak 1 is alleen voor fietsers en voetgangers  

logisch.  

- De omgevingsvergunning voor de nieuwe turnhal is ingediend.   

 



3. Overige aanpassingen 

- Er komen verkeersdrempels; één in het midden van de Elburgstraat (t.h.v. de speelplek in het 

Blokzijlpark) en één in het midden van de doorgaande rijweg aan de westkant van het 

Blokzijlpark.  

- Er komt een doorsteek voor fietsers door het smalle deel van het Blokzijlpark in het 

verlengde van de Enkhuizenstraat, waardoor fietsers automatisch aan de logische kant van 

het park uitkomen om richting rotonde 8 te gaan. Het idee hierachter is om het fietsers 

mogelijk te maken niet tegen het autoverkeer in te hoeven rijden langs het Blokzijlpark. Dit 

maakt ook de verkeerssituatie bij de brug van rotonde 8 veiliger.  

- Brug naar rotonde 8: in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd  komt er geen extra 

trottoirverhoging op de brug naar rotonde 8, omdat deze maatregel de veiligheid voor de 

verkeersdeelnemers niet aantoonbaar zal verhogen.  

- De busafslag naar Lovink mag straks ook door auto’s gebruikt worden (heen richting Laak 3 

terug richting rotonde 9).   

Planning 

- Bouwrijpwerkzaamheden van Laak 3 starten in januari 2016. 

- Verkeersdrempels en fietsdoorsteek door het Blokzijlpark worden het eerst gerealiseerd in 

2016.   

- De bouw van Gym XL start begin februari 2016.   

- Start verkoop grachtenpanden (woon-werktype) is gepland in de zomer 2016 (start bouw op 

zijn vroegst 1e helft 2017).  

- De Kruispuntkerk gaat naar verwachting na de zomer 2016 starten met de bouw.  

- De verwachting is dat er gedurende ten minste drie jaar sprake is van bouwactiviteit in Laak 

3. Het bouwverkeer gaat buitenom, via de Verbindingsweg.  
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