
Uw donaties zijn nog steeds We zijn een Culturele ANBI en daar-
van harte welkom. door dus nog meer fiscaal aftrekbaar.

Ga naar onze site www.warnersbrug.nl of Sinds september 2021
doneer op NL09 INGB 0008 7230 68. Vermeld zijn wij een Culturele ANBI.
s.v.p. uw adres                             zodat wij u ANBI staat voor Algemeen Nut
een leuk                                          bedankje      Beogende Instelling. Omdat
kunnen sturen.      de Belastingdienst ons dat predicaat heeft toegekend,

     is het geven met een donatie aan onze stichting nu nog 
     aantrekkelijker als fiscale aftrekpost. Zie onze website.

24 september a.s. vanaf 
10.30 uur Burendag op de 

Bericht van de wethouder en een vooruitblik op Burendag
Op 25 augustus a.s. hebben we een gesprek gehad met wethouder Raat over de voortgang van 
ons brugproject. De uitkomst daarvan is, dat er geen ruimte is om de bouw van de brug te 
financieren binnen het reguliere cultureel erfgoed budget. Maar de wethouder staat nog steeds 
zeer positief tegenover ons initiatief, dus indien de gemeenteraad hem vraagt om de reconstructie 
van de Warnersbrug mogelijk te maken, zal hij naar budget gaan zoeken. Online besteedde het 
Amstelveens Nieuwsblad op 2 september al aandacht aan dit onderwerp. Dat artikel kunt u lezen 
op bladzijde 2 van dit NieuwsBulletin.
Verder willen we iedereen uitnodigen om op Burendag, zaterdag 24 september vanaf 10.30 uur 
langs te komen op onze brug. Meer over het programma leest u vanaf  bladzijde 4.
We hebben inmiddels ook een liedtekst geschreven die op Burendag om ongeveer 16.30 uur 
gezongen zal worden op het plein voor Villa Randwijck. U kent ongetwijfeld "Het Dorp" van 
Wim Sonneveld ("Langs het tuinpad van mijn vader"). Wij hebben dat lied omgedoopt in 
"De Brug". De tekst kunt u lezen achteraan dit NieuwsBulletin.
Ondertussen kunt nog eendjes sponsoren in de badeendjesrace die wij op Burendag om 13.30 uur 
organiseren. Stuur een mailtje naar info@warnersbrug.nl met daarin het gewenste aantal 
badeendjes (à € 5) en we sturen u per ommegaande een tikkie voor het gesponsorde bedrag.

Ik hoop u te mogen begroeten op Burendag. 
Met vriendelijke groet,
Dolf van den Bos
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2 september 2022 

Actie voor herbouw Warnersburg 
Randwijck; beslissing is aan 
gemeenteraad 

 

AMSTELVEEN  
Of er een reconstructie komt van de historische Warnersbrug in Randwijck, is 
afhankelijk van de vraag of de gemeenteraad hiervoor geld beschikbaar stelt. De 
kosten bedragen 3 ton. De Stichting Warnersbrug denkt tot een kwart daarvan zelf 
bijeen te kunnen brengen. De rest moet komen van de gemeente en daar beslist de 
raad over. 

Dat kregen bewoners van Randwijck woensdag te horen bij een 
voorlichtingsbijeenkomst van de stichting, die het initiatief voor herbouw heeft 
genomen. De Warnersbrug bevond zich waar Catharina van Clevelaan en Catharina 
van Clevepark in elkaar overgaan. De brug dateerde uit 1926, maar nu ligt daar een 
fantasieloze dam met duiker. De brug was ontworpen door architect Philip Anne 
Warners (1888-1952), die wordt gezien als grondlegger van het Tuindorp Randwijck. 
Hij maakte het stratenplan en ontwierp een deel van de woningen. Allemaal in de stijl 
van de Amsterdamse School. De brug paste daar perfect in. Zij had brede trottoirs en 
zijmuren met zitbanken, die de brug tot een ontmoetingsplek maakten. Populieren op 
de hoeken en bloembakken gaven de brug ook een groene aanblik.  
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GLORIE  
Initiatiefnemer Dolf van den Bos, die dichtbij de brug woonde, richtte in 2019 een 
stichting op om de brug in oude glorie te laten terugkeren. “Dat gaat zo tegen de  
3 ton kosten,” zegt hij. “Sinds 2019 hebben we circa 22.000 euro bijeengebracht, 
waarvan alweer een flink deel is uitgegeven aan onder meer flyers, een maquette en 
een bord bij de brug.” Van den Bos denkt dat wanneer het plan vaste vorm krijgt,  
hij met verzoeken aan allerlei fondsen zo’n 75.000 euro bijeen kan krijgen.  
Resteert meer dan 2 ton voor de gemeente. Recent sprak hij hierover met wethouder 
Herbert Raat. 

 Raat noemt het een ‘ontzettend goed initiatief’. “Er zijn veel mensen uit de buurt bij 
betrokken,” zegt hij. “Ze werken aan crowd funding en het is een bijzonder project, 
want ik verwacht niet dat er spoedig mensen met nog eens tien van zulke historische 
brugprojecten aankloppen. Een commissie die over monumenten adviseert, 
oordeelde positief. Maar het kost wel 3 ton. De raad moet beslissen of zij er geld voor 
over heeft. Ze kan een motie hiertoe indienen, bijvoorbeeld als de gemeente-
begroting voor 2023 in de raad komt.” 

BURENDAG  
Om de raad enthousiast te maken, heeft Van den Bos alle fractieleiders uitgenodigd 
voor de Burendag op 24 september, bij Villa Randwijck en op de plek van de brug. 
Doel is te informeren over het project en geld in te zamelen. Wethouder Raat onthult 
daar een maquette van de brug. “Die dag kan iedereen ‘proefzitten’ op een testbank, 
die een indruk moet geven van hoe het vroeger was om op een bank van de brug te 
zitten,” zegt Van den Bos. “Omdat de bank bedoeld is voor ontmoeting noemen we 
het wel de ‘Vriendschapsbank’.” Andere onderdelen van de Burendag zijn een 
fototentoonstelling, een bad-eendjesrace waarbij kan worden ingezet op welke bad-
eend als eerste door de huidige duiker heen racet, en een Burendag-fotowedstrijd. 
Een koor van wijkbewoners zingt het lied ‘De Brug’, een bewerking van Wim 
Sonnevelds lied ‘Het Dorp’. Meer informatie: www.warnersbrug.nl. 
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De Brug  
(op de wijs van “Het Dorp” van Wim Sonneveld) 

 
Thuis heb ik nog een ansichtkaart, 
de Warnersbrug in oude staat. 
Twee bankjes zaten aan de muur. 
Geen auto's, mensen op een fiets. 
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. 
Maar mijn gevoelens zijn heel puur 
 
De brug, de Michiel de Ruyterschool. 
Het speelplein was gezellig vol. 
de kindren gingen er vaak spelen. 
De Dood, zijn winkel op de hoek. 
Daar kocht je zoethout of een koek. 
Ja, ja dat weten nog zovelen. 
 
En op de Warnersbrug in Randwijck 
komen straks bankjes weer te staan 
dan kunnen wij daar fijn zitten 
en zo de tijd voorbij zien gaan. 
 
Randwijck was al prachtig toen 
bijzondre huizen tussen 't groen 
Over de ringsloot liep een brug 
Maar met de tijd bleek die te smal 
Dat is nu niet meer het geval. 
Maar de oude Warnersbrug komt terug 
Kijk dan, het is een parel van de wijk 
het straatbeeld wordt dan ook weer rijk 
en kindren kunnen veilig fietsen. 
Je haal een koffie op de hoek, 
je leest je favoriete boek, 
je mag er ook fijn zitten nietsen. 
 
En op de Warnersbrug in Randwijck 
komen straks bankjes weer te staan. 
Het wordt een pleisterplaats voor ieder 
en dat zal nooit voorbij meer gaan. 
 
En op de Warnersbrug in Randwijck 
komen straks bankjes weer te staan 
en elk kind weet dan niet beter 
dan dat het steeds zo is gegaan. 
 
En op de Warnersbrug in Randwijck 
komen straks bankjes weer te staan 
en elk kind weet dan niet beter 
dan dat het steeds zo is gegaan. 
 
Tekst: Wilmink en van den Bos 
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WWW.WARNERSBRUG.NL 
Locatieadres: t.o. Villa Randwijck, Catharina van Clevepark 10, 1181 AT Amstelveen 

Secretariaat Stichting Warnersbrug: p/a Dolf van den Bos, Catharina van Renneslaan 25, 1187 HA Amstelveen. 
Telefoon 0612 139 394  Mail: stichting@warnersbrug.nl   KvK-nummer 76133192 -  Bank NL09INGB0008723068 




