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Officiële opening Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas verplaatst naar 20 
oktober 2017 

Programma voor opening en feest grotendeels ongewijzigd 

Vanaf 22 oktober 2017 open voor publiek 
 
In verband met het overlijden van burgemeester Van der Laan is de officiële opening van 
het nieuwe Van Eesteren Paviljoen een week verplaatst naar vrijdag 20 oktober 2017. Op 
een paar kleine logistieke wijzigingen na, blijft het programma van de opening inhoudelijk 
ongewijzigd. Na een speciaal Van Eesteren Gesprek over de kracht van de Tuinstad (van 
14.00 uur tot 16.00 uur), start om 17.00 uur een feestelijk openingsprogramma bij het 
paviljoen. Met muziek, korte interviews met initiatiefnemers, architecten, bouwers, 
financiers, betrokken (woningbouw)partijen en bestuurders, en om 17.30 uur de officiële 
opening van het paviljoen door wethouders Kajsa Ollongren (Kunst en Cultuur, gemeente 
Amsterdam) en Ronald Mauer (stadsdeel Nieuw-West). Daarna start het feest. Met live 
muziek door Bigband Tubantia, optredens van jongleurs, de stadsdeeldichter en dj's, 
rondleidingen door het nieuwe paviljoen en kinderactiviteiten. En natuurlijk een hapje en 
een drankje. Iedereen is van harte welkom om de feestelijke opening bij te 
wonen. Vanwege de verplaatsing van de officiële opening van het Van Eesteren Paviljoen 
en de daaraan voorafgaande voorbereidingen, opent het nieuwe hoofdgebouw van het 



museum ook iets later dan gepland zijn deuren voor bezoekers. Vanaf 22 oktober 2017 is 
het Van Eesteren Museum open voor publiek. 
 
In verband met het overlijden van burgemeester Van der Laan is de officiële opening van het 
nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas verplaatst naar 20 
oktober 2017. Anouk de Wit: 'We leven erg mee met de nabestaanden van onze lieve 
burgemeester en hebben geen moment getwijfeld om de opening te verplaatsen. We zijn 
dankbaar dat alle betrokken partijen en bestuurders ons helpen om op 20 oktober het 
paviljoen alsnog feestelijk te kunnen openen, en zijn bijzonder vereerd 
dat locoburgemeester Kasja Ollongren en lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-
West Ronald Mauer de opening kunnen verrichten. De aanleiding van de verplaatsing is 
verdrietig, maar we hopen er toch een mooie opening van te kunnen maken op de 20ste.' 
 
Het programma van de feestelijke opening blijft vrijwel ongewijzigd. Alleen de locatie van 
het speciale Van Eesteren Gesprek is gewijzigd en het feestelijke openingsprogramma bij het 
paviljoen start een half uur later dan oorspronkelijk was gepland. Inhoudelijk blijft het 
programma gelijk. 
 
Het programma start 's middags om 14.00 uur met een speciaal Van Eesteren Gesprek over 
de kracht van de Tuinstad. Dit eindigt om 16.00 uur. Aansluitend vindt vanaf 17.00 uur de 
opening van het nieuwe Van Eesteren Paviljoen plaats. Met een feestelijk 
openingsprogramma, de officiële opening van het gebouw door de wethouders en een feest 
met live muziek door Bigband Tubantia uit Nieuw-West, optredens, dj's Tetouania en Les 
Ley, ook beiden uit Nieuw-West, en korte rondleidingen door het nieuwe paviljoen. Kinderen 
kunnen tekenen, een bijzondere kleurplaat inkleuren of het gezicht laten schminken in een 
bijzondere oude bus. En natuurlijk is er een hapje en een drankje. Zo zorgt een lokale 
cateraar voor hartige hapjes en maaltijden, is er koffie en thee met zoet lekkers en schenkt 
de Amsterdamse brouwerij De 7 Deugden haar eigen bier. 

Het speciale Van Eesteren Gesprek over de kracht van de Tuinstad (14.00-16.00 uur) vindt 
plaats in het Mundus College aan de Burgemeester Hogguerstraat 2 in Amsterdam. De 
feestelijke opening (vanaf 17.00 uur) vindt plaats bij en in het Van Eesteren Paviljoen aan de 
noordoever van de Sloterplas, Noordzijde 31 in Amsterdam. 
Vanaf 16.00 uur is iedereen al van harte welkom bij het paviljoen. Er wordt muziek gedraaid 
en Bigband Tubantia geeft al een eerste optreden van een half uur. 
 
Bijwonen? Dat kan! 
Wilt u de feestelijke opening van het Van Eesteren Paviljoen op vrijdag 20 oktober 
bijwonen? Dat kan! Op de website van het Van Eesteren Museum kunt u zich aanmelden 
door een gratis ticket te reserveren: http://vaneesterenmuseum.nl/nl/tickets/. 
 
Programma 
14.00 – 16.00 uur Speciaal Van Eesteren Gesprek: De kracht van de Tuinstad (inloop vanaf 
13.30 uur). Locatie: Mundus College aan de Burgemeester Hogguerstraat 2, 1064 EB 
Amsterdam 

https://maps.google.com/?q=Burgemeester+Hogguerstraat+2&entry=gmail&source=g
http://vaneesterenmuseum.nl/nl/tickets/
https://maps.google.com/?q=Burgemeester+Hogguerstraat+2,+1064+EB+Amsterdam&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Burgemeester+Hogguerstraat+2,+1064+EB+Amsterdam&entry=gmail&source=g


17.00 – 17.30 uur Feestelijke opening nieuwe Van Eesteren Paviljoen (inloop vanaf 16.00 
uur). Locatie: In en bij het Van Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas, 
Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam 
17.30 – 21.00 uur Feest. Locatie: In en bij het Van Eesteren Paviljoen 
 
Aanmelden kan via http://vaneesterenmuseum.nl/nl/tickets/. 
Meer informatie over het programma is te vinden op de 
webiste www.vaneesterenmuseum.nl. 

 
Vanaf 22 oktober 2017: Van Eesteren Paviljoen open voor publiek 
Het nieuwe Van Eesteren Paviljoen is vanaf 22 oktober 2017 open voor publiek, op 
donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Vanaf 22 oktober is ook de 
museumwoning in Slotermeer weer te bezoeken, op donderdag tot en met zondag, en 
worden ook de activiteiten in het 'buitenmuseum' voortgezet. Kijk voor meer informatie 
over alle activiteiten van het Van Eesteren Museum op de 
website: www.vaneesterenmuseum.nl. 
 
Over het Van Eesteren Paviljoen 
Het Van Eesteren Paviljoen wordt het nieuwe vaste onderkomen van het Van Eesteren 
Museum. Met meer ruimte voor tentoonstellingen, debatten, workshops en 
educatiemogelijkheden. Het nieuwe paviljoen staat op een zichtbare locatie aan de 
Sloterplas, in het hart van de Westelijke Tuinsteden. Het gebouw 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. Sober 
en doelmatig, waarmee het geheel past in het gedachtegoed achter het ontwerp van de 
Tuinsteden. 
 
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. 
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Noot voor de redactie 
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. 
 
De foto mag rechtenvrij gepubliceerd worden, bij plaatsing graag vermelden: Fotografie: (c) 
Van Eesteren Museum 
 
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. 

https://maps.google.com/?q=Sloterplas,+Noordzijde+31,+1064+GV+Amsterdam&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Sloterplas,+Noordzijde+31,+1064+GV+Amsterdam&entry=gmail&source=g
http://vaneesterenmuseum.nl/nl/tickets/
http://www.vaneesterenmuseum.nl./
http://www.vaneesterenmuseum.nl/
mailto:pr@vaneesterenmuseum.nl


Het Van Eesteren Museum opende in 2010 en is tot de opening van het nieuwe paviljoen 
gevestigd aan de Burgemeester de Vlugtlaan 125. Met ingang van 20 oktober 2017 zal de 
hoofdvestiging van het museum te vinden zijn in het Van Eesteren Paviljoen aan de 
noordoever van de Sloterplas. Op 20 oktober 2017 vindt de feestelijke opening van het 
paviljoen plaats. Vanaf 22 oktober 2017 is het paviljoen open voor publiek, do t/m zo, van 
12.00-17.00 uur. In verband met de inrichting van het paviljoen is het binnenmuseum (incl. 
de museumwoning) gesloten van 23 juli tot 22 oktober 2017. Meer 
informatie: http://www.vaneesterenmuseum.nl. 
 

 

https://maps.google.com/?q=Burgemeester+de+Vlugtlaan+125&entry=gmail&source=g
http://www.vaneesterenmuseum.nl/

