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Contactpersoon voor de pers 
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal over het Van Eesteren Museum kunt u contact opnemen 
met Iwan Daniëls, e-mail pr@vaneesterenmuseum.nl, tel. 06 4517 0617. 
Persberichten en press kit via www.vaneesterenmuseum.nl/pers  

 
Over het Van Eesteren Museum 
Het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West bestaat uit een binnenmuseum, een 
buitenmuseum en een jaren 50 museumwoning en vertelt het verhaal van de Amsterdamse 
Tuinsteden, over de stedelijke ontwikkelingen, architectuur en bewonersgeschiedenis van de jaren 
50 en 60. De hoofdlocatie van het museum is het Van Eesteren Paviljoen, geopend op 20 oktober 
2017 en fraai gelegen aan de noordoever van de Sloterplas, in het hart van de Westelijke Tuinsteden.  
Het Van Eesteren Paviljoen fungeert als binnenmuseum met een vaste tentoonstelling over architect 
en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988) en het ontwerp en de bouw van de 
Westelijke Tuinsteden. Het paviljoen is tevens het startpunt voor een bezoek aan de jaren 50 
museumwoning in Slotermeer en begeleide tochten in het buitenmuseum. Het paviljoen heeft ook 
een klein museumcafé en -winkel.  
Het Van Eesteren Paviljoen is ontworpen door Korteknie Stuhlmacher Architecten, die zich lieten 
inspireren door paviljoengebouwen uit de jaren 50 en 60. Zij ontwierpen een ruimte die het ‘licht, 
lucht & ruimte-denken' van toen vertaalt in een duurzaam bouwwerk van nu dat voornamelijk 
bestaat uit hout en glas.  
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 in 2010 ontstaan uit een bewonersinitiatief en draait grotendeels op 
een grote groep enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door een kleine professionele stad en enkele 
freelancers.  
 
Over de Westelijke Tuinsteden 
De Westelijke Tuinsteden bestaan uit zes wijken met een eigen ruimtelijke en functionele opbouw: 
Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomse Veld en Osdorp. De Westelijke 
Tuinsteden werden in de jaren vijftig en zestig gebouwd als westelijke stadsuitbreiding van de stad 
Amsterdam. De basis hiervoor werd gelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1935 van 
architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. De wijken zijn volgens de open 
bebouwingswijze gebouwd, met veel groen. De gedachte achter het ontwerp was ‘licht, lucht en 
ruimte’. Sinds 2010 maken de wijken deel uit van het stadsdeel Nieuw-West. De Sloterplas en het 
Sloterpark liggen in het hart van de Westelijke Tuinsteden.  
 
Adres en openingstijden Van Eesteren Museum 
De hoofdlocatie van het museum is het Van Eesteren Paviljoen, geopend op 20 oktober 2017 en fraai 
gelegen aan de noordoever van de Sloterplas, in het hart van de Westelijke Tuinsteden. Adres: 
Noordzijde 31, 1064 GV, Amsterdam (Nieuw-West).  
Het Van Eesteren Museum is geopend van donderdag tot en met zondag, van 12-17.00 uur. Voor het 
reserveren van tickets, een routebeschrijving en meer informatie over het binnenmuseum, de jaren 
50 museumwoning, begeleide tochten in het buitenmuseum en het overige aanbod van het Van 
Eesteren Museum, zie www.vaneesterenmuseum.nl. 
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