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Tip voor de Krokusvakantee  aven-Stad ahoy!
Enorme maquete te zien in Van Eesteren Paviljoen

Van 23 februari tot 5 maart 2018 is in het Van Eesteren Paviljoen, aan de noordoever van de 
Sloterplas, de enorme onderzoeksmaquete te bewonderen van  aven-Stad. De maquete geef 
een impressie van de transformate van het noordwestelijk havengebied die rond 2050 klaar 
moet zijn. Op 2 en 3 maart geven de makers van de maquete in het Van Eesteren Paviljoen ook 
uitleg over het omvangrijke project, waarbij de stad Amsterdam binnen de Ring A10 wordt 
uitgebreid met onder andere zo’n 40.000 tot 70.000 woningen.

Iedereen is van harte welkom om de onderzoeksmaquete met de transformate van het 
havengebied naar nieuwe woonwerkwijken te komen bewonderen, ook tjdens de opbouw op 
vrijdag 23 februari in het Van Eesteren Paviljoen, de hoofdlocate van het Van Eesteren Museum. 
Op vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart geven de makers van de maquete om 13.00 uur, 14.00 uur
en 15.00 uur ook nog uitleg over deze ‘in- en uitbreiding’ van Amsterdam. We raden aan een tcket
te reserveren voor deze uitleg via www.vaneesterenmuseum.nl/tckets.

Vaste tentoonstelling
Bezoekers kunnen in het Van Eesteren Paviljoen ook de vaste tentoonstelling bekijken over 
architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988) en de bijzondere opzet van de 
Westelijke Tuinsteden, het huidige Amsterdam Nieuw-West.Het Van Eesteren Paviljoen is tevens 
het startpunt voor een bezoek aan de jaren 50 museumwoning (do t/m zo om 13.30 uur en om 
15.30 uur) en voor een wandeling door het zogenoemde Buitenmuseum (do t/m zo om 13.00 uur).
In het Van Eesteren Paviljoen, geopend op 20 oktober jl. en ontworpen door Korteknie 

http://www.vaneesterenmuseum.nl/tickets


Stuhlmacher Architecten, is ook een boekwinkeltje en sfeervol museumcafé met uitzicht over de 
Sloterplas.

Praktsche informate
Het Van Eesteren Museum is elke donderdag tot en met zondag geopend van 12-17.00 uur.
De toegang tot de hoofdlocate, het Van Eesteren Paviljoen, bedraagt € 2,50 (gelieve met PIN te 
betalen). Voor kinderen t/m 12 jaar en houders van Stadspas Amsterdam is het Van Eesteren 
Paviljoen grats toegankelijk. Meer informate over het Van Eesteren Museum en alle actviteiten 
via www.vaneesterenmuseum.nl.
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Noot voor de redacte

Voor meer informate 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 en/of deel te nemen
aan een van de begeleide tochten die het Van Eesteren Museum organiseert voor het verzamelen 
van input voor een artkel of reportage. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met Iwan 
Daniëls via bovenstaande contactgegevens.
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