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Leerling Noordmansschool wint
basisschoolwedstrijd Van Eesteren
Museum

Het Van Eesteren Museum, sinds kort gevestgd in het Van Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de
Sloterplas, nodigde onlangs alle basisscholen in stadsdeel Nieuw-West uit om deel te nemen aan een
wedstrijd over wonen en leven in de Westelijke Tuinsteden, bedoeld voor leerlingen vanaf groep 5. De
winnaar is inmiddels bekendgemaakt: Yücel uit groep 8 van de Noordmansschool. Zijn werkstuk komt
binnenkort in het museum te hangen en hij mag met zijn klas het nieuwe Van Eesteren Paviljoen
bezoeken, waar de vaste tentoonstelling over stedenbouwkundige Cornelis Van Eesteren (1897-1988) en
zijn ontwerp voor de Westelijke Tuinsteden te zien is.
Het educateteam van het Van Eesteren Museum, bestaande uit (oud-)docenten en een
architectuurhistorica, selecteerde de winnaar van de wedstrijd over wonen en leven in de Westelijke
Tuinsteden. Ate van n Dijk, Educate Coordinator bij het Van Eesteren Museum: “Het werkstuk van Yücel
bevat diverse elementen van het gedachtegoed van Van Eesteren, zoals ‘licht, lucht en ruimte’ en de

combinate van groen en bebouwing. n Daarnaast sprak het kleurgebruik ons erg aan. Het feit dat de
omgeving van ons nieuwe onderkomen aan de Sloterplas is meegenomen in het werkstuk was een extra
pluspunt.”
Cultuurcoordinator Paauwla de Jonge van de Noordmansschool: “n De kinderen van de Noordmansschool
hadden les over de begrippen ruimte, diepte en perspectef. Zij hebben deze toegepast bij het maken van
3n D-leters en het maken van foto’s in de omgeving van de school. n De opdracht van het Van Eesteren
Museum bracht beide onderdelen bij elkaar.”
Van n Dijk: “Het was een feestje om de winnaar persoonlijk te feliciteren en de hele klas uit te nodigen voor
een bezoek aan ons museum. Het werk van Yücel zal een mooi plekje krijgen in het Van Eesteren Museum
en we gaan een afspraak maken voor het klassenbezoek. We kijken er erg naar uit de kinderen in het
museum te verwelkomen en hen te vertellen over de bijzondere stedenbouwkundige opzet van hun buurt.”
Meer informate
Ook met de klas een bezoek brengen aan het Van Eesteren Museum? Kijk voor de mogelijkheden op
www.vaneesterenmuseum.nl/educate of stuur een e-mail naar Ate van n Dijk, Educate Coordinator:
educateevaneesterenmuseum.nl
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Voor meer informate en/of beeldmateriaal over het Van Eesteren Museum kunt u contact opnemen met
Iwan n Daniëls, e-mail prevaneesterenmuseum.nl, tel. 06 4517 0617.
n De foto's mogen rechtenvrij worden gepubliceerd. Bij plaatsing van bijgaande foto’s aub vermelden:
Fotografe: © Van Eesteren Museum
Over de Westelijke Tuinsteden
n De Westelijke Tuinsteden bestaan uit zes wijken met een eigen ruimtelijke en functonele opbouw: Bos en
Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomse Veld en Osdorp. n De Westelijke Tuinsteden
werden in de jaren vijfig en zestg gebouwd als westelijke stadsuitbreiding van de stad Amsterdam. n De basis
hiervoor werd gelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1935 van architect en stedenbouwkundige
Cornelis van Eesteren. n De wijken zijn volgens de open bebouwingswijze gebouwd, met veel groen. n De
gedachte achter het ontwerp was ‘licht, lucht en ruimte’. Sinds 2010 maken de wijken deel uit van het
stadsdeel Nieuw-West. n De Sloterplas en het Sloterpark liggen in het hart van de Westelijke Tuinsteden.
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. n De hoofdlocate 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 wandelingen en andere begeleide tochten in het buitenmuseum. Het paviljoen heef ook een
klein museumcafé en (boek)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 & ruimtedenken' 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 fnanciële
steun van Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, BPn D Cultuurfonds, EFL Stchtng, vele partculiere sponsoren
en een Voor je Buurt crowdfundacte.
Openingstjden Van Eesteren Museum
Het Van Eesteren Museum, Noordzijde 31 in Amsterdam Nieuw-West, is geopend van donderdag tot en met
zondag, van 12-17.00 uur. Voor het reserveren van tckets, een routebeschrijving en meer informate over
het binnenmuseum, de jaren 50 museumwoning, begeleide tochten in het buitenmuseum en het overige
aanbod van het museum, zie www.vaneesterenmuseum.nl.

