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Wijkwandeling
Tuindorp Randwijck

De ‘Sjoelgroep’ heeft
zich ingespannen om
het gebouwtje aan
de Randwijcklaan 13 te
behouden voor
Amstelveen. Dat is
gelukt en daarom kunt
u deze wandeling
starten vanaf dit adres.

Deze wandeling is samengesteld op basis van hoofdstuk 4 van
het boek “Welkom in het Tuindorp Randwijck”. De wandeling is
er vooral op gericht om anders te kijken naar de buurt en
om nieuwe dingen te ontdekken. Misschien zelfs opmerkelijke dingen
die niet in deze wandeling beschreven staan. Let onderweg ook op:
de balkons, de ladderramen, het metselwerk, de typografie van huisnummerbordjes et cetera. Er valt veel te ontdekken in Tuindorp Randwijck. De nummers van de kijkpunten staan ook op de kaart aangegeven.
De start is bij het oude wijkgebouw aan de Randwijcklaan 13 en daar
eindigt u ook weer.
Op de website www.de-kleine-sjoel.nl vindt u een lijst met een
verklaring van de straatnamen die u passeert.
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De wandeling start bij Randwijcklaan 13.

Het winkelrijtje aan de Amsterdamseweg was, toen het
gebouwd werd in 1930, een revolutionair concept van Warners.
Alle winkels op een rijtje en ruim parkeerplek voor die tijd. Er is veel
veranderd sindsdien. Zo zijn de insteekparkeerplaatsen verdwenen.
Toch zijn sommige details behouden. Kijk aan het eind van het rijtje maar
eens naar de glas-in-lood-raampjes bij Apotheek Amelink: een ontwerp
van Warners.
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We kijken voorbij het winkelrijtje, recht de Catharina van
Clevelaan in. Op de hoek staat het pand dat in de advertenties
figureerde om huurders en kopers voor de wijk te werven. Warners
plaatste in de nok van de puntdaken met een rechte voorgevel aan
de straatzijde vlaggenmasten. Aan weerszijden van die masten zaten
raampjes. Je kon je handen door die raampjes naar buiten steken om
de vlag te hijsen. De vlaggenmasten zijn inmiddels verdwenen. Hier en
daar zie je nog de beugels waarmee ze vast zaten.

04

We wandelen de Catharina van Clevelaan in en komen
bij de eerste straat links: de Margriete van Clevelaan. Dit is
de T-splitsing van de gezusters Van Cleve. Alle huizen in deze splitsing
zijn een ontwerp van F.A. Warners. Als u rechtsaf kijkt, ziet u twee witte
garagedeuren. Je zou het niet vermoeden, maar hierachter liggen twee
tennisbanen, toegankelijk via de Barend van Doorwedelaan 18. Typisch
Warners om zoiets midden in een woonwijk te plannen. Dit deed hij
ook aan de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam.

De gezusters van Cleve
Margriete van Cleve was van 1403 tot 1411 ambachtsvrouwe van Nieuwer-Amstel
(vanaf 1962 Amstelveen genoemd). Zij was de oudere zus van Catharina van Cleve. Margriete was echtgenote van hertog Aelbrecht van Beijeren. Zij kocht de ambachtsheerlijkheid Nieuwer-Amstel in 1403 van Koen van Oosterwijk. Zij overleed in
1411. Toen nam haar zuster Catharina van Cleve (1385-1459) de ambachtsheerlijkheid van haar over. Van 1411 tot 1434 was zij bezitster van de ambachtsheerlijkheid
Nieuwer-Amstel. In 1434 verkocht zij Nieuwer-Amstel aan Hendrik II van Borsselen.
Zij en Margriete waren dochters van Adolf IV van Kleef-mark en Maria van Bourgondië. Maria was een nicht van Filips de Goede. Op dertienjarige leeftijd trouwde
Catharina met Arnold van Egmont, hertog van Gelre. In de machtsstrijd die uitbrak
tussen haar man Arnold en haar zoon, Adolf van Egmont, koos Catharina de zijde
van haar zoon. Met medeweten van Catharina werd haar man vastgezet door haar
zoon. Catharina en haar man woonden niet op een vaste plaats. Een van hun favoriete verblijfplaatsen was Kasteel het Valkhof in Nijmegen. Bijna alle straatnamen in
Tuindorp refereren aan de tijd dat Nieuwer-Amstel een ambachtsheerlijkheid was.
Meer over straatnamen in Randwijck vindt u op www.de-kleine-sjoel.nl

We draaien ons om en kijken de Margriete van Clevelaan in. Nu staat
het vol met auto’s maar ooit zag het er uit als op onderstaande ansichtkaart. De naam ‘Buitenveldert’ onderaan berust op een misverstand.
Hier had Nieuwer-Amstel moeten staan!
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We wandelen de Margriete van Clevelaan in. Tot aan de
poorten halverwege, links en rechts, zijn de huizen ontworpen door Warners. Daarna zijn ze ontworpen door de Vries en Pool.
Vroeger waren er naast het winkelrijtje aan de Amsterdamseweg ook
winkels in de wijk. Op de hoek van de Margriete van Clevelaan en de
Schepenlaan zat vroeger een groentewinkel met een aardappelkelder.
Dat is nog te zien aan de rondlopende luifel en aan de vroegere ingang
van de opslag rechts van Schepenlaan 3.
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Kijkt u eerst het Plantsoen Laanhoorn in. Het is ontworpen
door De Vries en Pool. Als u een rondje loopt op dit rechthoekige plein ziet u aan de overkant bij de ingang van Laanhoorn rechts
de vroegere winkel van verzetsheld Kik Pieron. Tegenwoordig is dit een
woonhuis, maar voor de oorlog zat hier boekwinkel Horo. De tekening
uit de advertentie op de vorige pagina is nog goed herkenbaar!
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Als u het rondje hebt gelopen, gaan we
de Schepenlaan in. Halverwege aan de
linkerkant hebben de Vries en Pool iets bijzonders
bedacht: de tunnel van Randwijck in de Schepenlaan tussen nrs. 6 en 8. Let op het metseldetail
boven de tunnel. Het voert naar de garage binnen
het huizenblok. We lopen naar de Hendrik van
Borsselenkade en slaan linksaf.
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Eigenlijk overal in de wijk zijn
de voordeuren bijzonder. Ze
werden speciaal ontworpen en geïntegreerd in het ontwerp van het hele huis.
Hier links twee schetsontwerpen van
Warners die u elders in de wijk nog als
bestaande deuren terugziet. Het bovenaanzicht van het ontwerp op de volgende
pagina laat zien hoe gecompliceerd de

deuren in elkaar zaten. Zo’n deur is tegenwoordig niet meer betaalbaar,
mocht je al een ambachtelijke timmerman vinden die het kan maken.
Hier aan de Hendrik van Borsselenkade hebben de Vries en Pool deuren met ronde bovenkanten in de huizen gezet met veel glas. Dan kon
je goed zien wie er had aangebeld.
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Op de hoek van de Hendrik van Borsselen
kade en de Baljuwenlaan ziet u rechts een
vrijstaand huis liggen (foto). Dit huis uit 1932 kreeg
de naam “Spitsbergen” toen de hockey-familie
Spits erin woonde. Twee van de gebroeders Spits
(Frans en Nico) speelden hockey bij de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club Amsterdam, om
de hoek in het Amsterdamse Bos. Zij speelden ook
veelvuldig internationaal. Zij oefenden hun vaardigheden met een straatstick op de garagedeur die
u als eerste aan de linkerkant in de Baljuwenlaan
ziet. Bijna op de hoek van de kade en de Baljuwenlaan groeide hockeyinternational Kitty van Male op. Zij was bij het recente wereldkampioenschap voor de hockeydames in London topscorer van het toernooi. Er zal hier dus wel iets in het drinkwater zitten dat hockeytalent
bevordert.
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Tuindorp Randwijck ligt onder
een aanvliegroute van Schiphol.
Op de hoek van de Baljuwenlaan op nummer 16 woonde in de vijftiger jaren de
algemeen directeur van Schiphol Dellaert
en zijn vrouw. Er werden speciaal PR-foto’s
gemaakt bij de deur van hun huis. Herkent
u de voordeur?
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Sommige garages
zijn net kleine
vrijstaande woningen.
Tegenover Baljuwenlaan
16, achter het huis aan
Plantsoen Laanhorn 15,
ziet u daarvan een mooi
voorbeeld.
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We slaan op de Margriete van Clevelaan rechtsaf richting de
Kalfjeslaan. De Kalfjeslaan was vanouds de verbinding tussen
de Amsterdamseweg en de Amstel. Het was oorspronkelijk een wandelweg door de weilanden: het “Kleine loopveld”. Aan de Amsterdamseweg stond de Uitkijk (zie foto) en aan de Amstel stond het
(grote) Kalfje. Dat was tegenover de plek waar nu nog het kleine Kalfje
staat. Het grote Kalfje bestaat niet meer. We lopen richting de Amstel.
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Op de Kalfjeslaan gaat u rechtsaf over de brug richting de
Rentmeesterslaan. Blijf even staan op deze brug. We staan op
de brug over het boezemwater van Tuindorp Randwijck. Deze
‘ringsloot’ scheidt hoog en laag Randwijck, maar is ook een onderdeel
van een veel groter afwater-systeem dat ligt in het noordwesten van de
Middelpolder.

Een kaart
van de
Middelpolder
in de
gemeente
NieuwerAmstel in
1850. De
dikke lijn
rechts is
de Amstel.
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Net over de brug
slaan we rechtsaf
het parkje in. Hier is een
bankje om even uit te rusten.
U kijkt vanaf dit bankje de
Bos en Vaartlaan in en van
links naar rechts loopt de
Rentmeesterslaan. Geniet
maar even van de groene
omlijsting van uw uitzicht.
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Na te zijn uitgerust lopen we de Bos en Vaartlaan in.
Links bovenaan het dijkje loopt het water langs de Kalfjeslaan. U merkt dat we in het lagere gedeelte van Tuindorp Randwijck
zijn. Het eerste blok rechts is van architect J.C. Brand. Gebouwd in
1930. Een bijzonder aspect van dit blok is dat het in de hoeken overal is
dichtgebouwd. Tegenwoordig zouden we dat een “Gated community”
noemen. De enige poort om achter de huizen van dit blok te komen zit
tussen nummer 5 en 6. We lopen rondom het blok. We slaan rechtsaf
de Oosterhoutlaan in (14B). Let op de hoekwoning die het blok afsluit.
Daarna slaan we rechtsaf naar Boekenrodelaan (14C). Ook hier de
hoekwoning die het blok afsluit. We komen uit op de Rentmeesterslaan

(14D). Hier slaan we linksaf. U ziet na enige tijd aan uw linkerhand het
oude gebouw van…
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De Michiel de Ruijterschool uit 1936, ook wel bekend als ‘de
glazen school’. Ontworpen door een architect van de gemeente Nieuwer-Amstel. Op 8 september 2018 wordt/werd in dit gebouw,
om 15:00 uur door burgemeester
Bas Eenhoorn, Buurtonderneming
‘Villa Randwijck’ geopend.
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We lopen rechtsaf het dijkje op en als we omkijken hebben we
mooi zicht op het Catharina van Clevepark (1928) van architect J.C. Brand. Vroeger zag het er zo uit als hieronder.
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We wandelen langs de linkerzijde van het Catharina van
Clevepark naar beneden richting de woningen met de
puntdaken (27 tm 33). Als je recht van boven kijkt, heeft architect
Brand een speciale manier gekozen om de huizen te laten verspringen
om zo een waterpartij bij de school in te kunnen voegen.

We lopen weer terug richting het
dijkje naar de Catharina van Clevelaan. Op dit dijkje liep vroeger
overigens een autoweg: de Wolfert van Borsselenweg. Die liep helemaal door tot het oude dorp. De weg bestaat nog wel, maar op deze
plek is de weg en de naam komen te vervallen.
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Vanaf het dijkje kijken we naar het bruggetje tussen het
Catharina van Clevepark en de Catharina van Clevelaan. Het
was vroeger prachtig met bankjes aan beide kanten en Warners had
zelfs een ontwerp gemaakt voor de begroeiing. Daar is nu niets meer
van te zien. Maar het zou mooi zijn als dat weer in zijn oude luister
hersteld zou kunnen worden.
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We lopen weer terug naar beneden en slaan rechtsaf de
Rentmeesterslaan in (zie de foto op de omslag). De eerste
zijstraat links is de Margaretha van Borsselenlaan. Links en rechts op de
hoek van die laan staan twee oude winkelpanden die zijn ontworpen
door Herman van der Bijl. Op de volgende pagina ziet u hoe het er hier
vroeger uitzag.
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We lopen door op de Rentmeesterslaan en gaan ter hoogte
van de Jacob de Graeflaan rechtsaf het pad op dat tegen de
dijk omhoog loopt. We steken via het houten bruggetje de ringsloot
over. Dit bruggetje ligt hier al heel lang. Het is met zijn houten balustrade wel de meest schilderachtige brug van de drie bruggen die vanaf
hier te zien zijn. Deze foto is
uit 1954. Richting Catharina
van Clevelaan zie je alleen
nog een duiker. En richting
Graaf Florislaan zie je een
moderne betonnen brug die
bestand is tegen het zwaardere verkeer van tegenwoordig.
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Over de brug ziet u in de Koen van Oosterwijklaan-Hoek
Hendrik van Borsselenkade twee huisjes uit 1925 die elkaars
spiegelbeeld zijn. Deze daken worden mansarde-daken genoemd,
bedoeld om extra ruimte te creëren op de eerste verdieping. De architecten zijn de gebroeders Esther. Dieper in deze laan zijn de Rijwielhandel en het Loodgietersbedrijf van de familie Born gevestigd. Dit is een
bekende ondernemersnaam uit Amstelveen.
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We gaan rechtsaf op de Hendrik van Borsselenkade. De panden links van 15 t/m 21 zijn ook ontworpen door de gebroeders Esther en gebouwd in 1925. Een exact kopie van dit rijtje staat aan
de Willem van Beijerenlaan 42 t/m 30. We slaan linksaf de
Randwijcklaan in. We komen weer in het gebied van Warners.
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Nog even deuren kijken in de Gerrit van Heemskerklaan
(rechts).
Kijk ook nog even vanaf Barend van Dorenweerdelaan 7
richting de Randwijcklaan, hoe Warners Tuindorp Randwijck
bedoeld moet hebben.

Eindpunt Randwijcklaan 13.
Tijdens de Open Monumentendagen 2018 sluit Randwijcklaan
13 op zaterdag 8 september om 14.30 uur i.v.m. de opening van Buurtonderneming Villa Randwijck. U bent daar van harte welkom.
Op zondag 9 september zijn wij open van 10:00 tot 17:00 uur.

Dit is een glas-in-lood raam (vanaf de straat niet zichtbaar) dat boven
de garage van Catharina van Clevelaan 25 hangt. In dit huis woonde
ooit de heer Joh. Roozestraten, een bouwondernemer die veel huizen
in Tuindorp Randwijck bouwde.

Colofon
Deze wandelroute is gemaakt in het kader van de Open Monumentendagen 2018, door STADS-ontdekkingsreiziger, in samenwerking met de
gemeente Amstelveen.
Tekst en route: D. van den Bos (STADS-ontdekkingsreiziger)
Opmaak: W. Paijmans, gemeente Amstelveen
Foto’s: STADS-ontdekkingsreiziger, Evert Zuiderent, Beeldbank gemeente Amstelveen
September 2018.

