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Officiële opening nieuw Van Eesteren Paviljoen op 13 oktober 2017
Vanaf 19 oktober 2017 open voor publiek
Op 13 oktober 2017 opent het Van Eesteren Museum officieel zijn nieuwe Van Eesteren
Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas. De feestelijke openingshandeling wordt
verricht door de verantwoordelijke wethouders en in aanwezigheid van de betrokken partijen
en publiek. Het paviljoen wordt het nieuwe vaste onderkomen van het museum met ruimte
voor exposities, debatten, workshops, ontmoetingen en andere activiteiten. Vanaf 19 oktober
2017 is het Van Eesteren Paviljoen open voor publiek.
Het nieuwe Van Eesteren Paviljoen is gerealiseerd op een iconische plek aan de noordoever
van de Sloterplas in het hart van de Westelijke Tuinsteden. De plek die door
stedenbouwkundige Van Eesteren zelf al was aangewezen voor een openbaar gebouw. Met
de realisatie van het paviljoen wordt ruim 80 jaar na dato dan ook een deel van zijn originele
plan alsnog werkelijkheid.
Het gebouw is ontworpen door Kortenie Stuhlmacher Architecten die zich lieten inspireren
door paviljoengebouwen uit de jaren 50 en 60. Het bestaat voornamelijk uit hout en glas en
past daarmee geheel in het gedachtegoed achter het ontwerp van de Tuinsteden: licht, lucht
en ruimte.
Anouk de Wit, directeur Van Eesteren Museum: 'Aan de realisatie van het paviljoen zijn vele
jaren van plannen, voorbereidingen en inspanningen van medewerkers en vrijwilligers
voorafgegaan. Wij zijn dan ook blij en trots dat, mede dankzij financiële steun van
particulieren en sponsoren, het stijlvolle gebouw eindelijk opent voor publiek.'
De officiële opening van het paviljoen vindt plaats op feestelijke wijze, vanaf 16.30 uur.
Vanaf dat tijdstip is iedereen welkom om het gebouw aan de Noordzijde 31 te bekijken en
het glas te heffen op deze nieuwe aanwinst voor de stad. Vanaf 19 oktober 2017 is het
paviljoen open voor bezoekers.
Het Van Eesteren Paviljoen en de nieuwe vaste tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen
met financiële steun van Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, BPD Cultuurfonds, EFL
Stichting, vele particuliere sponsoren en een Voor je Buurt crowdfundactie.
Het Van Eesteren Museum is hét informatiepunt over de bijzondere opzet van de
Amsterdamse Tuinsteden. Het museum laat je kennismaken met het cultuurhistorisch
erfgoed uit de jaren 50 en 60 en het werk van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren
(1897-1988). Zijn werk is een van de hoogtepunten van de naoorlogse stedenbouw en

architectuur. Van Eesteren was één van de drijvende krachten achter het Algemeen
Uitbreidingsplan (AUP) van Amsterdam.
Het paviljoen wordt het nieuwe vaste onderkomen van het museum. Met meer ruimte voor
tentoonstellingen, debatten, workshops en educatiemogelijkheden. De museumwoning in
Slotermeer blijft bestaan en ook de activiteiten in het 'buitenmuseum' worden voortgezet.
Meer informatie over het nieuwe paviljoen, openingstijden en activiteiten van het Van
Eesteren Museum is te vinden op de website: www.vaneesterenmuseum.nl.
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Het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West vertelt het verhaal van de
Amsterdamse Tuinsteden, over de stedelijke ontwikkelingen, architectuur en
bewonersgeschiedenis van de jaren 50 en 60. Het bestaat uit een binnenmuseum, een
buitenmuseum en een museumwoning.
Het Van Eesteren Museum opende in 2010 en is tot de opening van het nieuwe paviljoen
gevestigd aan de Burgemeester de Vlugtlaan 125. Vanaf 13 oktober 2017 zal de
hoofdvestiging te vinden zijn in het paviljoen aan de Sloterplas. In verband met
voorbereidende werkzaamheden voor deze overgang is het binnenmuseum gesloten van 23
juli tot 19 oktober 2017. In die periode organiseert het museum nog wel enkele activiteiten
en openingsdagen, waaronder een sneak preview in het nieuwe paviljoen op 9 en 10
september 2017. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website
http://www.vaneesterenmuseum.nl/agenda.

