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Van Eesteren Museum met ingang van 20 juni 2020 weer open

Amsterdam 16 juni - Met ingang van 20 juni 2020 is het Van Eesteren Museum 
weer geopend voor bezoekers. Elke donderdag tot en met zondag, van 12.00 tot 
17.00 uur. Op die dagen kunnen bezoekers een bezoek brengen aan het 
binnenmuseum, het Van Eesteren Paviljoen, een wandeling met een gids maken 
door het buitenmuseum van Slotermeer en een bezoek brengen aan de jaren 50 
museumwoning. Een veilig en prettig verblijf voor iedereen heeft de hoogste 
prioriteit voor het museum. Daarom gelden met ingang van 20 juni in het museum 
extra (hygiëne)richtlijnen en is het aantal beschikbare tickets per dag beperkt; 
alle bezoekers moeten hun tickets vooraf reserveren via de website.

Met ingang van 20 juni 2020 is het Van Eesteren Museum weer geopend voor 
bezoekers. Elke donderdag t/m zondag, van 12.00 - 17.00 uur, biedt het museum zijn 
vaste programma. Het bezoek aan het binnenmuseum, het Van Eesteren Paviljoen, met 
de vaste tentoonstelling over Cornelis van Eesteren, het AUP, de wederopbouw en 
Nieuw-West. De vaste wandeling door het buitenmuseum Slotermeer, met 
architectonische en stedenbouwkundige hoogtepunten uit de wederopbouwperiode na 
de Tweede Wereldoorlog. En het bezoek aan de jaren 50 museumwoning, de 
modelwoning die is ingericht volgens de principes van de Stichting Goed Wonen en die 
laat zien hoe het dagelijks leven in een moderne gezinswoning in de jaren vijftig eruit 
zag.

Vooraf reserveren en twee tijdsloten
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft het Van Eesteren Museum 
diverse maatregelen getroffen. Met ingang van 20 juni gelden voor iedereen in het 
museum, naast de richtlijnen van het RIVM, extra (hygiëne)richtlijnen. Verder is per dag 
slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar en zijn voor het paviljoen twee tijdsloten 
ingesteld, Ook moeten alle bezoekers hun tickets vooraf reserveren via de website.

Op de dag van de Architectuur 
Anouk de Wit, directeur Van Eesteren Museum: ‘Ik ben heel erg blij dat we op 20 juni - 
op de Dag van de Architectuur ook nog - onze deuren weer kunnen openen voor 
bezoekers! Bij het heropenen van ons museum had de veiligheid van onze bezoekers 
en medewerkers altijd onze hoogste prioriteit, daarom zijn we extra scherp op de 
hygiëne. Maar zorgen we ook voor voldoende fysieke ruimte voor iedereen om 1,5 
meter afstand tot anderen te kunnen bewaren. Onder meer door een fraaie ruimtelijk 
inrichting en het maximale aantal bezoekers dat gelijktijdig in het museum aanwezig 
kan zijn, sterk te beperken en te reguleren. Daarom moeten alle bezoekers, groot en 
klein, vooraf hun tickets reserveren.’

Informatie
Van Eesteren Museum & Van Eesteren Paviljoen, Noordzijde 31, 1064 GV  Amsterdam
Open: donderdag t/m zondag, 12.00 - 17.00 uur



Open: donderdag t/m zondag, 12.00 - 17.00 uur
Wandeling buitenmuseum: do t/m zo, start om 13.00 uur vanuit het paviljoen
Bezoek museumwoning: do t/m zo, start om 14.30 uur vanuit het paviljoen
Tickets en meer informatie: www.vaneesterenmuseum.nl

----------------------------------------------------------
EINDE PERSBERICHT

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

Pers is van harte welkom om de tentoonstelling, het paviljoen en/of de museumwoning 
te bezoeken, of deel te nemen aan activiteiten uit het randprogramma van het museum, 
voor het verzamelen van input voor een artikel of reportage. U kunt voor de 
mogelijkheden daartoe contact opnemen met Iwan Daniëls via bovenstaande 
contactgegevens.

Van Eesteren Museum
Noordzijde 31
1064 GV  Amsterdam
Open: elke donderdag t/m zondag, van 12.00 - 17.00 uur
Tickets en meer informatie: www.vaneesterenmuseum.nl




