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Inleiding
In 1924-1925 als gevolg van een verbouwing tot stand gekomen vaste PLAAT- of BALKBRUG met twee doorvaarten
naar een ontwerp uit 1922 van P.L. Kramer in Amsterdamse School-stijl, in opdracht van de afdeling Bruggen van
de toenmalige dienst der Publieke Werken in de gemeente Amsterdam. Het beeldhouwwerk is van Hildo Krop. De
brug (brugnummer 106) ligt over de Keizersgracht en verbindt de Raadhuisstraat met de Westermarkt.
Omschrijving
Vaste plaatbrug met twee doorvaarten. Landhoofden van baksteen en natuursteen. Vleugels van baksteen, aan de
onderzijde bij de waterlijn voorzien van blokken natuursteen en op de uiteinden verzwaard met gebeeldhouwde
pylonen. Pijlers van baksteen en gedecoreerde blokken en banden natuursteen. Beeldhouwwerk bij de middenpijlers
van grijs graniet voorstellende twee keer een Faunskop met lange baard tussen groepen van drie kraaien waaronder
twee koppen van kikkers. Stalen randliggers aan de onderzijde dichtgezet met stalen afdekplaten en aflopend
aansluitend op andere liggers. De stalen randliggers hebben een eenvoudig geprofileerde afdeklijst van staal.
Waardering
Vaste plaat- of balkbrug naar een ontwerp in Amsterdamse School-stijl van P.L. Kramer en met beeldhouwwerk van
Hildo Krop algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteit van het
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ontwerp en de ornamentiek alsmede van belang voor het aanzien van de stad.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug
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