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 Datum 16 september 2021 
 Onderwerp Werkzaamheden Bierstekerspost - BRU0343    
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Geachte omwonende,  

 

Op 10 september informeerde ik u over de geplande afsluiting van brug 343. Op voorstel van 

de OBS  “De Weidevogel” hebben wij de planning 2 weken doorgeschoven zodat de afsluiting 

samenvalt met de herfstvakantie van de basisschool:  vanaf maandag 18 oktober 07:00 uur. 

 

De firma Dekker voert in opdracht van de gemeente Amsterdam herstelwerkzaamheden aan de 

Bierstekerspost – BRU0343 uit.  

 
Wanneer gaan we aan het werk? 
We voeren het onderhoud uit van maandag 18 oktober 07:00 uur tot woensdag 27 oktober 09:00 
uur. De werktijden zullen tussen 07.00 uur en 16.00 uur zijn. De brug zal ook buiten werktijden 
afgesloten blijven. 
 

Wat gaan we doen? 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de slijtlaag op het brugdek, en het herstellen 

van de bestrating, aansluitend op de brug. Eerst wordt de beplanking geïnspecteerd en worden 

enkele houten brugdelen van de brug vervangen. Aansluitend wordt er een nieuwe slijtlaag 

aangebracht, zowel op de rijbaan als op de looppaden. Bij de werkzaamheden kan eventueel 

geluidsoverlast optreden. Wij vragen om uw begrip voor de overlast.  
 

Bereikbaarheid  

De brug is tijdens de werkzaamheden voor al het doorgaand (voet-), fiets- auto-, en overige 

bestemmingsverkeer volledig afgesloten. Deze worden middels omleidingsborden omgeleid.   

 

Wilt u meer informatie? 

Voor vragen over de uitvoering, kunt u contact opnemen met Guus van Lieshout, directievoerder, 

telefoonnummer 020 – 254 6327 of via e-mail g.vanlieshout@amsterdam.nl     

 

Met vriendelijke groet, 

mailto:g.vanlieshout@amsterdam.nl
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Guus van Lieshout 

Directievoerder Civiele Constructies  

Directie Stadswerken  

Gemeente Amsterdam 

 

 

 
 

BRU0343, Bierstekerspost in de Dorpsweg van Ransdorp over het Achter Twiske. 

 

 

 

 

 

 

 


