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Beste bewoner/ondernemer,  
  
Op vrijdag 22 april is de Postje van Gerrit Vreelingbrug (brug 351) met spoed afgesloten voor al 
het wegverkeer. Dit is de houten ophaalbrug tussen de Zunderdorpergouw en de Middenlaan 
Zunderdorp, bij het Achtergouwtje. Uit onderzoek blijkt dat onderdelen van de brug in slechte 
staat zijn. We hebben daarom deze veiligheidsmaatregel genomen. De afsluiting van de brug 
heeft veel gevolgen voor de bereikbaarheid van uw buurt. In deze brief leest u wat dit voor u 
betekent.  
 

 
 
 
Wat is er aan de hand?  
Bij een inspectie van de brug is ernstige houtrot vastgesteld bij de verbindingen van de brug. De 
brug kan in de huidige staat niet meer veilig gebruikt worden en is daarom afgesloten voor al 
het wegverkeer. Vaarverkeer kan wel onder de brug door.  
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Wat gaan we doen?  
 Vanaf vrijdag 22 april is de brug voorlopig niet meer te gebruiken. Aan beide kanten van de 

brug staan afzettingen. We leiden het verkeer om via andere routes.  
 We gaan de brug verder onderzoeken en bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Dit 

bepaalt ook hoe lang de brug afgesloten moet blijven.  
 
Omleidingen wegverkeer 
 Verkeer op de Zunderdorpergouw richting Zunderdorp leiden we om via Nieuwe Gouw en 

Achtergouwtje naar de Middenlaan Zunderdorp. 
 Verkeer op Middenlaan Zunderdorp in zuidelijke richting leiden we om via Achtergouwtje 

en Nieuwe Gouw naar de Zunderdorpergouw.  
 Door deze omleidingen is er op het Achtergouwtje tijdelijk tweerichtingsverkeer. We 

verzoeken bewoners van het Achtergouwtje daarom om de auto tijdelijk niet langs het 
Achtergouwtje te parkeren. We begrijpen dat dit geen ideale situatie is en werken daarom 
hard aan een betere oplossing voor het omleiden van het verkeer. Zodra wij hier meer over 
weten, dan ontvangt u hierover een brief.  

 
Nood- en hulpdiensten 
Voor de nood- en hulpdiensten wordt een uitzondering gemaakt. Om snel ter plaatse te kunnen 
zijn in geval van een calamiteit, kunnen zij dan gebruik maken van de brug. Hiervoor zijn als 
noodoplossing stalen rijplaten aangebracht op de brug. 
 
Volgen met de BouwApp  
In de BouwApp delen we korte berichten en updates over de maatregelen en 
werkzaamheden aan de brug. Via deze app kunnen wij u in dringende situaties 
ook snel informeren met een pushbericht. U kunt de berichten lezen als u de 
BouwApp downloadt en het project als favoriet markeert. Zoek in de BouwApp 
op: Postje van Gerrit Vreelingbrug. 
 
U kunt de BouwApp via deze link ook volgen op een pc of laptop: 
https://debouw.app/projects/postje-van-gerrit-vreelingbrug 
 

 

 
Meer informatie en vragen 
Zodra er meer bekend is over de omleiding van het verkeer of de aanpak van de brug, dan 
ontvangt u weer een brief. Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op via e-mail of telefoon: 
a.abidi@amsterdam.nl of 06- 14825165. Algemene informatie over de aanpak van bruggen 
vindt u op www.amsterdam.nl/bruggen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Adam Abidi 
Omgevingsmanager  
Bruggen en Kademuren 


