Hoe staan de plannen voor de Warnersbrug erbij?
Het zijn bizarre tijden. Het publieke leven staat nagenoeg stil. Onze voornaamste zorg is
natuurlijk de gezondheid van jezelf en je naasten. Ik hoop dan ook dat iedereen in goede
gezondheid verkeert.
Op 5 september 2019 hebben wij voor het eerst onze plannen voor de restauratie van de
Warnersbrug gepresenteerd in Villa Randwijck. Daarna is er in de wijk een flyer verspreid, waar
positief op gereageerd is. Begin oktober is de Stichting Warnersbrug officieel opgericht en we
hebben op verzoek van de gemeente een kostenraming opgevraagd voor de restauratiewerkzaamheden aan de brug. Die raming komt van K_Dekker Bouw & Infra B.V. Zij hebben veel
ervaring met o.a. een vergelijkbaar project waarover u bovenaan bladzijde 3 meer leest. De zeer
globale en vrijblijvende kostenraming voor de restauratie geeft aan dat de kosten meer dan
€ 200.000 kunnen bedragen. Nadat we op 9 april j.l. een zeer positief gesprek met o.a.
wethouder Rob Ellermeijer hebben gehad, gaan we nu verder met het specifiek maken van ons
plan qua indeling van de brug. En we gaan verder met het zoeken van bronnen om het project
te sponsoren. Uiteindelijk is de gemeente Amstelveen natuurlijk opdrachtgever maar als we
externe partijen kunnen vinden die fondsen beschikbaar stellen, is de kans op het realiseren
van dit project natuurlijk groter.
Dolf van den Bos, voorzitter Stichting Warnersbrug.

De duiker die er ligt is prima in orde.

De thermometerbrug

De duiker die nu onder de brug ligt, stamt uit 1970 en

Om u een beeld te geven van de vorderingen in de
fondsenwerving tonen wij periodiek onderstaande
themometerbrug. Op dit moment (april 2020) is het

kan volgens de gemeente nog 150 jaar mee. Dat is
dus een goede basis voor onze restauratieplannen.

1926

Nu

bedrag dat we dankzij de donateurs (inclusief de
subsidie van de gemeente) hebben verzameld circa

Bovendien is de breedte van de duiker 24 meter.

€ 7.800

Als we de twee muurtjes met bankjes los bovenop
de twee uiteinden van de duiker zetten, is er meer
dan genoeg ruimte over voor de trottoirs, twee
aparte fietspaden en natuurlijk de rijweg.

Maar er zijn natuurlijk ook al kosten gemaakt.

Verkeersveiligheid.

Anbi status

De gemeente is het met ons eens dat de verkeers-

veiligheid voor met name fietsers in de toekomst
zeer bevorderd zou kunnen
worden door op de brug een
parkeerverbod in te stellen.
Als de restauratie door gaat,
komt er dus een parkeerveerbod.
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De Stichting Warnersbrug heeft van de
belastingdienst de Anbi status
verkregen. Dat betekent dat
donateurs een gift aan de
Stichting Warnersbrug vanaf
€ 50 kunnen aftrekken van

de inkomstenbelasting.

Deze foto komt uit het familie-album van de familie Warners. Hij is gemaakt rond 1931. De architect van
de brug, F.A. Warners, leidde kennelijk een gezelschap rond door de wijk. Halverwege de wandeling ging
men lekker even op de brug zitten. Warners zit zelf uiterst rechts met zijn benen over de rand.

Een bijzonder verhaal van
een vroegere wijkbewoner.

We hebben al "een vergunning".
De oorspronkelijke Warnersbrug is gebouwd in
1926. In 1963 en 1970 is de brug vereenvoudigd
en toen is de duiker aangelegd die er nu nog
steeds ligt. Hieronder ziet u het zegel met de
goedkeuring van de burgemeester uit 1926.

Pim da Silva woonde in de Randwijcklaan. Voor
alle volledigheid, Pim is een meisje en ze heet nu
Gerritse - da Silva van haar achternaam. Pim
weet zich nog goed te
herinneren dat zij in een
strenge winter stiekem
met een sleetje onder het
gewelf van het het bruggetje
door is gegleden. Ze zegt
daar nu over: "Dat had mijn
moeder niet moeten weten.
Er had zeker wat voor me
gezwaaid want het was
natuurlijk enorm riskant dat
een klein meisje dat deed".
Veel herinneringen aan de
brug zijn verbonden aan de strenge winters toen
er nog vaak op de Hendrik van Borsselenkade
geschaatst kon worden. Dan kon je ook redelijk
dicht bij de duiker komen en er onderdoor kijken.
Dat was spannend. Wim Born weet zich nog te
herinneren dat de houten brug die iets zuidelijker
ligt, werd vervangen. "Wij hebben de oude brug
toen een tijdje als een vlot gebruikt om in de
Ringsloot te varen". De Ringsloot is het water
waar de Hendrik van Borsselenkade aan ligt.

We hebben dus eigenlijk al een vergunning maar of
dat zegel uit 1926 nog geldig is, valt te betwijfelen.

Een nieuwe indeling van de brug.
Wij maken een voorstel voor een specificatie: waar

komen de muurtjes, stoepen, twee aparte fietspaden
en rijbaan voor auto’s. Door het patroon van leggen
van de bakstenen, kan onderscheid worden gemaakt
tussen de twee fietsbanen en de autoweg. Maar de
gemeente heeft hierover natuurlijk de eindbeslissing.

Heeft u ook bijzondere herinneringen
aan de Warnersbrug?
Laat het ons dan weten.
Als u ook 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.
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De Piet Kramerbrug in Amsterdam
K_Dekker Bouw heeft in 2012-2013 de Piet Kramer brug in Amsterdam
gerestaureerd. Piet Kramer staat bekend als dé bruggenbouwer van de
hoofdstad. Hij ontwierp vele bruggen die nog steeds in Amsterdam en ook
in het Amsterdamse bos te bewonderen zijn.
Kramer was ook een goede persoonlijke vriend van Warners. Wij hebben
een beetje het gevoel dat Warners het ontwerp van "onze" brug in
Tuindorp Randwijck ook enigzins heeft bedoeld als een ode aan zijn goede
vriend Piet Kramer. Er is een prachtig boek waarin alle bruggen van
Piet Kramer uitgebreid worden behandeld.
ISBN 978 90 7915 6313 .

Het groenplan van Warners
Warners ontwierp in 1926 tegelijkertijd met het
ontwerp van de brug ook een groenplan. De
beplanting op en rond de brug beschouwde hij
als een intergraal onderdeel van zijn ontwerp
van de brug. Het is de bedoeling om dat plan
zo veel mogelijk weer uit te gaan voeren.
Hij gebruikte op de vier hoeken van de brug
populieren om de horizontale lijnen van de wijk
te doorbreken. Op de brug tekende hij bloembakken in voor hangplanten.
Het is de bedoeling dat de tuinvereniging van
Villa Randwijck zorg gaat dragen voor het
onderhoud van de beplanting van de brug.

Op de brug komt een gedenkplaat met de namen van alle architecten die
hebben bijgedragen aan de bouw van Tuindorp Randwijck.
De plaquette krijgt ongeveer de volgende tekst:

De restauratie van de Warnersbrug is opgedragen aan: H. van der Bijl, J.C. Brand, de gebroeders
P. B. & P. Esther, A. Groen, A. J. Kramer, Bouwbedrijf K. Mollenkamp, G. J. Timman,
Veerman & Dekker, de Vries en Pool, F. A. Warners, Wiegerink & Rutgers en P. W. Zeegers.
Dankzij deze architecten kreeg Tuindorp Randwijck vanaf 1925 het onderscheidende gezicht dat het nog steeds
heeft. De restauratie van deze brug in 2020 is daarom opgedragen aan al deze architecten en hun medewerkers.

3

De boekenhoek
F. A. WARNERS architect

Van der Bijl, het architectengeslacht

Annet Pasveer maakte een prachtig boek over
de bijzondere projecten van F.A. Warners in de
de Lairesse-buurt.
Als u in Randwijck
woont in een huis met,
in het interieur nog de
originele details van de
oorspronkelijke bouw
zoals: glas-in-lood, trapleuningen, tegels, deurknoppen en mozaïken
van rond 1930, dan is
dit boek voor u een
prachtig feest van de
herkenning.
ISBN 978 94614 005 43

Er is een mooi boek verschenen over de familie
van der Bijl, een beroemd architectengeslacht uit
Nieuwer-Amstel.
Frans Roël beschrijft
alle creaties van zijn
overgrootvader Leo van
der Bijl en zijn zonen
Jacob en Herman.
Leo was architect en
gemeenteopzichter
in Nieuwer-Amstel.
In ruim 500 bladzijden
wordt een compleet
overzicht gegeven.
NUR 521/648

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, ontvangen een PDF
van de nieuwe stukken per mail. 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 het
tweede deel van juni. Inschrijven kan nog bij

dolf@planet.nl of bij Boekhandel Blankevoort.
Het boek gaat tussen de € 65 en € 70 kosten.

ISBN 9 789090 295176.

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.
Telefoon 0612 139 394 Mail: stichting@warnersbrug.nl KvK-nummer 76133192 - Bank NL09INGB0008723068

