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Presentatie Maquette Warnersbrug 
Bron: Amstelveenweb 25-09-2022 
 
Dolf van den Bos is al jaren bezig om gedaan te krijgen dat de Warnersbrug in 
Randwijck bij de Catherine van Clevelaan in ere wordt hersteld. De brug 
functioneert prima, maar Dolf wil graag zien dat de brug er weer uit komt te zien als 
vroeger. Zie verder in dit artikel.  

 
Dolf van den Bos geeft uitleg aan verschillende bezoekers 

achter hem staan de ingekleurde afbeeldingen van voorheen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolf praat met Jacqueline Solleveld (Amstelveensfonds) en  
Henk Stoffels (Christen Unie) 
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De Stichting Warnersbrug kreeg een subsidie van het Amstelveenfonds voor het 
maken van een schaalmodel (1:100) van de brug. Tijdens de burendag van 24 
september 2022 zou de onthulling van de maquette plaatsvinden en om het 
gebeuren wat meer cachet te geven konden de kleinste kinderen op de brug gratis 
vissen in een pierenbadje en iedere deelnemertje kreeg een eendballon. Op de brug 
zelf stonden onder een afdak enkele historische ingekleurde afbeeldingen van de 
brug op ezels maar ook de originele blauwdruk van de Warnersbrug uit 1926 was te 
zien. Er kwamen heel wat buurtbewoners en (voormalig) raadsleden op dit festijn af, 
waaronder wethouder verkeer Herbert Raat (VVD), die de onthulling zou uitvoeren.  

 
Herbert Raat tijdens zijn speech 

 
Dolf heette iedereen welkom: ‘Ik zie politici, wijkbewoners en oud 
gemeenteraadsleden, een lid van het koor die straks het Warnersbrug lied fijn dat 
jullie er zijn.  Straks hebben we de badeendjes race en Yuri Colman en Willem Born 
hebben daarvoor alles al in gereedheid. Nu gaan we eerst over tot de onthulling van 
wat hier onder de rode doek staat. Ik geef het woord aan Herbert Raat.’  
Herbert Raat zei onder meer: ‘Goedemiddag allemaal, fijn dat we hier samenzijn. 
Dolf we kennen elkaar nu al een aantal jaren en voordat ik überhaupt wat ga zeggen 
– complimenten voor jou en al je vrienden voor wat je de afgelopen tijd hebt gedaan. 
Het boek is geweldig en de aandacht voor deze historie is belangrijk en jij bent daar 
echt een aanjager in en daarvoor wil ik je echt hartelijk danken. Geef hem een 
applaus (en dat kreeg Dolf) . Wij hebben alles van de brug laten onderzoeken door 
de Erfgoed Commissie en zei zeiden - eigenlijk zou dat heel goed zijn monumentaal 
monumentaal gezien. Dat kost natuurlijk wel geld, drie ton hadden we berekend en 
aan de andere kant – deze brug functioneert wel goed. Hans Bult zei net al – 
waarom verkoop je de Boog niet – op marktplaats riep Hans erachteraan! - maar dat 
kan niet dus ik wil vandaag wel een suggestie doen. Monumenten zijn heel erg 
belangrijk, maar aan de andere kant is het belangrijk dat wij onze jongeren, onze 
vakmensen ook behouden voor Amstelveen en zeker in zo’n monumentale buurt als 
dit. Ik zou het heel mooi vinden als we een soort samenwerking kunnen krijgen met 
Panta Rei, met bedrijven en met de gemeente. Dan is het niet alleen een 
monumentaal gebeuren maar ook een sociaal economisch iets en daar zou ik voor 
willen pleiten om dit plan werkelijkheid te laten worden.’  
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Dolf, Victor Frequin, Philip Warners (kleinzoon van de architect van de brug  

Philip Anne Warners) en wethouder Herbert Raat tonen de maquette aan het publiek 
 
Na het aftellen van drie-twee-een(d) werd het doek verwijderd en was het prachtig 
gemaakte schaalmodel van de Warnersbrug te zien. Zelfs de eenden die in het water 
een race hielden, waren in de maquette terug te vinden. Willem Born (zelfstandig 
onderhoudsbedrijf) had een taart in de vorm van de maquette laten maken en die 
konden de aanwezigen na de opening lekker opsmikkelen. 

 
De maquette van de brug en omgeving 
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Pieter Monkelbaan (BBA) en de donateur van de 'maquette taart' Willem Born in gesprek 

 

 
Willem Born en tussen het riet Yuri Colman die een waterpomp aanleggen voor de bad-eendjesrace  
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Vanaf 13.00 uur vond een bad-eendjesrace plaats onder de brug. Elke sponsor van 
een eendje kreeg het rugnummer door. In het totaal werden er 200 eendjes bij de 
race ingezet, waarbij de uitslag bij de finishlijn onmiddellijk bekend werd gemaakt. Bij 
een bad-eendjes race hoort wat wind anders komen ze niet onder de brug door, dus 
zorgde onder meer  Willem Born voor een aggregaat waarmee wind door een buis in 
het water werd geblazen. Dit zorgde voor wat stroming zodat de eendjes toch van 
het startpunt naar de finishlijn konden dobberen. 

 
De 200 bad-eendjes liggen klaar voor de race 

 

 
De drie eenden met een medaille van Brons, Goud en Zilver voor de winnaars 

 

 
Het was een mooi evenement, maar de redactie van Amstelveenweb kon verder 
niets van deze burendag bijwonen, aangezien zij zelf ook burendag hadden. 


