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Zondag 18 maart: wandeling ‘Op Pad in de Tuinstad Overtoomse Veld’
Met moderne hunker bunkers, August Allebéplein en de patatfilosoof

Weten waar de naam Overtoomse Veld vandaan komt? Horen van de patatfilosoof of het roemruchte 
August Allebéplein bezoeken? Wandel zondag 18 februari 2018 dan mee met gids Ronald Aker en ontdek 
alle bijzondere plekken en interessante weetjes over Tuinstad Overtoomse Veld. De wandeling is de 
tweede van een reeks buurtwandelingen getiteld ‘Op Pad in de Tuinstad’, georganiseerd door het Van 
Eesteren Museum, vernoemd naar architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988).

In 1955 werd begonnen met de bouw van tuinstad Overtoomse Veld. Net als de nabijgelegen wijk 
Slotervaart bestaat Overtoomse Veld uit een variatie van laag-, midden- en hoogbouw. Van oorsprong kent 
de wijk al verschillende functies en voorzieningen gericht op de hele stad, zoals de busgarage van het GVB, 
ziekenhuizen en het Textielcentrum (dat tegenwoordig het World Fashion Centre heet). De stedelijke 
vernieuwing is hier nog volop gaande. Er wordt ingezet op een stedelijk leefmilieu met veel menging van 
functies, hoge bouwdichtheid en gesloten bouwblokken, gedeeltelijk in tegenstelling met de idealen van de 
eerste bouwers. Nieuwkomers zijn hotels, creatieve broedplaatsen en moderne hunker bunkers. Gids 
Ronald Aker neemt je mee door deze wijk, die nog middenin een proces van verandering zit, en laat je zien 
hoe oudgedienden en nieuwkomers samen op weg zijn naar de toekomst.

Over de gids
Ronald Aker groeide op in de Westelijke Tuinsteden toen deze net waren opgeleverd en woont er nog 
steeds. Hij kent de wijken erg goed, zowel in hun originele opzet en staat als in hun huidige vorm. Hij kan 
dus veel vertellen over vroeger, maar ook over nu, en over de transities die Nieuw-West doormaakt. Ronald 
is groot liefhebber van wederopbouwarchitectuur en -kunst. Hij heeft zich in de loop der jaren verdiept in 
de architecten, de architectuur en kunst uit de naoorlogse periode en beschikt thuis over een grote 



bibliotheek aan boeken over deze onderwerpen. Sinds 2012 is Ronald Aker met groot enthousiasme 
wandelgids bij het Van Eesteren Museum. Hij heeft zeer diverse groepen mensen met verschillende 
achtergronden (jong en oud) begeleid. Hij luistert goed naar de behoeften, wensen en vragen van de 
deelnemers en probeert altijd maatwerk te leveren.

Westelijke Tuinsteden
De zes wijken Slotervaart, Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, Overtoomse Veld en Osdorp vormen 
samen de Westelijke Tuinsteden en hebben ieder een eigen ruimtelijke en functionele opbouw. Ze 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 bebouwingswijze gebouwd, met veel groen, licht, 
lucht en ruimte. Sinds 2010 maken de wijken deel uit van het stadsdeel Nieuw-West. In het Van Eesteren 
Paviljoen, fraai gelegen aan de Sloterplas en geopend op 20 oktober 2017, is de expositie over de bijzondere
opzet van de Westelijke Tuinsteden te bewonderen. 

Praktische informatie 
De wandeling Op Pad in de Tuinstad Overtoomse Veld vindt plaats op zondag 18 maart 2018 en start om 
13.30 uur bij het Van Eesteren Paviljoen, Noordzijde 31, Amsterdam Nieuw-West, aan de noordoever van de
Sloterplas. De wandeling onder leiding van gids Ronald Aker 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. Het ticket voor de wandeling geeft ervóór of erna gratis toegang tot de vaste tentoonstelling in het 
Van Eesteren Paviljoen, over stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren en de bijzondere opzet van de 
Westelijke Tuinsteden, het huidige Amsterdam Nieuw-West.

Wandelingen door andere Amsterdamse Tuinsteden
De wandeling Op Pad in de Tuinstad Overtoomse Veld is de tweede van een reeks wandelingen die het Van 
Eesteren Museum de komende maanden organiseert. De andere wandelingen gaan door de Tuinsteden 
Watergraafsmeer (29 april en 28 oktober), Amsterdam Noord (6 mei en 11 nov), Buitenveldert (21 mei), 
Slotermeer (17 juni), Osdorp I (1 juli), Geuzenveld (29 juli), Overtoomse Veld (12 aug), Osdorp II (9 
september). Wijzigingen onder voorbehoud; houd aub de website van het Van Eesteren Museum in de 
gaten voor het actuele activiteitenaanbod.

Wandeling Buitenmuseum (wekelijks)
Wie van wandelen, architectuur en stedenbouw houdt, kan ook deelnemen aan de Wandeling 
Buitenmuseum van het Van Eesteren Museum. Deze wandeling door Slotermeer, het zogenoemde 
Buitenmuseum en de eerste Amsterdamse Tuinstad buiten de ring, start elke donderdag t/m zondag om 
13.00 uur bij het Van Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas. Meer informatie en tickets 
reserveren via de website van het museum.  

Openingstijden Van Eesteren Museum
Het Van Eesteren Museum is elke donderdag tot en met zondag open, van 12-17.00 uur. 
Voor meer informatie over het Van Eesteren Paviljoen, de jaren 50 museumwoning, de begeleide 
wandelingen, fiets- en vaartochten, de zogenoemde Van Eesteren Gesprekken en de 
educatiemogelijkheden, zie www.vaneesterenmuseum.nl. 
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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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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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