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Officiële Bruggen en bruggen zonder naam in Landelijk Noord

Bron: website gemeente Amsterdam
Het geven van namen aan delen van de openbare ruimte is vanouds een taak van het gemeentebestuur. Bij openbare ruimte kun je denken aan straten en
pleinen, bruggen en viaducten, terreinen en landschappelijke gebieden zoals (sport)parken en begraafplaatsen.
De naamgeving van openbare ruimten is in de eerste plaats bedoeld om plekken in de stad te kunnen aanduiden. Iedereen kan dan zijn weg (en plek) in de
stad vinden. Voor de gemeente is naamgeving voorts van belang voor een goede dienstverlening, de openbare orde en veiligheid, en voor stadsontwikkeling.
Naamgeving moet om deze redenen ook zo stabiel mogelijk zijn: de toekenning van een naam is een besluit voor de (zeer) lange termijn.
Bron: www.bruggenvanamsterdam.nl
Op deze website staat een lijst met al de Amsterdamse bruggen mét foto
De meeste bruggen hebben een gewoon nummer en sommige een P-nummer of een S-nummer. P-bruggen zijn bruggen, die eigendom zijn van particulieren,
Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat of de Hoogheemraadschappen. Een S-brug wordt beheerd door de Nederlandse Spoorwegen.
Verder zijn er nog sluizen en bruggen, viaducten of duikers zonder nummer.
Sinds 5 juli 2016 zijn in Amsterdam alle onofficiële brugnamen komen te vervallen.
Landelijk Noord
Uit de bruggen-lijst van Amsterdam is een selectie gemaakt met bruggen in Landelijk Noord, deze telt zo'n 50 bruggen, waarvan er 9 een officiële naam
hebben. De Centrale Dorpenraad wil met behulp van de bewoners de bruggen in Landelijk Noord van een naam voorzien.
De nieuwe namen worden via de Dorpsraden verzameld en aangeboden aan het gemeentebestuur ter vaststelling.
In onderstaande lijst staan de bruggen vermeld, op nummervolgorde.
Voor de licht blauw gekleurde bruggen willen we graag van een naam voorzien, de overige bruggen zijn vaak geen duidelijk bruggen of zijn een duiker.
Hoe kiezen we een naam ?
 Heeft de brug in 'de volksmond' misschien al een naam, dan kunnen we deze eventueel overnemen.
 De naam kan verwijzen naar de locatie van de brug, als plaatsaanduiding. Vernoemen naar sloot of weg ...
 Een brug kan vernoemd worden naar iets of iemand.
Uiteraard moet er een goede onderbouwing zijn voor de naamgeving !
Alle voorgestelde namen worden verzameld en beoordeeld voordat er gevraagd wordt er een officiële naam van te maken.
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Officiële Bruggen en bruggen zonder naam in Landelijk Noord
Genummerde bruggen zonder naam
brugnummer
109
339
343
344
365

locatie
in de Durgerdammergouw over de Ringsloot Damrak
in het Kerkepad in Durgerdam over de Binnenbermsloot
in de Dorpsweg van Ransdorp over het Achter Twiske
in de Dorpsweg van Ransdorp over de Kerkelandersloot
in de Dorpsweg van Ransdorp over de Weersloot

373
376
378

in de Zunderdorpergouw over de Ringsloot Buikslotermeer
in de Wijkergouw over Weersloot
in de Liergouw over de Binnenbermsloot bij de
Schellingwouderdijk
in de Liergouw over de Gerrit Werfsloot

380

398
470
471
978

1752
1753

in de Torenven in Zunderdorp over de Achterlaansloot
in Zuiderzeeweg over de Schellingwouderbreek
in de Zuiderzeeweg over de Weersloot
Voetgangersbrug bij sportpark de weren over de Zwarte
gouw
Voetgangersbrug toegang tot Tuinpark De Molen over de
Zwarte gouw
Fietsbrug in het Tuinpark Liergouw over de Weersloot
Fietsbrug in de verlengde Volendammerweg bij de Zwarte
gouw
Fietsbrug tussen de Buikslotermeerdijk en de Termietergouw
Fietsbrug achter de kerk in Ransdorp over de Weersloot
Fietsbrug bij het Molenslootpad over de Weersloot bij
Ransdorp
Fietsbrug in het Weerslootpad over de Zwarte gouw
Fietsbrug bij Durgerdam over de Durgerdammergouw

1781
1783

in de Dorpsstraat van Holysloot bij de Holysloter Die
een duiker in de Bloemendalergouw

979
994
1732
1733
1750
1751

opmerking
Bij Durgerdammerdijk
witte ophaalbrug
witte ophaalbrug
ophaalbrug naar overkantje
ophaalbrug achter de kerk (t.h.v. nr 79) in de Dorpsweg van Ransdorp over
de Weersloot
groene brug

(bij Elders rust) Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Gerrit
Werfbrug, genoemd naar de sloot waarover zij ligt, die op haar beurt weer
vernoemd is naar een vroegere buurtbewoner. Sindsdien is deze naam
komen te vervallen.

Bij oude tramweg
voor fietsers naar parkeerplaats

in het fietspad tussen Durgerdammergouw en Bloemendalergouw over
Achter Twiske
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Officiële Bruggen en bruggen zonder naam in Landelijk Noord
brugnummer
2107

locatie
in de Nieuwe Gouw tussen Ransdorp en Zunderdorp

2108

tussen de Nieuwe Gouw en de Zwarte Gouw over de Nieuwe
Gouwsloot
in de Zwarte Gouw bij Tuinpark De Molen
in de Ringweg Noord bij het Buikslotermeerpark
in de Nieuwe Gouw over de Nieuwe Gouwsloot in Waterland
in de Schellingwouderdijk
in de Schellingwouderdijk
in de Schellingwouderdijk
in de Schellingwouderdijk
in de Schellingwouderdijk
in de Durgerdammerdijk over het Damrak
in de Durgerdammergouw
in de Schellingwouderdijk over een afwateringstocht
in de Middenweg Broekermeer
tussen de Poppendammergouw en de Aandammergouw
in de Bloemendalergouw bij Ransdorp over de Jan
Massensloot.
in de Poppendammergouw bij de Weg door de Belmermeer.
in de toegang tot camping de Badhoeve aan de
Uitdammerdijk

2109
2246
2301
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2461
2481
25 E12
58 P
67 P
74 P
113 P

opmerking
Vroeger lag op deze plek een demontabele brug welke bekend was onder
de naam Kattenbrug. In 1957 heeft deze brug ook officieel deze naam
gekregen. Begin jaren '70 is door verbreding en asfaltering van de Nieuwe
Gouw de brug verdwenen en vervangen door een naamloze duiker. Sinds
xxxx is er weer een brug.

Deze ophaalbrug wordt genoemd naar de Aandammergouw, waarin ze ligt

Bruggen mét een officiële naam
Brug
nummer
351

locatie

Officiële naam

opmerking

in de Zunderdorpergouw over de Nieuwe Gouw

Postje van Gerrit
Vreling

Genoemd naar de vroegere omwonende Gerrit Vreling (het
moet Vreeling zijn !!)

374

in het Achtergouwtje van Zunderdorp over de Nieuwe Gouw
naam
in de Middenlaan van Zunderdorp over het Zwet naam

Los postje

Vroeger lag dit bruggetje los.

Bakkersbrug

De naam van deze ophaalbrug is ontleend aan de
bakkerij, die tot begin jaren '60 gehuisvest was in het
aangrenzende pand Middenlaan 19/21

375
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Officiële Bruggen en bruggen zonder naam in Landelijk Noord
Brug
nummer
377

locatie

Officiële naam

opmerking

379

in het Kerkepad van Schellingwoude over de
Binnenbermsloot
in de Liergouw over de Zwanekesloot

Schellingwouder
Kerkepadbrug
Wipbrug

469

in de Monnikendammerweg bij de Zuiderzeeweg

Witte Boogbrug

2353

Voetgangersbrug van de Achterlaan in Zunderdorp over de
Zwetsloot naar het Ganzepad

Bullebrug

2462

in de Bloemendalergouw langs het Goudriaankanaal

Kanaalpost

55 P

in de Zuiderzeeweg over het Buiten IJ

Schellingwouder
brug

Genoemd naar het pad dat naar de kerk van Schellingwoude
leidt.
Deze ophaalbrug bij Ransdorp ontleent haar naam aan het
soort brug dat zij is. Omdat deze brug lokaal al heel lang
onder deze naam bekend is, heeft zij in 1957 officiële
erkenning (maar geen naambordje) gekregen. Zie ook
Kanaalpost (2462), Kattenbrug (2107) en Gore Post.
Genoemd naar haar uiterlijk, het is een witte boogbrug. Ook
wel brug van Niks genoemd.
Deze hoge brug voor voet- en fietsverkeer is genoemd naar
het Bullenlandje waartoe ze toegang geeft. Vroeger waren
op dit land jonge stieren aan het grazen
Deze brug tussen Ransdorp en Holysloot is genoemd naar
de Kanaaldijk, een onofficiële benaming voor de
Bloemendalergouw vanaf deze brug tot aan Holysloot. De
Kanaaldijk ontleent haar naam aan het Goudriaankanaal, dat
ook wel Napoleonkanaal genoemd wordt. Goudriaan was
een ingenieur die in de tijd van Napoleon dit kanaal heeft
aangelegd als voorloper van het Noordhollandsch Kanaal.
Nadat het Noordhollandsch Kanaal in 1824 voltooid was,
verloor dit kanaal aan betekenis. Een post is een naam voor
een niet-vaste, kleine brug, zoals die onder meer in
Waterland te vinden zijn. Hoewel deze brug in haar huidige
vorm geen post meer is, bleef de in de volksmond gangbare
naam gehandhaafd. Deze naam heeft in 1957 officiële
erkenning gekregen, samen met de Wipbrug, de Gore Post
en de Kattenbrug. Overigens wordt deze brug ook wel
Rareperpost genoemd, omdat Ransdorp lokaal ook wel
bekend staat als Raarp of Rarep.
Deze dubbele basculebrug is genoemd naar het naburige
dorp Schellingwoude. Zij werd in 2012 gerenoveerd. Dit
jaartal staat in de brugleuning en de brugnaam is in de
brugboog aangebracht, zij het wat moeilijk leesbaar. Op 30
november 1957 werd deze brug geopend door
Burgemeester Gijsbert van Hall.
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