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Nieuwjaarsactie Van Eesteren Museum:
Gratis koffie na wandeling Van Eesteren Buitenmuseum

Het Van Eesteren Museum, in 2010 ontstaan uit een bewonersinitiatief, is sinds kort gevestigd in het Van
Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West. Wie het nieuwe jaar
actief wil beginnen en benieuwd is naar het binnen- én buitenmuseum, kan profiteren van de
nieuwjaarsactie: in januari 2018 kunnen deelnemers aan de begeleide wandeling door Tuinstad
Slotermeer, het zogenoemde buitenmuseum, na afloop genieten van een gratis koffie, thee of /frisdrank
in het museumcafé. Voor kinderen die meegaan met de wandeltocht ligt ook nog een presentje klaar.
Met het ticket voor de wandeling kan ook ook de vaste expositie over architect en stedenbouwkundige
Cornelis van Eesteren en de opzet van de Westelijke Tuinsteden in het nieuwe paviljoen bekeken worden.

Wandeling door Tuinstad Slotermeer
Onder begeleiding van een gids wandel je door Tuinstad Slotermeer, het zogenoemde buitenmuseum van
het Van Eesteren Museum. Slotermeer is vanaf 1951 gebouwd en werd ontworpen door de
stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988). Slotermeer was de eerste Amsterdamse Tuinstad

buiten de Ringspoorbaan en er is nog goed te zien hoe Van Eesteren in de jaren van schaarste en
woningnood na de Tweede Wereldoorlog kans zag iedere Amsterdammer een goede woonomgeving te
bieden.
Het gemeentelijk beschermd stadsgezicht rondom de Burgemeester de Vlugtlaan vormt een architectonisch
en stedenbouwkundig hoogtepunt uit de wederopbouwperiode.Tijdens de wandeling in dit levende
openluchtmuseum ontdek je hoe de idealen van ‘licht, lucht en ruimte’ vorm hebben gekregen.

Coördinator Wandelgidsen Wouter de Back: “Voormalige, nieuwe en huidige bewoners van Nieuw-West
vinden het erg leuk om over het ontstaan en de bijzondere ruimtelijke opzet van hun buurt te horen. Maar
ook mensen uit overige stadsdelen, studenten en geïnteresseerden elders uit het land nemen deel aan de
wandelingen en andere begeleide tochten die wij organiseren. Na afloop zie je dat ze verrijkt en positief
verrast naar huis gaan. Dat is mooi om te zien, daar doen we het voor.”

Op Pad in de Tuinstad
Van 18 februari tot 9 september 2018 biedt het Van Eesteren Museum onder de noemer ‘Op Pad in de
Tuinstad’ ook een begeleide wandeling door elke Amsterdamse Tuinstad, te weten Slotervaart, Overtoomse
Veld, Watergraafsmeer, Amsterdam Noord, Buitenveldert, Geuzenveld, Osdorp en Slotermeer. Naast dit
speciale aanbod en de wekelijkse wandelingen in het buitenmuseum zijn er groepstochten op maat
mogelijk, buiten de reguliere openingstijden van het museum en eventueel in het Engels.
Praktische informatie Wandeling Buitenmuseum
De Wandeling Buitenmuseum start elke donderdag tot en met zondag om 13.00 uur bij het Van Eesteren
Paviljoen, Noordzijde 31 aan de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West.
Een ticket kost € 12,50 en is inclusief toegang tot de vaste tentoonstelling in het paviljoen over architect en
stedenbouwkundige Cornelis Van Eesteren en de opzet van de Westelijke Tuinsteden, het huidige
Amsterdam Nieuw-West. Kinderen hebben gratis toegang en voor houders van CJP en Stadspas Amsterdam
geldt een korting van € 2,50.
Er kunnen maximaal vijftien mensen mee en de wandeling duurt anderhalf uur. Een ticket reserveren kan
eenvoudig via de website van het museum. Vóór aanvang van de wandeling een ticket kopen in het
paviljoen kan ook, maar betaling is dan uitsluitend mogelijk met PIN. NB Op 21 januari sluit het paviljoen
iets eerder in verband met een ARCAM Winterlezing over het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) die die
middag gehouden wordt in het paviljoen.
Openingstijden en bereikbaarheid
Het Van Eesteren Museum is open op donderdag tot en met zondag, van 12-17.00 uur. Op zondag 21
januari 2018 is het paviljoen beperkt open vanwege een winterlezing over het Algemeen Uitbreidingsplan.
Het Van Eesteren Museum is bereikbaar via tram 13 (halte Burg. Rendorpstraat) en tram 7 en 14 (halte
Sloterpark). Voor meer informatie over het paviljoen, de jaren 50 museumwoning, andere begeleide

tochten, de educatiemogelijkheden en de zogenoemde Van Eesteren Gesprekken, zie
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/of de museumwoning te bezoeken en/of deel te nemen aan
een van de begeleide tochten die het Van Eesteren Museum organiseert voor het verzamelen van input
voor een artikel of reportage. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met Iwan Daniëls via
bovenstaande contactgegevens.
De foto's en illustraties mogen rechtenvrij worden gepubliceerd. Bij plaatsing van bijgaande foto’s aub
vermelden: Fotografie: © Van Eesteren Museum (Iwan Daniëls)

