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Kerstactie Van Eesteren Museum: met antieke kerstbal gratis toegang tot
het Van Eesteren Paviljoen

Het Van Eesteren Museum, vernoemd naar architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, is 
sinds kort gevestigd in het Van Eesteren Paviljoen, fraai gelegen aan de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-
West, precies op de plek waar Van Eesteren bijna tachtig jaar geleden al een paviljoen tekende. Wie het 
nieuwe onderkomen van het museum nog niet van binnen heeft gezien, kan nu profiteren van een 
speciale actie: in ruil voor een kerstbal uit de jaren vijftig of zestig krijg je gratis toegang tot het Van 
Eesteren Paviljoen. De actie loopt tot en met 14 januari 2018. 

In het Van Eesteren Paviljoen, gebouwd door Korteknie Stuhlmacher Architecten en officieel  geopend op 20
oktober jl., is de nieuwe vaste expositie te bezichtigen over Cornelis Van Eesteren en de bijzondere opzet 
van de Westelijke Tuinsteden, het huidige Amsterdam Nieuw-West. Er is ook een klein museumcafé en 
(boek)winkeltje en het paviljoen fungeert als startlocatie voor een bezoek aan de museumwoning en voor 
de wandelingen en andere begeleide tochten in het buitenmuseum die het Van Eesteren Museum 
organiseert.   

Museumdirecteur Anouk de Wit: “Het Van Eesteren Museum is in 2010 ontstaan uit een bewonersinitiatief
 en draait grotendeels op een groep enthousiaste vrijwilligers. Die passie en betrokkenheid van 
medewerkers en buurtbewoners is van grote waarde voor ons museum. Onze jaren vijftig museumwoning, 
ingericht volgens de principes van Stichting Goed Wonen, is met hulp en inbreng van veel buurtbewoners 
gerealiseerd. De inrichting van ons nieuwe onderkomen, het Van Eesteren Paviljoen, met mooie jaren vijftig 
stoelen en tafels, is mede tot stand gekomen door een geweldige Voor de Buurt Crowdfundactie. 

Met deze inzamelactie van antieke kerstballen hopen wij weer te mogen rekenen op enthousiaste reacties 
en hulp uit de buurt (of verder weg), zodat wij volgend jaar in ons museum een kerstboom kunnen optuigen
in de stijl van de jaren vijftig en zestig, de periode waarin de Westelijke Tuinsteden zijn gebouwd.” 

De Westelijke Tuinsteden (Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomse Veld en 
Osdorp) 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 bebouwingwijze 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. Het Van Eesteren Museum ligt aan de noordoever van de Sloterplas. 

Openingstijden en bereikbaarheid
Het Van Eesteren Museum is open elke donderdag tot en met zondag, van 12-17.00 uur, ook in de 
kerstvakantie, behalve op 31 december 2017.  Het museum is bereikbaar via tram 13 (halte Burg. 
Rendorpstraat), tram 7 en 14 (halte Sloterpark). 
Voor meer informatie over het paviljoen, de jaren 50 museumwoning, lezingen, Van Eesteren Gesprekken, 
educatiemogelijkheden, wandelingen en andere begeleide tochten, zie www.vaneesterenmuseum.nl. 

http://www.vaneesterenmuseum.nl/
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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.

Pers is van harte welkom om het paviljoen en de museumwoning te bezoeken of deel te nemen aan een van
de begeleide tochten die het Van Eesteren Museum organiseert, voor het verzamelen van informatie voor 
een artikel of reportage. Neem contact op met Iwan Daniëls via bovenstaande contactgegevens voor de 
mogelijkheden. 
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