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18 februari ben jij de bruid 
Ontdek het roemrijke Slotervaart met ‘Op Pad in de Tuinstad’

Weet jij welk rijksmonument er in Slotervaart te vinden is? Waar de jonge Willeke Alberti met veel plezier
woonde en haar eerste ja-woord gaf? Waar de zaagtandwoningen in het Blue Band-dorp staan? Of de 
Saté Prikkers? 

Voor de verrassende antwoorden wandel je zondag 18 februari 2018 mee met de goedlachse gids Cor 
Boots. Je ontdekt alle bijzondere plekken en interessante weetjes over Tuinstad Slotervaart, gebouwd 
tussen 1955 en 1960. 
De wandeling, georganiseerd door het Van Eesteren Museum, is de eerste van een reeks buurtwandelingen 
getiteld ‘Op Pad in de Tuinstad’. De komende maanden zullen er ook wandelingen zijn in de tuinsteden 
Overtoomse Veld, Watergraafsmeer, Amsterdam-Noord, Buitenveldert, Slotermeer, Osdorp en Geuzenveld.

Over de gids
Cor Boots is vanaf het begin bij het Van Eesteren Museum betrokken. Hij werkt er al bijna zeven jaar als gids
en geeft onder meer rondleidingen in Slotervaart. Cor Boots weet veel over het Algemeen Uitbreidingsplan 
(AUP) en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Daarnaast heeft hij een passie voor architectuur en de 
kunststromingen De Stijl en Bauhaus. Hij is enthousiast en gaat graag in op vragen van deelnemers tijdens 
een rondleiding.



Reserveren en startlocatie

De wandeling ‘Op Pad in de Tuinstad Slotervaart’ start op 18 februari om 13.30 uur bij Verzorgingshuis De 
Schutse, Comeniusstraat 20, Amsterdam. De wandeling duurt anderhalf uur en er kunnen maximaal vijftien 
mensen mee. Een ticket kost € 12,50 en reserveren kan eenvoudig via www.vaneesterenmuseum.nl. Voor 
houders van CJP en Stadspas Amsterdam geldt een korting van € 2,50. Kinderen wandelen gratis mee.

Meer Van Eesteren Museum
De hoofdlocatie van het Van Eesteren Museum is het Van Eesteren Paviljoen, fraai gelegen aan de 
noordoever van de Sloterplas. Hier is de vaste expositie te zien over Cornelis van Eesteren en de bijzondere 
opzet van de Westelijke Tuinsteden. 
Het paviljoen is tevens het startpunt voor wandelingen, fiets- en boottochten in het zogenoemde 
buitenmuseum en voor een bezoek aan de jaren vijftig museumwoning. 
Het Van Eesteren Museum is elke donderdag tot en met zondag open van 12-17.00 uur. 
Meer informatie over het complete aanbod via www.vaneesterenmuseum.nl of ga naar facebook via 
http://www.facebook.com/vaneesterenmuseum.
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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. 
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