Hoe staan de plannen voor de Warnersbrug erbij?
Het is moeilijk om normaal te blijven doen in deze bizarre tijden. Maar onze stichting is nog
volop bezig om onze doelstelling te halen. Hoewel onze aanvankelijke ambitie om de brug
in 2020 klaar te hebben wel flink is bijgesteld. Onze opzet voor de realisatie van de brug is definitief
in een document vastgelegd waar de gemeente ook mee kan leven. Er is bij de gemeente nog
steeds een positieve grondhouding. We gaan nu proberen extra fondsen te werven voor de
realisatie van ons project. Een goed hulpmiddel daarbij is het virtuele 3D model waarover u elders
in deze nieuwbrief meer kunt lezen. Op onze website staat een link die u in staat stelt om zelf rond
de nieuwe brug te zweven.
Om ons project onder de aandacht te houden hebben we een bord bij de brug geplaatst, zodat
iedereen in de wijk regelmatig wordt herinnerd dat we nog steeds bezig zijn. Tevens geven we
in dit NieuwsBulletin ook wat meer achtergond over de bestuursleden van de stichting en welke
bepalingen in onze statuten staan. De donateurs hebben er immers recht op om te weten wat
er met hun geld gebeurt. Een aangename ondersteuning kregen we van de Albert Heijn in de
Bourgondische laan. We kregen de aanzienlijke opbrengst van hun "legeflessenbonnenzuil" in de
maand september. We gaan vanaf nu ook bedrijven zoals makelaars in Randwijck benaderen want
een mooie nieuwe brug maakt het aanzicht van de wijk waar zij huizen willen verkopen, nog een
stukje aantrekkelijker.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een beter 2021.

Hartelijk dank Albert Heijn !

Een bord bij de brug

Zoals u misschien weet, kun je bij Albert Heijn je
legeflessenbonnen doneren voor een goed doel. Wij
kregen van de winkel aan de Bourgondische laan
de opbrengst van september. Een prachtig bedrag
van € 326,90. Onze dank is
natuurlijk groot. En in december krijgen we de opbrengst
wederom. Dat is een goed
voorteken voor een maand
waarin meer dan gemiddeld
gedronken wordt. Dus we
wensen u alvast hele fijne
decembermaand toe, omdat
wij als stichting dan ook een
ook een beetje meeprofiteren.
Ik zou zeggen, breng in de
maand december een toast
uit op de Warnersbrug.

Op 2 november hebben we een aankondigingsbord bij
de brug geplaatst. Zo willen we ons project met name
onder de aandacht houden bij de buurtbewoners.

Wij hebben de Anbi status
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De Stichting Warnersbrug heeft de Anbi status.
Dat betekent dat donateurs een gift
aan ons kunnen aftrekken van hun
inkomstenbelasting. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60.
Tot een maximumbedrag van
10% van uw drempelinkomen.

Een 3D model van de brug,
om leuk mee te spelen

Een donatie van Stichting Aemstellant

Om een betere indruk te krijgen hoe de brug er
uiteindelijk uit gaat zien, hebben we een virtuele
drie dimensionale animatie laten maken die u zelf
ook op internet kunt bekijken. Vlieg zelf maar eens
rond de brug.Kijk maar eens op onderstaande URL.
https://ap.lc/O3CqM
Hieronder ziet u al wat screenshots. De ingetekende
bomen zien er nog wat vreemd uit maar op die plek
staan in de definitieve situatie cypressen gepland.
Er worden dus wat Toscaanse invloeden zichtbaar
bij de Warnersbrug.

De Stichting Aemstellant (www.aemstellant.nl) heeft
de Warnersbrug een donatie toegekend van € 500.
We zijn zeer erkentelijk voor deze ondersteuning van
onze collega stichting.

De Stichting Aemstellant is een stichting met als
doel cultuurhistorische activiteiten in de gemeenten
en/of Ouder-Amstel te bevorderen en te ondersteunen.
Dit doet de stichting door het verstrekken van een
financiële bijdrage aan activiteiten op dit gebied.

De thermometerbrug

Door de donaties van o. a. de Stichting Aemstellant
en de legeflessenbonnen van Albert Heijn staan we
nu op een totaalbedrag aan donaties van:

€ 8.700

Dat zou je kunnen inboeken als 870 bakstenen maar
daar moeten we wel eerlijk bij zeggen dat er natuurlijk
ook al kosten zijn gemaakt. Zoals bijvoorbeeld recent
nog voor het plaatsen van het bord bij de brug.
Eind van het jaar wordt onze eerste jaarrekening
opgemaakt door onze penningmeester.

We zoeken nog steeds een secretaris.
Momenteel wordt de functie van secretaris nog
waargenomen door de voorzitter. Maar we zouden
graag iemand aan ons bestuur toevoegen die
onze stichting een warm hart toe draagt.
Het is geen tijdrovende functie maar wij vinden het
toch verstandiger om de functie van voorzitter en
secretaris van elkaar los te koppelen. U kunt zich
aanmelden bij onze voorzitter Dolf van den Bos
(dolf@planet.nl of telefoon 0612 139 394).

Bijzondere herinneringen aan de
Warnersbrug? Laat het ons dan weten.
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Als u nog een leuke herinnering heeft aan de brug,
laat het ons dan weten door een e-mail te sturen
naar dolf@planet.nl. We werken op dit moment
aan de toekomst van de brug maar wellicht
kunnen we een mooie bundeling maken
van speciale herinneringen uit het verleden.

Het bestuur en staf van de Stichting Warnersbrug

Het bestuur van de stichting staat midden op de foto. U ziet v.l.n.r.: penningmeester Merel van de Merbel -

van Oldenbeek, voorzitter/secretaris Dolf van den Bos en Philip Warners. In 2016 is vanuit Villa Randwijck bij de
gemeente succesvol de reservering van een budget bepleit voor de restauratie van de Warnersbrug. Dat potje
stond dus klaar voor de Stichting Warnersbrug maar het moest wel besteed worden voor 31 december 2019.
De Stichting Warnersbrug is officieel opgericht op 16 oktober 2019 en telt drie bestuursleden.
We stellen de drie bestuursleden hier even kort
Een paar passages uit de statuten van de stichting.
aan u voor. De voorzitter is Dolf van den Bos.
We citeren voor alle duidelijkheid hier een aantal
Dolf woonde vanaf 1987 tot 2016 met zijn vrouw
passages uit onze statuten, die op onze website
Corelle en hun drie dochters (Claudine, Lisanne en
integraal te raadplegen zijn.
Janneke) in de Catharina van Clevelaan.
Artikel 2. De stichting heeft ten doel:
Dolf bracht in 2016 een boek over Randwijck uit
1 - het verrichten van activiteiten ten behoeve van
en nam het initiatief tot de reconstructie van
het herstel en in stand houden van de brug tussen
wat nu de Warnersbrug is gaan heten.
het Catharina van Clevepark en de Cataharina
Dolf is in het dagelijkse leven werkzaam als gids
van Clevelaan in de wijk Randwijck te Amstelveen
onder de naam STADS-ontdekkingsreiziger en
(”Warnersbrug”):
voegt daar binnenkort ook nog de naam
- het verrichten van alle verdere handelingen,
DORP-ontdekkingsreiziger aan toe.
welke met het vorenstaande in de ruimste zin verMerel van de Merbel - van Oldenbeek is onze
band houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
penningmeester. Zij is getrouwd met Leendert.
2 . De stichting tracht haar doel te bereiken door
Als Registeraccountant en Operational Auditor is
als gesprekspartner te fungeren met de gemeente,
zij in het dagelijks leven werkzaam bij de VU als
het project Warnersbrug bekendheid te geven alsbusinesscontroller van o. a. de VUvereniging en de
mede door het verwerven van onder meer fondsen,
VU Holding BV. Merel is regelmatig aanwezig in
donaties en giften ter financiering van de restauratie
Villa Randwijk voor een kop koffie samen met
van de Warnersbrug.
Leendert, toen dat nog kon. Ze werden altijd
Vereffening
vergezeld door de trouwe geleidehond Nestor
Artikel 10.
die nu met pensioen is. De nieuwe hond heet Mack.
1. Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de
Merel's hobby's zijn lezen en reizen.
stichting verwezenlijkt is, dan wel niet of niet meer
Philip Warners was ons derde bestuurslid. Hij is de
in voldoende mate zal kunnen worden
kleinzoon van de ontwerper van de Warnersbrug.
verwezenlijkt, dan kan het tot ontbinding van de
De laatste jaren is zijn interesse in het erfgoed
stichting besluiten. (…)
van zijn grootvader gegroeid. Zo heeft hij op 4
3…. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt
december 2019 samen met wethouder Raat,
bestemd voor een ideëel of sociaal doel in de wijk
het door zijn grootvader
Randwijck in Amstelveen, te bepalen door de
ontworpen gebouwtje
vereffenaars (het bestuur). Bij het besluit tot
aan Randwijcklaan 13
ontbinding wordt tevens de bestemming van het
heropend. Philip is in
liquidatiesaldo vastgesteld.
het dagelijkse leven
De statuten zijn opgesteld door notaris
belastingadviseur.
meester M. D. van Waateringe te Amsterdam.
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De bruggen van Randwijck.
In onze aangename gespreken met een
ambtenaar van de gemeente werden we ook
attent gemaakt op het feit dat Randwijck over
een aantal "Rembrandts" onder de
bruggen in Amstelveen beschikt.
Inde vijfde druk van ondergenoemd
boek, is hier kort een hoofdstuk aan
gewijd. Alleen al over de Ringsloot
die zich door Randwijck kronkelt,
liggen meer dan 8 bruggen die
allemaal op hun eigen manier
bijzonder zijn. Van nagenoeg geen
van die bruggen is de architect
bekend. Maar van "onze eigen"
Warnersbrug natuurlijk wel.

Als bijlage achteraan dit NieuwsBulletin sturen wij
dat hoofdstuk mee waarin de meeste broers en
zussen van de Warnersbrug worden behandeld.

RECLAME: Welkom in het Tuindorp Randwijck.
Dit boek kwam voor het eerst uit in 2016 en (laten we wel eerlijk blijven ;- ) het is geschreven door de
voorzitter van de Stichting Warnersbrug. Binnenkort verschijnt de vijfde druk. Daarin is nu o.a. een
uitgebreid verhaal opgenomen over het pand aan de Randwijcklaan 13 (de kleine sjoel) dat door de
gemeente van de slopershamer is gered.
Alle personen die al in het bezit zijn van een
eerdere druk van het boek, kunnen PDF's van
de nieuwe stukken gratis downloaden. Dat geldt
dus alleen voor diegenen die het boek direct bij
de schrijver hebben gekocht. De mensen die het
boek hebben gekocht bij Boekhandel Blankevoort
moeten daarover zelf navraag doen in de winkel.
De vijfde druk verschijnt vermoedelijk in
december. De omvang van het boek gaat van

400 pagina's in de vierde druk naar circa 540
bladzijden. Inschrijven kan nog bij:
dolf@planet.nl of bij Boekhandel Blankevoort.
Het boek gaat tussen de € 65 en € 70 kosten.

Deze mooie Tuindorp Randwijck ansichtkaarten zijn nog verkrijgbaar.
Er is nog een beperkt aantal
ansichtkaarten-sets (à € 30 per set)
verkrijgbaar. Een set bestaat
uit 25 leuke foto's van
Tuindorp Randwijck zoals
het er vroeger uit zag.

Kijk op www.warnersbrug of vraag bij boekhandel Blankevoort.
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, 1187HA Amstelveen.

De bruggen van Randwijck vormen een verborgen parelketting.

8b. De bruggen van Randwijck, een verborgen parelketting.
Als je als gewone burger door Randwijck rijdt met de auto of de fiets, realiseer je je zelden
hoe mooi de bruggen zijn waarover je rijdt. Eigenlijk vormen met name de bruggen over de Ringsloot
een soort prachtig gebit is waarin de Warnersbrug helaas op dit moment nog een rotte kies is.
Maar die laatste brug is wel de enige brug waarvan de architect bekend is en waarvan de tekeningen
van de ooit zichtbare opbouw bewaard zijn gebleven. Hoewel de Wella brug natuurlijk recent
gerestyled is door BENTHEMCROUWEL.
Officieel hebben de bruggen geen naam. De gemeente geeft ze uit praktische overweging een
aanduiding met een letter-cijfer combinatie. De Warnersbrug heeft als gemeentelijke aanduiding
het nummer K0059. Maar daar gaat in de volksmond hopelijk verandering in komen.
Voor deze opsomming hebben we alle acht bruggen een naam gegeven waar ook een gedachte
achter zit. We lopen ze langs van zuidwest naar noordoost.
.

1. De Braakbrug.
2. De Wellabrug.
3. De Wolfert van Borsselenbrug.
4. De Graaf Willembrug.
5. De Graaf Florisbrug.
6. De Bornbrug.
7. De Warnersbrug.
8. De Kalfjesbrug.

Rechts staat een kadasterkaart uit
november 1927 afgebeeld van wat
later Randwijck zou gaan heten.
Van boven naar beneden loopt in een
gespiegelde L vorm de Ringsloot.

Op de volgende bladzijden behandelen we elke brug apart zodat u een goed beeld
krijgt van de “Rembrandts” van Amstelveen zoals een gemeenteambtenaar een
aantal van de hierboven genoemde bruggen in Randwijck betitelde. Beschouw
het als een parelketting met daarin 8 unieke parels. Ze zijn allemaal de moeite waard
om ze eens beter te bekijken van de zijkant i.p.v. er louter overheen te rijden of
te lopen. Op de kadasterkaart rechts ziet u dat de Keizer Karelweg in 1927 nog
niet eens bestond, laat staan de brug die deze weg nu over de Ringsloot voert.

1 De Braakbrug.
Een houten fiets- en voetgangersbrug met zelfs een afslag op de brug
die naar het Rijksmonument de Braak
afslaat. Een vrij unieke brug omdat
hij daardoor ook nog eens
gedeeltelijk onder een spoorbrug
door loopt. Deze brug is een heel bekend beeld uit de historie
van de wijk. Maar die afslag heeft er niet altijd in gezeten zoals
u op de zwart-wit foto kunt zien.

2 De Wellabrug.
Toen Wella zich in de 60-er jaren vestigde in Amstelveen
werd de naam van de straat waar het bedrijf aan was
gevestigd ook op verzoek van bedrijf veranderd in het
internationaal gemakkelijkere Bella Donna. En men vond
de nieuwe naam natuurlijk beter
passen bij de producten van
Wella. Er moest om bij het
bedrijfspand te kunnen komen ook een eigen brug over de
ringsloot worden gelegd.
De bekleding van de
Wellabrug is bij de renovatie van het hele complex
door BenthemCrouwel ook meegenomen. Wella werd overigens op het moment van vestiging in
Amstelveen de buurvrouw van een ander groot bedrijf in Amstelveen, Van Leers Vatenfabriek aan de
westkant van de spoorlijn.

3 De Wolfert van Borsselenbrug
De langste brug van Randwijck. De noord-zuid verbinding tussen Randwijck en Elsrijk. De naam van
deze brug heb ik gekozen omdat de twee wegen die in elkaars verlengde deze brug kruisen (in het
westen de Bella Donna en in het oosten Laan Walcheren) vroeger één weg waren met de naam
Wolfert van Borsselenweg. Kijk maar op de kadaster- kaart van een eerdere bladzijde.
De overspanning van deze brug is weliswaar niet zo
groot maar de zijmuren lopen lang door omlaag naar
Elsrijk of andersom zo u wilt. De getrapte muurtjes
zijn heel kenmerkend en doen denken aan de
muurtjes van de Kalfjesbrug die daar eigenlijk
slingeren als een S vorm.
De Wolfert van Borsselenbrug en de Kalfjesbrug zijn
zonder meer de meest baksteenrijke bruggen van
Randwijck. Er is hier nog sprake van ambachtelijk
metselwerk. Hopelijk zal dit nog lang behouden blijven.

1936 De Keizer Karelweg gezien naar het noorden.

4 Graaf Willembrug.
Een houten fiets- en voetgangersbrug die het fietspad
aan de oostkant van de Ringsloot verbindt met de Graaf Willemlaan.

5 De Graaf Florisbrug.
De modernste brug van Randwijck. Deze brug
verbindt de Graaf Florislaan met Laan Rozenburg.

Deze foto is uit 1961

6 De Bornbrug.
Deze houten voetgangersbrug verbindt de Koen van Oosterwijklaan/Hendrik van
Borsselenkade met de tegenwoordige Rentmeesterlaan. Maar het voetpad dat tegenwoordig
aan de oostkant van de Ringsloot loopt, was vroeger een autoweg met de naam Wolfert van
Borsselenweg.
In de Koen van Oosterwijk zitten al van voor 1920 twee bedrijven met de naam Born.
De eerste is een rijwielhandel. Wim Born van het loodgietersbedrijf kan zich nog herinneren
dat hij het vroegere brugdek van deze brug, toen hij werd vervangen, heeft gebruikt als vlot.
Wim Born was dus een beetje de Admiraal van de Ringsloot en daarom noem ik deze brug
naar de familie Born.

7 De Warnersbrug.
Over deze brug (K0059) kon u elders
in dit boek al meer lezen want er zijn
plannen om deze brug te renoveren.
Het is de enige brug waarvan de
tekeningen (van architect F.A. Warners)
bewaard zijn gebleven. Warners was
een belangrijke grondlegger van de wijk
en ook daarom zal de brug in de toekomst, na renovatie, zijn naam gaan dragen. Kijk voor
meer informatie op: www.warnerbrug.nl . Daar kunt u ook virtueel over de gerenoveerde
brug vliegen. Dat kan ook op: https://ap.lc/O3CqM

8 De Kalfjesbrug
De muurtjes van deze brug beginnen al vroeg als je op de Kalfjeslaan vanuit het westen aankomt. Achter de muurtjes is bij het
oorspronkelijk ontwerp ook aandacht besteed aan ruimte voor groenpartijen aan de waterkant. De brug buigt af naar het zuiden
naar de Rentmeesterslaan en de Bos en Vaartlaan. En daar is de daling van de dijk kunstig verwerkt in het metselwerk.

En als we dan toch bezig zijn met namen, dan wordt de naam van deze lokatie
aangepast i.v.m. de huidige accurate maar omslachtige beschrijving:
“De plek waar (van zuid naar noord) de Amsterdamseweg (in Amstelveen) overgaat in de Amstelveenseweg (in Amsterdam) en
waar die weg kruist met (van west naar oost) de Nieuwe Kalfjeslaan en de Kalfjeslaan”.

