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Van Eesteren Museum organiseert fietstocht over cultuurhistorie Sloterpark 

Het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West, sinds kort gevestigd in een nieuw paviljoen aan de
noordoever van de Sloterplas, organiseert op zondag 19 november de fietstocht ‘Sloterpark: historie van 
een volkspark’. Architectuurhistorica Fenny Ramp vertelt tijdens deze tocht alles over de bijzondere 
cultuurhistorie en totstandkoming van het park. Ook de Sloterplas, uitgegraven tussen 1948 en 1956, 
komt aan bod. Fiets mee en ontdek het verhaal achter het groene én blauwe hart van de Westelijke 
Tuinsteden: het Sloterpark rond de Sloterplas.

De fietstocht start op zondag 19 november om 14.00 uur bij het Van Eesteren Paviljoen, Noordzijde 31, aan 
de noordboulevard van de Sloterplas. De tocht eindigt om 15.30 uur bij het paviljoen. 

Een ticket kost €15 en is inclusief toegang tot het Van Eesteren Paviljoen, met de vaste expositie in het Van 
Eesteren Paviljoen over stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988) en zijn ontwerp van de 
Westelijke Tuinsteden. Met CJP/Stadspas Amsterdam geldt een korting van €2,50. Tickets zijn te bestellen 
via de website of vóór aanvang van de tocht in het Van Eesteren Paviljoen (in het museum alleen betaling 
met PIN mogelijk). 

Het Van Eesteren Museum is open op donderdag t/m zondag, van 12.00-17.00 uur. Het is bereikbaar per 
tram lijn 13 (halte Burg. Rendorpstraat), 7 en 14 (halte Sloterpark).

Meer informatie over het museum en het complete aanbod via: www.vaneesterenmuseum.nl  

https://maps.google.com/?q=Noordzijde+31&entry=gmail&source=g
http://www.vaneesterenmuseum.nl/
https://maps.google.com/?q=Burg.+Rendorpstraat),+7&entry=gmail&source=g


Over het Sloterpark

Het Sloterpark markeert een unieke fase in de geschiedenis van de ontwikkeling van de groenvoorzieningen 
van Amsterdam. De opgave was een parklandschap te ontwerpen tussen woonwijken in, uitgerust met een 
breed scala aan voorzieningen én dat in verbinding stond met het omringende landschap door middel van 
een verfijnde structuur van groene scheggen. Groen werd nu echt gezien als een vanzelfsprekende 
voorziening voor het volk.

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) van architect en stedenbouwkundige Cornelis
van Eesteren uit 1935. 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. 
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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.
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