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De bruggen van Randwijck vormen een verborgen parelketting.

8b. De bruggen van Randwijck: een verborgen parelketting.
Als je als gewone burger door Randwijck rijdt met de auto of de fiets, realiseer je je zelden
hoe mooi de bruggen zijn waarover je rijdt. Eigenlijk vormen met name de bruggen over de Ringsloot
een soort prachtig gebit waarin de Warnersbrug helaas op dit moment nog een rotte kies is.
Maar die laatste brug is wel de enige brug waarvan de architect bekend is en waarvan de
tekeningen van de ooit zichtbare opbouw bewaard zijn gebleven. Hoewel de Wella brug natuurlijk
recent gerestyled is door BENTHEMCROUWEL.
Officieel hebben de bruggen geen naam. De gemeente geeft ze uit praktische overweging een
aanduiding met een letter-cijfer combinatie. De Warnersbrug heeft als gemeentelijke aanduiding
het nummer K0059. Maar daar gaat in de volksmond hopelijk verandering in komen.
Voor deze opsomming hebben we alle acht bruggen een naam gegeven waar ook een gedachte
achter zit. We lopen ze langs van zuidwest naar noordoost. Achter de namen staan de
de beheerscodenummer svan de gemeente
1.

De Braakbrug K0040.

De spoorbrug van de ETM heeft nummer K0041.

2. De Wellabrug K0081.
3. De Wolfert van Borsselenbrug K0079.
4. De Graaf Willembrug K0076.
5. De Graaf Florisbrug K0063.
6. De Bornbrug K0061.
7. De Warnersbrug K0059.
8. De Kalfjesbrug K0049.

Rechts staat een kadasterkaart uit
november 1927 afgebeeld van wat
later Randwijck zou gaan heten.
Van boven naar beneden loopt in
een gespiegelde L-vorm de
Ringsloot.

Op de volgende bladzijde staat een kaart
waarop alle bruggen zijn aangegeven.
Op die volgende bladzijden behandelen we elke brug apart, zodat u een goed
beeld krijgt van de 'Rembrandts van Amstelveen', zoals een gemeenteambtenaar
een aantal van de hierboven genoemde bruggen in Randwijck betitelde. Beschouw
het als een parelketting met daarin acht unieke parels. Ze zijn allemaal de moeite
waard om eens beter te bekijken van de zijkant i.p.v. er louter overheen te rijden of
te lopen. Op de kadasterkaart rechts ziet u dat de Keizer Karelweg in 1927 nog niet
eens bestond, laat staan de brug die deze weg nu over de Ringsloot voert.
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1 De Braakbrug.

Een houten fiets- en voetgangersbrug
met zelfs een afslag op de brug die naar
het Rijksmonument de Braak afslaat.
Een vrij unieke brug omdat
hij daardoor ook nog eens gedeeltelijk
onder een spoorbrug (K0041) door loopt.
Deze brug is een heel bekend beeld uit de historie van de wijk.
Maar die afslag heeft er niet altijd in gezeten, zoals u op de
zwart-wit foto hierboven goed kunt zien.

2 De Wellabrug.

Toen Wella zich in de jaren 60 vestigde in Amstelveen
werd de naam van de straat waar het bedrijf aan was
gevestigd ook op verzoek van bedrijf veranderd in het
internationaal gemakkelijkere Bella Donna. En men vond
de nieuwe naam natuurlijk beter
passen bij de producten van
Wella. Om bij het bedrijfspand
te komen, moest er natuurlijk ook een eigen brug over de
Ringsloot worden gelegd.
De bekleding van de
Wellabrug is bij de renovatie van het hele complex
door BenthemCrouwel ook meegenomen. Wella werd overigens op het moment van vestiging in
Amstelveen de buurvrouw van een ander groot bedrijf in Amstelveen: Van Leers Vatenfabriek aan
de westkant van de spoorlijn.
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3 De Wolfert van Borsselenbrug.

De langste brug van Randwijck. De noord-zuidverbinding tussen Randwijck en Elsrijk.
De naam van deze brug heb ik gekozen omdat de twee wegen die in elkaars verlengde
deze brug kruisen (in het westen de Bella Donna en in het oosten Laan Walcheren)
vroeger één weg waren met de naam Wolfert van Borsselenweg. Kijk maar op de
kadasterkaart van een eerdere
bladzijde.
De overspanning van deze brug is
weliswaar niet zo groot, maar de lange
zijmuren lopen helemaal naar Elsrijk of
andersom, zo u wilt. De getrapte muurtjes
zijn heel kenmerkend en doen denken
aan de muurtjes van de Kalfjesbrug die
daar eigenlijk slingeren als een S-vorm.
De Wolfert van Borsselenbrug en de
Kalfjesbrug zijn zonder meer de meest
baksteenrijke bruggen van Randwijck.
Er is hier nog sprake van ambachtelijk metselwerk. Hopelijk zal dit nog lang behouden blijven.
1936. De Keizer Karelweg , kijkend naar het noorden.

4 De Graaf Willembrug.

Een houten fiets- en voetgangersbrug die het fietspad
aan de oostkant van de Ringsloot verbindt met de Graaf Willemlaan.

Wolfert van Borsselen
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5 De Graaf Florisbrug.

De modernste brug van Randwijck. Deze brug
verbindt de Graaf Florislaan met Laan Rozenburg.

Deze foto is uit 1961

6 De Bornbrug.

Deze houten voetgangersbrug verbindt de Koen van Oosterwijklaan/Hendrik van
Borsselenkade met de Rentmeesterlaan. Maar het voetpad dat tegenwoordig aan de oostkant
van de Ringsloot aan de waterkant loopt, was vroeger een autoweg met
de naam Wolfert van Borsselenweg. Later kwam het autoverkeer lager op
de Rentmeesterslaan te rijden. In de Koen van Oosterwijklaan zitten
al van voor 1920 twee bedrijven met de naam Born. De eerste is een
rijwielhandel. Wim Born van het loodgietersbedrijf kan zich
zelfs nog herinneren dat hij het vroegere brugdek van deze
brug, toen het werd vervangen, heeft gebruikt als vlot. Wim Born was dus zo’n een beetje de admiraal van
de Ringsloot en daarom noem ik deze brug naar de familie Born. Naar de dynastie Born. Lees meer onder de QR-code.

7 De Warnersbrug.

Over deze brug (K0059) kon u elders in dit boek al meer lezen, want er zijn plannen om
haar te renoveren. Het is de enige brug waarvan de tekeningen (van architect F.A. Warners)
bewaard zijn gebleven. Warners was een belangrijke grondlegger van de wijk en ook
daarom zal de brug in de toekomst, na renovatie, zijn naam gaan dragen.
Kijk op: www.warnersbrug.nl . Daar kunt u ook al
virtueel in 3D over de gerenoveerde brug vliegen.
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8 De Kalfjesbrug.

De muurtjes van deze brug beginnen al vroeg als je op de Kalfjeslaan vanuit het westen aankomt. Achter de muurtjes is bij het
oorspronkelijk ontwerp ook aandacht besteed aan ruimte voor groenpartijen aan de waterkant. De brug buigt af naar het zuiden
naar de Rentmeesterslaan en de Bos en Vaartlaan. En daar is de daling van de dijk kunstig verwerkt in het metselwerk.
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Toch nog even iets over de Wolfert van Borsselenweg.

Die weg begon in het noord bij de Kalfjeslaan. Hieronder ziet u recente ontdekte foto’s van de boerderij met het adres Wolfert van
Borsselenweg 1. (bron: https://beeldbank.amstelveen.nl). U ziet vermoedelijk de ingang van de boerderij die moet hebben gelegen
op de hoek van nu de Bos en Vaartlaan en de Rentmeesterslaan. De tweede foto is gemaakt vanuit het zuidoosten. Je zou kunnen
zeggen dat op die plek van het hek tegenwoordig de rotonde op het Catharina van Clevepark ligt. Vermoedelijk is op een bepaald
moment een rigoureuze verandering doorgevoerd. De Wolfert van
Borsselenweg liep vanaf de Kalfjeslaan in het noorden waarschijnlijk vroeger
zelfs door naar het zuiden tot waar de
straat nu Thorbeckelaan heet.
Daarover kon u al lezen op bladzijde
72 De naam van Thorbecke komt van
een straat die vroeger in het oude
dorp en nu Badlaan heet. Aan de
zuidkant werd een stuk van de
Wolfert van Borsselenweg afgeknipt.
Dat gebeurde ook aan de noordkant.
Maar dat was niet alles. De huisnummering die aanvankelijk met 1
begon bij de Kalfjeslaan, werd ook
eens omgedraaid. Tegenwoordig
begint de huisnummering van de Wolfert van
Borsselenweg in het zuiden bij de Molenweg
direct ten noorden van de Graaf Aelbrechtlaan 2,
en loopt met nummer van 65 t/m 91 bij de
Charlotte van Montpensierlaan. Daar volgt een
korte onderbreking. Daarna loopt de Wolfert van
Borsselenweg weer door van 95 t/m nummer 120,
iets voorbij de Pauluskerk. Daarna gaat de Wolfert
van Borsselenweg over in de Keizer Karelweg.
De Wolfert van Borsselenweg is dus zowel
gekortwiekt als omgedraaid. Dan mag er als
compensatie best een brug naar Wolfert
genoemd worden.
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