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Van Eesteren Paviljoen opgenomen in Architectuur in 
Nederland. Jaarboek 2017/2018

Paviljoen behoort tot internationale visitekaartje voor Nederlandse bouwkunst

Het Van Eesteren Paviljoen is opgenomen in de 31ste editie van Architectuur in Nederland. 
Jaarboek 2017/2018 en behoort daarmee tot het internationale visitekaartje voor de 
Nederlandse bouwkunst. Het Jaarboek is al ruim 30 jaar een onmisbaar overzichtswerk voor 
iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. 
Nationaal en internationaal. In het Jaarboek beschrijft de redactie de belangrijkste 
ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur momenteel beïnvloeden. Zij selecteerde het 
Van Eesteren Paviljoen als bijzonder voorbeeld van de herontdekking van de periferie van 
steden.

De redactie ziet een verschuiving van de blik op de stad als epicentrum van economische activiteit 
naar het buitengebied dat de stad omringt. Daar liggen de kansen om grote maatschappelijke 
vraagstukken en ruimtelijke opgaven aan te pakken. De selectie van het Van Eesteren Paviljoen 
voor het Jaarboek, uit ruim 200 ingezonden projecten die in 2017 zijn opgeleverd, bevestigt 
daarom niet alleen de architecturale waarde van het paviljoen, maar vooral ook de 



stedenbouwkundige waarde ervan. Het paviljoen is weliswaar een bescheiden interventie, maar 
het raakt een grotere ruimtelijke opgave. Het is een wegbereider voor de culturele en 
stedenbouwkundige ontwikkeling van stadsdeel Nieuw-West en de kroon op de herwaardering van
de Westelijke Tuinsteden.

De redactie ontwaart a new dawn in de architectuur en selecteerde voor dit Jaarboek projecten 
die beloftevol zijn en de verbeelding aanspreken. Projecten die iets doen – hoe klein ook – om een 
droom na te streven en (een stukje van) de wereld beter te maken.

Het Van Eesteren Paviljoen is ontworpen door Korteknie Stuhlmacher Architecten. Zij lieten zich 
inspireren door paviljoen gebouwen uit de jaren 50 en 60 en ontwierpen een ruimte die het ‘licht, 
lucht & ruimte-denken' van toen vertaalt in een duurzaam bouwwerk van nu dat voornamelijk 
bestaat uit hout en glas en zich sterk opent naar zijn omgeving. Transparant, minimalistisch en met
een doelmatig ontwerp.

14 juni 2018, 20.00 uur: Thema-avond Het Buitengebied in Van Eesteren Paviljoen

Naast de publicatie van het Jaarboek wordt er dit jaar voor het eerst ook een uitgebreid interactief 
publieksprogramma gelanceerd waarmee dieper wordt ingegaan op de thema’s in het Jaarboek. 
Tijdens de eerste bijeenkomst van dit publieksprogramma staat het thema de herontdekking van 
de periferie centraal, onder de titel Het Buitengebied.

De redactie van het Jaarboek signaleerde in de projecten die het afgelopen jaar werden 
opgeleverd, dat natuurbeleving, cultuurhistorie, toerisme en recreatie centraal staan. Wat opvalt is
de ruimte die in deze opgaven wordt geboden om te experimenteren met materialen en 
technieken. Hoe kan architectuur worden ingezet om geschiedenissen bloot te leggen, podia voor 
verhalen te creëren en landschappen ervaarbaar te maken?

De avond staat onder leiding van Hilde Blank, onder meer voorzitter van de Van Eesteren-Fluck & 
Van Lohuizen Stichting. Met bijdragen van onder anderen de redactie van het Jaarboek 
Architectuur in Nederland, JaapJan Berg, Mark Minkjan en Korteknie Stuhlmacher Architecten.

Tickets voor deze thema-avond zijn gratis verkrijgbaar via de website van het Van Eesteren 
Museum, www.vaneesterenmuseum.nl/tickets
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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.

De foto's mogen rechtenvrij worden gepubliceerd. Bij plaatsing van bijgaande foto’s a.u.b. 
vermelden: Fotografie: Luuk Kramer.

http://www.vaneesterenmuseum.nl/tickets
mailto:pr@vaneesterenmuseum.nl


Persleden zijn van harte welkom om de thema-avond Het Buitengebied bij te wonen, 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 artikel of reportage. U 
kunt voor tickets en mogelijkheden contact opnemen met Iwan Daniëls via bovenstaande 
contactgegevens.

Architectuur in Nederland. Jaarboek 2017/2018

Het Jaarboek is een uitgave van nai010 uitgevers en een internationaal visitekaartje van de 
Nederlandse architectuur. Een onmisbaar overzichtswerk. De redactie selecteert bijzondere 
projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die 
de Nederlandse architectuur beïnvloeden. De redactie bestaat dit jaar uit Kirsten Hannema, 
Robert-Jan de Kort en Lara Schrijver. Voor meer informatie zie www.nai010.com.

Van Eesteren Paviljoen

Het Van Eesteren Paviljoen ligt aan de noordoever van de Sloterplas, op het Bastion West. Cornelis 
van Eesteren tekende in 1939 al een paviljoen op precies deze locatie. Het is ontworpen door 
Korteknie Stuhlmacher Architecten en geopend op 20 oktober 2017. Meer over het paviljoen en de
architecten vindt u in bijgeleverde perskit.

Over de Westelijke Tuinsteden

De Westelijke Tuinsteden 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 
Westelijke Tuinsteden bestaan uit zes wijken met een eigen ruimtelijke en functionele opbouw: Bos
en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomse Veld en Osdorp. De wijken zijn 
volgens de open bebouwingswijze 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) ligt in het hart van de Westelijke Tuinsteden.

Van Eesteren Museum

De hoofdlocatie van het museum is het Van Eesteren Paviljoen, Noordzijde 31, waar de vaste 
expositie te zien is over architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988) en de 
bijzondere opzet van de Westelijke Tuinsteden, het huidige Amsterdam Nieuw-West.

Tot en met 3 juni 2018 is in het paviljoen tevens de expositie ‘De Speelse Stad’ te zien over de 
speelplaatsen van architect Aldo van Eyck in het kader van zijn honderdste geboortejaar.

Het Van Eesteren Paviljoen is ook de startlocatie van begeleide tochten in het zogenoemde 
buitenmuseum en wandelingen naar de jaren 50 museumwoning. Daarnaast vinden er regelmatig 
lezingen en zogenoemde Van Eesteren Gesprekken plaats in het paviljoen, is er een klein 
museumcafé, zijn er boeken te koop en zijn er educatiemogelijkheden.

Het Van Eesteren Museum is elke donderdag tot en met zondag geopend van 12.00-17.00 uur.

https://maps.google.com/?q=Noordzijde+31&entry=gmail&source=g
https://www.nai010.com/nl/publicaties/architectuur-in-nederland/186095


Het Van Eesteren Paviljoen en de vaste tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen met financiële
steun van Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, BPD Cultuurfonds, EFL Stichting, vele particuliere 
sponsoren en een Voor je Buurt crowdfundactie.

Meer informatie is te vinden op onze website www.vaneesterenmuseum.nl

http://www.vaneesterenmuseum.nl/
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