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Beste bewoner,  
 
De brug Los Postje (nummer 374) in het Achtergouwtje is tijdelijk afgesloten voor het verkeer 
vanwege een verzakking naast de brug. Op 6 december starten we met de herstelwerkzaamheden 
aan de brug, als dit klaar is gaat de brug weer open voor het verkeer. In deze brief leest u hier meer 
over.  
 
Wat is er aan de hand?  
Eind oktober is bij een inspectie van de brug vastgesteld dat de grond naast de brug en de rijweg is 
verzakt. Uit voorzorg is de brug daarna afgesloten voor verkeer. We hebben de brug onderzocht. 
Daaruit bleek dat de grond achter het steunpunt van de brug naar het water is gespoeld.  
 
Wat gaan we doen?  
We gaan ervoor zorgen dat de grond niet meer kan uitspoelen in het water. Hiervoor brengen we 
in de grond achter de steunpunten van de brug schermen aan die de grond tegenhouden. De 
plekken waar eerder verzakkingen zijn ontstaan, vullen we aan met zand. Voor de 
werkzaamheden moeten we aan beide kanten van de brug de bestrating verwijderen. Dit wordt na 
de werkzaamheden weer hersteld.  
  
Werkzaamheden 
 Van maandag 6 december t/m vrijdag 17 december werken we aan de brug, vanaf het water 

en vanaf de straat.  
 De werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur op maandag t/m vrijdag.  
 
Gevolgen voor de buurt 
 De brug blijft afgesloten tot en met vrijdag 17 december. Hierdoor is het Achtergouwtje 1 t/m 

11 tot die tijd doodlopend.  
 Bewoners en ondernemers in de directe omgeving van de brug kunnen enige geluidsoverlast 

ervaren door het geluid van de kraan of pomp. 
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 De werkterreinen worden in de donkere uren van de ochtend en middag verlicht. De lampen 
schijnen op de werkterreinen. We verwachten dat dit geen hinder oplevert.  

 
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. 
Algemene informatie over de aanpak van bruggen vindt u op amsterdam.nl/bruggen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique Zuurbier 
Assistent-projectleider 
Bruggen en Kademuren 
 
 


