Het Catharina van Clevepark is
door een brug verbonden met de
Catharina van Clevelaan

Zo ziet de brug er nu uit

Zo zou de brug er (weer) uit
kunnen gaan zien

Help mee om
de brug te
reconstrueren
door bakstenen
te kopen

Er is een initatief om de Warnersbrug
in zijn oude glorie te herstellen
De schrijver van het boek “Welkom in het Tuindorp
Randwijck” heeft het initiatief genomen om te
onderzoeken of het mogelijk is de Warnersbrug
in zijn oude glorie te herstellen. Eens was de brug
een bijzondere plek in de wijk waar je rustig op een
bankje kon gaan zitten. Nu is het een plek waar
auto’s half op de stoep parkeren en waar fietsen
zelden een plezier is. Maar ooit zag het er zo mooi
uit als hieronder.

Warners was een belangrijke architect die veel
woningen in “Tuindorp Randwijck” heeft ontworpen
en hij heeft de toon gezet voor de hele wijk.
Warners maakte ook het ontwerp voor deze brug.
Vermoedelijk werd hij ook geïnspireerd door zijn
vriend Piet Kramer die veel bruggen in Amsterdam
en het Amsterdamse Bos ontwierp.

Karakteristiek voor de brug zijn de bankjes en
de goed doordachte beplanting rondom de brug.
Warners besteedde veel aandacht aan de brug als
pleisterplaats in de wijk. De ambitie is om de brug
weer in zijn oude vorm terug te brengen.

Help mee om de brug te reconstrueren
door bakstenen te kopen
U kunt de inspanningen ondersteunen om de
Warnersbrug weer in zijn oude glorie te herstellen.
Door bakstenen te kopen, kunnen zij die dit project
willen steunen, de brug geleidelijk aan weer helpen
opbouwen. Een baksteen kost € 10 per stuk. En dat
bedrag gaat volledig naar de Stichting Warnersbrug.
U mag natuurlijk ook meer bakstenen tegelijkertijd
aanschaffen.

Dit schilderij is gemaakt door Henka Bohlander die zelf in
de Catharina van Clevelaan woont. Zij stelde de afbeelding
belangeloos ter beschikking.

En bedrijven worden ook aangemoedigd om stenen
te kopen. Op de website van de Warnersbrug
publiceren wij regelmatig de stand van zaken van
het aantal verkochte bakstenen.

De verkeerssituatie zal worden verbeterd
Alle bewoners van Randwijck weten dat de verkeerssituatie op de brug niet optimaal is. Door het hoogteverschil tussen het Catharina van Clevepark en de
Catharina van Clevelaan is het niet mogelijk om een goed
overzicht te krijgen. Door geparkeerde auto’s is er vaak
minder ruimte. En voor fietsers is de brug vaak onveilig.
Dit is een goed moment
om dát probleem ook aan
te pakken. Er is een aantal
maatregelen denkbaar.
Zo zou het beter zijn om
een parkeerverbod in te
voeren. Daarnaast zou
het verstandig zijn om de
autoweg en fietspad(en) te scheiden. Daardoor kunnen
fietsers gemakkelijker en veiliger heen en weer fietsen.

Er is een interactieve 3d animatie van de nieuwe brug
gemaakt die u op onze site kunt bekijken. Hier ziet u
enkele screenshots om alvast een beeld te krijgen.

Hoe kunt ú bijdragen?
U kunt een virtuele baksteen doneren door uw
bijdrage van € 10 per steen over te maken naar
NL09INGB0008723068 t.n.v. Stichting Warnersbrug.
Vermeld wel s.v.p. uw postadres zodat wij u per
post een leuk bedankkaartje kunnen sturen.

U kunt uw bijdrage aan onze baksteunactie ook
cash deponeren in ons spaarvarken op de balie
in Villa Randwijck.

De Stichting Warnersbrug
In oktober 2019 is bovengenoemde stichting opgericht.
1. Deze stichting heeft ten doel:
• het verrichten van activiteiten ten behoeve van
het herstel en in stand houden van de brug tussen
het Catharina van Clevepark en de Catharina van
Clevelaan in de wijk Randwijck te Amstelveen
(roepnaam “Warnersbrug”);
• het verrichten van alle verdere handelingen, welke
met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door als
gesprekspartner te fungeren met de gemeente, het
project Warnersbrug bekendheid te geven alsmede
door het verwerven van onder meer fondsen,
donaties en giften ter financiering van de
restauratie van de Warnersbrug.
In het bestuur zitten: initiatiefnemer Dolf van den
Bos (voorzitter en secretaris), Merel van de Merbel
(penningmeester) en Philip Warners (lid) tevens de
kleinzoon van de architect, F.A. Warners.

Culturele Anbi
Onze stichting heeft van de belastingdienst
het predicaat Culturele Anbi gekregen.
Dat houdt in dat een schenking aan de
Warnersbrug fiscaal nog meer aftrek
van de belasting mogelijk maakt.
Daarnaast heeft de commissie cultureel erfgoed van de
gemeente Amstelveen een positief pré advies gegevens
voor de reconstructie van de Warnersbrug. Dus tot nu
toe staan alle seinen op groen.
Locatieadres:
t.o. Villa Randwijck
Catharina van Clevepark 10
Randwijck, Amstelveen
Website: www.warnersbrug.nl
Mail: stichting@warnersbrug.nl

Secretariaat:
p/a Dolf van den Bos
Catharina van Renneslaan 25
1187 HA Amstelveen
KvK-nummer: 76133192
Bank: NL09INGB0008723068

