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Beste bewoner,  
 
Vanaf donderdag 28 oktober is de brug Los Postje (nummer 374) in het Achtergouwtje voorlopig 
afgesloten voor al het verkeer. Naast de brug is een verzakking ontstaan. We nemen daarom met 
spoed veiligheidsmaatregelen.  
 
Wat is er aan de hand?  
Bij een inspectie van de brug is vastgesteld dat de grond tussen de vleugelmuur van de brug en de 
rijweg is verzakt. We weten op dit moment niet welke belasting de brug nog aankan. Uit voorzorg 
is de brug daarom afgesloten voor verkeer.  
 
Wat gaan we doen? 
Vanaf 28 oktober is de brug afgesloten voor al het verkeer. We plaatsen een afzetting op de brug. 
We onderzoeken wat de oorzaak is van de verzakking. De brug blijft in ieder geval afgesloten tot 
het onderzoek helemaal is afgerond.  
 
Bereikbaarheid en gevolgen voor het verkeer 
 Door de afsluiting van de brug is het Achtergouwtje 1 t/m 11 tijdelijk doodlopend.  
 De Achterlaan blijft bereikbaar via de Nieuwe Gouw en Achtergouwtje.  
 
Aanpak bruggen en kademuren 
Amsterdam is verbonden met het water. De vele bruggen en kademuren langs de grachten en 
vaarten verbinden de wijken en buurten met elkaar, en geven de stad karakter. Maar honderden 
bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte 
staat. Daarom onderzoeken, bewaken en vernieuwen we ze. Waar nodig nemen we 
veiligheidsmaatregelen om ze in gebruik te houden.  
 
Vragen en informatie  
Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u een e-mail sturen naar m.zuurbier@amsterdam.nl. 
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Algemene informatie over de aanpak van bruggen vindt u op www.amsterdam.nl/bruggen 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique Zuurbier 
Assistent-projectleider 
Bruggen en Kademuren 
 
 


