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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