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Van Eesteren Museum start crowdfundacte  oor  eeoud iconisce klimtoestel Aldo

 an Eyck. Het geef daarmee eerste aanzet tot permanente  eeldentuin aan de 

Sloterplas

Het Van Eesteren Museum is een crowdfundacte gestart  oor eet  eeoud  an een origineel en iconisce 

klimtoestel  an arceitect Aldo  an Eyck. Het is een  an de allerlaatste originele klimtoestellen die Van 

Eyck in de jaren 50, 60 en 70 in opdracet  an de gemeente Amsterdam ontwierp en realiseerde  oor de 

meer dan ze eneonderd open are speelplaatsen in de stad. Van al deze speelplaatsen zijn nog slecets 

 ijfien originele speelplaatsen o erge le en. Het Van Eesteren Museum maakt zice eard  oor eet 

 eeoud  an een  ijzonder, sculpturaal speeltoestel met klimtorens en duikelrekken dat een prominente 

plaats zal krijgen op eet plein  oor eet Van Eesteren Pa iljoen. Met deze acte geef eet Van Eesteren 

Museum meteen de eerste aanzet tot de realisate  an een permanente  eeldentuin aan de noordoe er 

 an de Sloterplas, met kunstwerken uit de wederop ouwperiode. Het klimtoestel wordt daarin eet eerste

kunstwerk.



De openbare speelplaatsen van architect Aldo van Eyck zijn voor de stad Amsterdam van onschatbare 

waarde geweest, zowel vanwege hun kwaliteit als hun kwantteit. In opdracht van de gemeente ontwierp en

realiseerde hij er in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw ruim zevenhonderd. Ze boden kinderen 

ruimte om zelfstandig en in vrijheid veilig te kunnen spelen en ontdekken, een belangrijk uitgangspunt voor 

de Tuinsteden, en werden een onlosmakelijk onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP).

Zijn abstracte speeltoestellen, volgens hem 'werktuigen voor de verbeelding', werden in korte tjd razend 

populair. Kunsthistoricus Iris Dik: ‘Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland zijn er in de 

jaren 50 en 60 vele geplaatst. Hele generates kinderen van na de Tweede Wereldoorlog hebben erop 

gespeeld en zijn ermee opgegroeid. Het zijn ware cultuurhistorische iconen van de wederopbouw.’

De klimtoestellen van Van Eyck dreigen echter verloren te gaan. Grotendeels als gevolg van 

stadsontwikkeling. Het behoud van deze iconische speeltoestellen voor de toekomst staat onder druk.

Dat het Van Eesteren Museum zich inspant voor het behoud van dit klimtoestel van Aldo van Eyck, is 

volgens directeur Anouk de Wit evident: 'Het Van Eesteren Museum is hoeder van het culturele erfgoed van

Cornelis van Eesteren en het AUP, en de speelplaatsen van Van Eyck zijn daarvan een onlosmakelijk 

onderdeel geweest. Ze behoren tot het dna van de Westelijke Tuinsteden. We gaan er dan ook alles aan 

doen om dit bijzondere speeltoestel te behouden en bij ons paviljoen te krijgen. Onder meer met deze 

crowdfundacte en we hopen dat zoveel mogelijk mensen ons daarbij willen helpen.'

Het beoogde klimtoestel is een bijzonder, sculpturaal exemplaar met klimtorens en duikelrekken. Het staat 

momenteel nog aan de Stoomgemaalstraat in Osdorp. Na restaurate krijgt het een prominente plek op het 

plein voor het Van Eesteren Paviljoen.

Crowdfundacte

Naast de fnanciële en materiële steun van samenwerkingspartners, is voor de restaurate en plaatsing van 

het klimtoestel, en voor de aanleg van een veilige vloer eronder, nog € 6.000 nodig. Het Van Eesteren 

Museum is daarom een crowdfundacte gestart via www.voordekunst.nl om het klimtoestel van Van Eyck te 

behouden voor de toekomst. Met één helder doel: dat het toestel nog heel lang kan worden gebruikt 

waarvoor het is ontworpen, om op te spelen.

Suzanna Jansen, auteur van onder meer Het pauperparadijs, groeide op in Nieuw-West en speelde als kind 

veelvuldig op de klimtoestellen van Van Eyck. Zij steunt de crowdfundacte van harte en roept in een korte 

flm iedereen op mee te helpen. De flm is te zien op de webpagina van de crowdfundacte, 

www.voordekunst.nl/beeldentuinsloterplas.

Beeldentuin aan de Sloterplas

Met deze crowdfundacte geef het Van Eesteren Museum de eerste aanzet tot de realisate van een 

permanente beeldentuin aan de noordoever van de Sloterplas met kunstwerken uit de 

http://www.voordekunst.nl/
http://www.voordekunst.nl/beeldentuinsloterplas


wederopbouwperiode. Het is de ambite om het sculpturale klimtoestel van Van Eyck, als eerste kunstwerk, 

later aan te vullen met drie andere iconische beelden uit de periode 1950-1970 van de kunstenaars Shinkiji 

Tajiri en André Volten. De mogelijke plaatsing van een vijfde beeld, van Margot Zanstra, wordt momenteel 

onderzocht. Iris Dik: ‘Aldo van Eyck is een prachtge schakel tussen architecten en kunstenaars die in die 

wederopbouwperiode vaak samen werkten en exposeerden, onder meer in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam. Mooi om een aantal van die werken straks weer samen te brengen aan de Sloterplas.’ Het Van 

Eesteren Museum is hierover in gesprek met onder meer het Stedelijk Museum Amsterdam, Stchtng André

Volten en de gemeente Amsterdam.

Meer informate over deze crowdfundacte is te vinden op de website 

www.voordekunst.nl/beeldentuinsloterplas. De acte loopt tot en met eind juni 2018.

Voor donateurs heef het Museum een aantal aardige beloningen ter beschikking gesteld.

Gelijktjdig met de crowdfundacte is de exposite ‘De speelse stad’, over de speelplaatsen en -toestellen van

Aldo van Eyck, te zien in het Van Eesteren Museum. Tot en met 2 september 2018. Zie 

www.vaneesterenmuseum.nl voor meer informate.
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Noot  oor 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.

Voor overige persberichten en de perskit, zie  www.vaneesterenmuseum.nl/pers.

De foto's mogen rechtenvrij worden gepubliceerd en op aanvraag in hogere resolute beschikbaar. Bij 

plaatsing van bijgaande foto’s a.u.b. vermelden: Fotografe:   Stedelijk Museum   Ruimtelijke Ordening 

Amsterdam   Iwan Daniëls

Persleden zijn van harte welkom 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 tckets en mogelijkheden contact opnemen met Iwan Daniëls via 
bovenstaande contactgegevens.

Van Eesteren Museum

Het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West bestaat uit een binnenmuseum, een buitenmuseum 

en een jaren 50 museumwoning en vertelt het verhaal van de Amsterdamse Tuinsteden, over de stedelijke 

ontwikkelingen, architectuur en bewonersgeschiedenis van de jaren 50 en 60. De hoofdlocate is het Van 

Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas dat fungeert als binnenmuseum. Daar is de vaste 
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exposite te zien 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 2 september 2018 is daar ook de tjdelijke exposite ‘De speelse stad’ over de speelplaatsen en 

-toestellen van Aldo van Eyck te zien.

Het Paviljoen is ook het startpunt voor een bezoek aan de jaren 50 museumwoning in Slotermeer en 

begeleide tochten in het buitenmuseum. En het heef een klein museumcafé en -winkel.

Het Paviljoen ligt op Baston West, precies de locate waar Cornelis van Eesteren al in 1939 een paviljoen 

tekende. Het paviljoen is ontworpen door Korteknie Stuhlmacher Architecten die zich lieten inspireren door 

paviljoengebouwen uit de jaren 50 en 60. Het is geopend op 20 oktober 2017.

Meer informate over het museum en alle actviteiten vindt u op de website www.vaneesterenmuseum.nl.

Het Van Eesteren Paviljoen en de nieuwe vaste tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen met fnanciële 

steun van Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, BPD Cultuurfonds, EFL Stcctng, vele partculiere sponsoren 

en een Voor je Buurt crowdfundactee

http://www.vaneesterenmuseum.nl/





