
Nieuwsbrief Gele Brug  
Zoals iedereen heeft gemerkt wordt er momenteel 
hard gewerkt aan de bouw van Gele Brug. Vanaf 
januari is er gestart met het verleggen van de 
kabels en leidingen, deze zijn met behulp van een 
gestuurde boring onder de watergang geplaatst. De 
nutsbedrijven hebben hier helaas iets langer over 
gedaan dan vooraf aangenomen.  
 
Momenteel wordt er op de projectlocatie hard 
gewerkt aan de betonnen onderdelen van de brug. 
De stalen fietsbrug en de houten ophaalbrug 
worden zoveel prefab gemaakt en worden 
(vermoedelijk) in de week van 20 april geplaatst.  

 
Naar verwachting 
wordt de brug op 2 
mei geopend, tot die 
tijd zult u helaas nog 
hinder ondervinden. 
We vragen hiervoor 
uw begrip. 

 

Historie van de Gele Brug 
De Gele Brug is in april 1945 ontmanteld door de 

Duitsers, zodat de geallieerden niet konden 

oprukken naar Amsterdam. De kleur van de brug 

was geel, dit verwijst naar de Rooms Katholieke 

invloeden van de eigenaren van het voormalig 

Ankeveense landgoed van Elisabeth de Walé.  

Burgerinitiatief de Gele Brug 
In 2017 is er budget aangevraagd voor de 

vervanging van de bestaande duikerbrug ter plaatse 

van de Gele Brug, de duikerbrug was toe aan 

vervanging gezien de staat waarin de duikerbrug 

verkeerde. Dit was het startsignaal van het 

burgerinitiatief de Gele Brug, het burgerinitiatief 

heeft een alternatief voorstel gedaan voor de 

vervanging van de duikerbrug en vanaf dat moment 

is er gestart met het ontwerp en het verder 

uitwerken van de plannen.  

Om de realisatie mogelijk te maken, hebben de 

initiatiefnemers contacten gelegd met lokale 

ondernemers om tegen kostprijs de onderdelen van 

de brug te bouwen. Het resultaat mag er dan ook 

zijn, er ligt een prachtig plan wat een verrijking gaat 

worden voor het dorp. 

Documentaire 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Ankeveen werd 
bevrijd. In dit kader wordt er een documentaire 
gemaakt over Ankeveen in de Tweede 
Wereldoorlog. De ontmanteling van de Gele Brug is 
een belangrijk element in de documentaire. 
Wellicht heeft u de acteurs die spelen in de 
documentaire zien rondlopen in het dorp, 
onderstaand is een foto opgenomen van één van de 
draaidagen. Meer informatie over de première van 
de documentaire ontvangt u 
binnenkort. 
 
Ook zal de documentaire op 
de Joseph Lokinschool in 
Ankeveen aan groep 6, 7 en 8 
vertoond worden. Door ook 
aanvullend lesmateriaal 
beschikbaar te stellen heeft 
de documentaire hiermee ook 
een educatief karakter.  

 

Wist u dat?  
✓ NH Nieuws al langs is geweest 

(https://www.nhnieuws.nl/nieuws/262377/ico

nische-gele-brug-na-75-jaar-terug-in-ankeveen) 

✓ De Architect die het ontwerp van de nieuwe 

Gele brug heeft gemaakt ook de spoorbrug over 

de A1 (Zandhazenbrug) bij Muiderberg heeft 

ontworpen.  

✓ De kabels en leidingen vanwege veiligheid 

nodig verlegd moesten worden. 

✓ Er nog een oude schoeiing is opgegraven. 

✓ De Gele Brug exact 75 jaar na de ontmanteling 

wordt geopend.  

✓ Er onder de Gele Brug een faunapassage voor 

otters wordt gemaakt. 

Indien u vragen heeft kunt u terecht bij: 

infogelebrug@gmail.com 
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