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ling, de meerjarenbegroting en huisvesting. Ook wordt terug-
gekeken op de ontwikkeling van het Van Eesterenmuseum 
vanaf de oprichting in 2010.

De input voor dit ondernemingsplan is in de tweede helft 
van 2015 bijeengebracht tijdens sessies met de vrijwilligers, 
bestuursleden en externe adviseurs. Daarbij is intensief ge-
sproken over de mogelijkheden van het museum nu en in 
de toekomst, met de ideeën die in voorliggend plan gevat 
zijn als resultaat. 

Noud de Vreeze, voorzitter. 
Anouk de Wit, directeur 

Het Van Eesterenmuseum breidt uit: van Slotermeer naar Nieuw-
West, van Buitenmuseum naar een nieuw Van Eesterenpaviljoen. 
Ruim 5 jaar na de oprichting bestaat het Van Eesterenmuseum 
vandaag de dag uit het Buitenmuseum in Slotermeer, de ex-
positieruimte aan de Burgemeester de Vlugtlaan als Binnen-
museum, de nabijgelegen Museumwoning én de vaste kern 
van ruim 80 vrijwilligers. 

Met het beoogde nieuw te bouwen Van Eesterenpaviljoen 
aan de noordoever van de Sloterplas, waarvoor de plannen 
vergevorderd zijn, maakt het museum een sprong voorwaarts. 
Het breidt uit naar het gehele Algemeen Uitbreidingsplan 
van Amsterdam (AUP) van Cornelis Van Eesteren en neemt zo 
een steviger plek in binnen de Amsterdamse culturele wereld.

Het Van Eesterenmuseum neemt de Sloterplas als beeldend 
en publiek focuspunt en wil vanuit het in 2016 te bouwen 
paviljoen een gevarieerd en breed activiteitenprogramma 
brengen. Hiermee kan het museum vanaf 2017 een herken-
bare en aantrekkelijke schakel vormen tussen het historisch 
erfgoed van Van Eesteren, het modernisme, De Stijl én de 
hedendaagse veranderingen in stedenbouw, architectuur, 
landschap en beeldende kunsten, alsook in de transformaties 
in wonen, werken en recreëren. Bovendien plaatst het museum 
enkele sculpturen rond het paviljoen en langs de boulevard 
aan de noordoever, in samenwerking met andere musea. 
Een (re)constructie van het Maison d’Artiste, ontworpen door 
Cornelis van Eesteren en Theo van Doesburg, is hierbij het 
eerste project.

Het museum is stevig verankerd in de lokale omgeving en 
vertelt van hieruit een verhaal dat een breed publiek kan 
overhalen dit deel van de stad te bezoeken. Van Eesteren 
behoorde in zijn tijd, de eerste helft van de twintigste eeuw, 
tot de avant-garde en hij was aangesloten bij De Stijl en 
CIAM. Met zijn visie op de moderne, functionele stad was 
hij in 1935 de grondlegger van het AUP dat in de tijd van de 
wederopbouw tot stand kwam. Daarmee werd Amsterdam 
een van de eerste steden met functionele uitbreidingsplannen. 
De realisatie hiervan betekent een bijzondere toevoeging 
aan de rijke geschiedenis van bouwkunst die de stad kenmerkt.

Dit ondernemingsplan is bedoeld om de contouren te schetsen 
van de ontwikkeling van het museum en zo een gefundeerde 
aanvraag voor een meerjarensubsidie te kunnen doen bij 
het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, bedoeld voor de 
basisprogrammering en de museale groei van de organisatie.
Om deze kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het 
Van Eesterenmuseum te structureren beschrijft het de activi-
teiten en projecten, publieksbereik en de zakelijke kwaliteit 
van de organisatie en gaat het in op organisatieontwikke-
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Missie
Het Van Eesterenmuseum vertelt het verhaal van de Amster-
damse Tuinsteden over de stedelijke ontwikkelingen, archi-
tectuur en de bewonersgeschiedenis van de jaren ’50 en ’60 
aan een breed en divers publiek. Het museum daagt de be-
woners en bezoekers uit hun band met de stad te versterken.

We verdiepen ons daartoe in de geschiedenis van steden-
bouw en (interieur)architectuur en in kansrijke perspectieven 
voor stedelijke ontwikkelingen, waarbij we de verschillende 
opinies tegenover elkaar stellen. Dit gebeurt vanuit de actu-
ele betekenis van de nalatenschap van architect/steden-
bouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988), die met het 
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) en met het ontwerp van 
de Westelijke Tuinsteden toonaangevend is geweest voor de 
stedenbouw en architectuur tijdens de wederopbouw van 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog. 

Het museum wil de eigenschappen, kwaliteiten en potentie 
van het gebied en de bewoners overbrengen op de museum-
bezoekers. We streven daarmee naar een grotere bewust-
wording en waardering van deze unieke, stedelijke leefom-
geving en het daarin aanwezige talent onder de bewoners.

Visie
Om deze missie te realiseren wil het Van Eesterenmuseum 
zich op de nieuwe locatie aan de Sloterplas in de periode 
2017 tot 2020 en daarna, ontwikkelen van buurtmuseum tot 
een ‘krachtcentrale’ in figuurlijke zin. Dit in de vorm van een 
duidelijk herkenbaar platform en podium voor:
• de ontwikkeling en overdracht van kennis, inspiratie en 

inzichten
• de presentatie van stedenbouwkundige ideeën, ruimtelijk 

beleid en daarmee samenhangende sociaal-maatschap-
pelijke thema’s

• kennis over het dagelijks leven ten tijde van de weder-
opbouw en de relevantie van die leefstijl voor vandaag 
de dag

• ontwikkeling, educatie en bewustwording
• persoonlijke ontmoetingen en initiatieven op publiek en 

privaat gebied

Dit doet het Van Eesterenmuseum door:
• kennis te ontwikkelen en toegankelijk te maken over the-

ma’s en stromingen die van belang zijn voor de stedelijke 
ontwikkeling van de stad, en door aandacht te besteden 
aan: - stedenbouwkunde & ruimtelijke ordening - moder-
nisme en wederopbouw - (binnenhuis)architectuur & 
industrieel design - sociaal-maatschappelijke initiatieven 

• te fungeren als een stedelijke speler en onafhankelijk 
platform in de uitwisseling van ideeën over stedelijke 
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ontwikkeling en vernieuwing
• een bibliotheek te beheren en voor publiek toegankelijk 

te maken
• woningcorporaties en ontwikkelaars op verzoek te ad-

viseren 
• de stedenbouwkundige en culturele kwaliteit te promoten 

van Amsterdam Nieuw-West, de andere tuinsteden uit 
het AUP en de wederopbouwgebieden die van nationaal 
belang zijn in Nederland

• de bewustwording en beleving te bevorderen van be-
woners van de Amsterdamse (Westelijke) Tuinsteden 
met betrekking tot het unieke karakter van hun directe 
leef- en woonomgeving

Hiermee verbindt het Van Eesterenmuseum als een ‘trafo’ de 
bezoekers, het verleden, heden en de toekomst met elkaar.
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2.1 Achtergrond en ontstaansgeschiedenis 
Het Van Eesterenmuseum is in 2010 begonnen als een 
Buitenmuseum. Het bestuur van voormalig stadsdeel 
Geuzenveld-Slotermeer, tegenwoordig Nieuw-West, besloot 
in 2007 een deel van de stadsuitbreiding van Cornelis van 
Eesteren in Amsterdam West aan te wijzen als gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht, het enige naoorlogse stadsgezicht 
binnen de gemeente Amsterdam en het eerste in Nederland. 
Toen dit ‘Buitenmuseum’, aangeduid als het Van Eesteren-
museum, een feit was, ontstond behoefte aan een informatie- 
en documentatiecentrum met tentoonstellingen en een 
gevarieerd programma van activiteiten en evenementen. 
Het bestuur van stadsdeel Nieuw-West heeft hiervoor een 
startbudget en een subsidie op jaarbasis beschikbaar 
gesteld, voor het behoud van het karakter van de tuinstad 
Nieuw-West. Daarop hebben zo’n 50 vrijwilligers zich ingezet 
om een expositieruimte in de broedplaats De Vlugt in te 
richten, activiteiten te ontwikkelen en het hiermee, in oktober 
2010, ontstane Binnenmuseum meer bekendheid te geven. 

De status van beschermd stadsgezicht van het Buitenmuseum 
geniet inmiddels ook erkenning van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE). Deze dienst benoemde in 2011 der-
tig wederopbouwgebieden van nationaal belang. De Wes-
telijke Tuinsteden is een van deze gebieden, waarbinnen 
naast het Buitenmuseum tevens delen van Slotervaart en de 
Sloterplas vallen. Het Van Eesterenmuseum is deelnemer in 
hun landelijke netwerk Platform Wederopbouwgebieden. 
In 2012 werd een belangrijke uitbreiding van het museum 
toegevoegd: de Museumwoning, volledig ingericht in de stijl 
van Goed Wonen met behulp van donaties van vele bewo-
ners uit Nieuw-West. De Museumwoning werd beschikbaar 
gesteld en mede ontwikkeld door woningcorporatie De Alli-
antie. Met de ruimtelijke groei nam ook het aantal medewer-
kers in de loop der jaren toe. Sinds 2013 zijn onder leiding van 
de huidige directeur in het museum circa 80 vrijwilligers en 
medewerkers actief.
In 2015 ontving het museum zo’n 5.500 bezoekers, waarbij het 
weekend van Open Monumentendag Amsterdam met ruim 
2.000 bezoekers als drukst bezochte evenement van het mu-
seum tot nu toe geldt. Als kenniscentrum en platform is het 
Van Eesterenmuseum niet meer weg te denken uit Nieuw-

West. Naast de museumwoning is vooral het buitengebied 
van het Van Eesterenmuseum uniek: dit biedt gelegenheid tot 
ontdekkingstochten en gevarieerde activiteiten gericht op 
beleving.

Met de wens het museum sterker te profileren en een groter 
publieksbereik te genereren, is het idee ontstaan van een 
nieuwe museumlocatie met een herkenbaar onderkomen 
aan de Sloterplas.

2.2 De ambitie verwoord: Het Van Eesterenmuseum breidt uit
Met één slogan, ’Het Van Eesteren breidt uit’, verwoordt het 
museum zijn ambitie voor de komende jaren:
• van Slotermeer naar geheel Nieuw-West
• met meer ruimte voor exposities, vast en wisselend
• met meer ruimte voor debat en ontmoeting
• met meer educatiemogelijkheden
• met ruimte voor verbinding en experiment
• met een openbare tuin en de start van een beeldenroute 

aan de Sloterplas 
• met horeca en een museumwinkel 



Deze uitbreiding resulteert in meer oppervlakte, ruimere pro-
grammering en collectie, grotere herkenbaarheid en uitstraling, 
en verdieping in thematiek.

Het Van Eesterenmuseum wil de vleugels uitslaan en een 
nieuw Van Eesterenpaviljoen bouwen aan de noordoever 
van de Sloterplas, waar het zichtbaarder is en centraal ge-
legen in het AUP-gebied. Een toekomstig onderdak op een 
aansprekende plek aan de Sloterplas is voor het museum 
een logische consequentie van de verbreding van de focus. 
De aandacht voor het, door het stadsdeel aangewezen, 
beschermde stadsgezicht waarmee het museum ooit begon, 
wordt de komende jaren uitgebreid met programmering ge-
richt op geheel Amsterdam Nieuw-West. 
De noordoever van de Sloterplas is daarbij een belangrijk 
knooppunt aan het einde van de as die de Westelijke Tuin-
steden rechtstreeks via de Jan Evertsenstraat verbindt met 
het centrum van Amsterdam (Van Paleis tot Plas). Juist deze 
locatie wordt al geruime tijd door velen aangewezen als een 
kansrijke voedingsbodem voor een culturele (en groene) 
omgeving. Van Eesteren had zelf binnen zijn stedenbouw-
kundig plan al een paviljoen opgenomen op deze locatie, 
met de boulevard als culturele bestemming. 
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Op deze plek kan het museum zich profileren als spraakma-
kend cultureel centrum en daarmee een grotere spontane 
aanloop verwachten. Een museumwinkel en een horeca-
voorziening met terras aan de Sloterplas verhogen de recre-
atieve kwaliteit van de nieuwe paviljoenlocatie.

Voor de oprichting van het nieuwe paviljoen is inmiddels 
een stichtingskostenbudget toegezegd door Het Stimu-
leringsfonds voor de Volkshuisvesting, woningcorporatie 
Stadgenoot en het stadsdeel Nieuw-West. Tijdens het Open 
Monumenten Weekend (september 2015) is een realisatie-
overeenkomst met de gemeente Amsterdam getekend. De 
omgevingsvergunning is verkregen en er wordt gewerkt aan 
de realisering van het bouwplan voor het paviljoen.

In 2015 heeft het museum een bijdrage ontvangen van het 
Mondriaanfonds voor onderzoek en de inhuur van speci-
fieke expertise. Deze haalbaarheidsstudie bevat meerdere 
onderdelen: een nieuwe vaste opstelling, vernieuwing en 
uitbreiding van het programma in het buitenmuseum, een 
beeldenroute langs de Sloterplas en de positionering van 
het Van Eesterenpaviljoen zelf. Aanvullende financiële on-
derbouwing is nodig om de resultaten uit dit onderzoek te 



ook hun verhalen liggen op straat en worden verteld. 
3. Het gedachtegoed van Cornelis van Eesteren en de ver-

dere ontwikkeling daarvan vormt het uitgangspunt voor 
de activiteiten van het Van Eesterenmuseum. We willen 
belangstelling wekken voor de maatschappelijke en cul-
turele betekenis van de stedenbouwkundige discipline 
bij een breed publiek. Het gaat daarbij om kennis over de 
ruimtelijke structuur van steden en over de intrigerende 
relatie tussen stedenbouw en architectuur, tussen traditie 
en vernieuwing en de betekenis van stedelijke ontwikkeling 
voor het dagelijks leven van Amsterdammers. 

4. We streven naar een inhoudelijke en organisatorische 
verbreding en versterking van het Van Eesterenmuseum, 
met nieuwe activiteiten en programma’s en met een 
adequate, alerte en stevige organisatie. Het Van Ees-
terenmuseum ontwikkelt zich van een ‘ad hoc organi-
satie’ naar een ‘projectorganisatie’ met een passende 
financiële basis.

5. Een duidelijke profilering en samenwerking met anderen 
vindt plaats op drie niveaus, namelijk Nieuw-West, Amster-
dam en Nederland.

6. Om alle nodige inspanningen voor het Van Eesterenmu-
seum helder en productief te structureren, wordt de or-
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kunnen realiseren. Een inventarisatie van mogelijke fondsen 
en sponsoren, en de actieve benadering van deze instanties, 
is gaande.

2.3 Richtlijnen bij de ontwikkelingen van het Van Eesteren-
museum
Het Van Eesterenmuseum hanteert de volgende richtlijnen 
bij zijn verdere ontwikkeling en groei:
1. Het Van Eesterenmuseum brengt de werelden van geïn-

teresseerden en professionals op het brede terrein van 
stedelijke ontwikkelingen bij elkaar. We doen dit door 
deze veranderingen in de stad en in Nieuw-West samen 
met belangstellenden en andere organisaties nauwgezet 
te volgen. Daarbij verdiepen we ons in de geschiedenis 
van stedenbouw en architectuur en in kansrijke perspec-
tieven voor stedelijke tendensen.

2. ‘De collectie ligt op straat’ in het beschermde stadsgebied 
en daarbuiten in alle naoorlogse wijken van het AUP. 
Daarmee is het Van Eesterenmuseum geen typisch mu-
seum met een getoonde collectie in een gebouw. We 
gaan er op uit om op straat te zien hoe ons cultureel 
erfgoed er bij staat. Hierbij betrekken we eveneens be-
woners, de oude en nieuwe pioniers in het gebied, want 
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ganisatie opgebouwd vanuit drie aandachtsgebieden, 
die samen het Van Eesterenmuseum vormen: programma, 
communicatie, organisatie. De inzet en het enthousiasme 
van de 80 vrijwilligers spelen hierin een grote rol.

7. Het Van Eesterenmuseum brengt zijn ambitie tot uitdruk-
king door realisatie van een Van Eesterenpaviljoen in 
2016, van waaruit vanaf 2017 een breed publieksgericht 
activiteitenprogramma (mede gericht op het ‘Stijljaar’ 
2017) georganiseerd gaat worden. Rond het paviljoen 
en langs de boulevard aan de noordoever van de Sloter-
plas plaatst het museum, in samenwerking met andere 
musea, een aantal sculpturen, waarbij de (re)constructie 
van een 1:5 schaalmodel van het Maison d’Artiste (1923) 
de eerste zal zijn. 

8. Het Van Eesterenmuseum neemt vanaf 2017 de Sloterplas 
als tot de verbeelding sprekende publieke focus.

2.4 Strategische doelstellingen en positionering
Om de positionering van het Van Eesterenmuseum te kun-
nen versterken, richt het museum zich op de volgende doel-
stellingen: 
1. Schaalsprong van Slotermeer naar Nieuw-West, door 

samen met andere partners, zoals woningbouwcorporatie 
Stadgenoot en stadsdeel Nieuw-West, een nieuw paviljoen 
aan de Sloterplas te bouwen. Hierbij is het Van Eesteren-
museum initiatiefnemer en opsteller van het programma 
van eisen, nadat eerder is onderzocht welke mogelijkhe-
den er zijn bij het beschikbare budget een paviljoen met 
grote toegevoegde waarde aan de Sloterplas te realiseren. 
De gemeente Amsterdam (onder meer Bureau Monu-
menten en Archeologie) heeft het aanmerken van de 
noordoever als beschermd stadsgezicht in behandeling.

2. Vergroten van het publieksbereik, door vanuit het nieuwe 
paviljoen een uitgebreider programma te ontwikkelen, 
zowel thematisch als geografisch. Dit door middel van:

• programmering naast Slotermeer tevens in het gehele 
AUP-gebied

• aansluiting bij de toenemende interesse van Amsterdam-
mers in hun leefomgeving 

• inspelen op de herwaardering van de jaren 50 en 60, 
modernisme en de wederopbouw, zowel stedenbouw-
kundig als cultureel-maatschappelijk

• samenwerking met Amsterdamse en landelijke partners

• het aanbieden van verschilllende vormen van beleving 
en ervaring en hier innovatief te blijven: van debat en ex-
cursies tot streetlabs met bewoners en rolschaatsavonden

• uitbreiding en versteviging van het huidige educatieve 
programma

3. Vergroten van de naamsbekendheid van het museum 
(met Van Eesteren als sterk merk) bij:

• bewoners(groepen) en onderwijsinstellingen in Amsterdam
• Nederlandse en buitenlandse professionals en andere 

geïnteresseerden
• studenten uit binnen- en buitenland
• politici die in het stadsdeel, de centrale stad en/of landelijk 

actief zijn
4. Bredere positionering van het Van Eesterenmuseum in 

de wereld van architectuur, stedenbouwkunde en sociaal 
- maatschappelijke ontwikkeling. Fungerend als spil en 
partner binnen het netwerk van culturele en maatschap-
pelijke instellingen, gaat het museum actief samenwer-
kingsverbanden aan.

2.5 Samenwerking 
Zoals hierboven reeds aangestipt, zoekt de organisatie be-
wust naar intensieve onderlinge samenwerkingsverbanden 
om de doelen te bereiken en de slagkracht te vergroten. Dit 
vindt plaats op verschillende schaalniveaus. Verwante instel-
lingen waarmee het museum actief samenwerkt zijn onder 
meer: 
• ABC Architectuurcentrum Haarlem
• Academie van Bouwkunst, Hogeschool van Amsterdam
• Amsterdam Museum
• Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam)
• Bureau Monumenten en Archeologie (BMA)
• De Natureluur / Natuur Milieu Educatie centrum
• Het Nieuwe Instituut te Rotterdam
• Museum Het Schip
• Rietveld Academie en Sandberg Instituut
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
• Het Stadsarchief Amsterdam
• Stedelijk Museum Amsterdam
• The Beach
• TU Delft (Bakema Study Centre, Architecture)
• Van Eesteren, Fluck & Van Lohuizen Stichting 
       (EFL-stichting) 
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Met Museum Het Schip en Arcam onderzoekt het Van Ees-
teren momenteel manieren de samenwerking te intensiveren. 
Daartoe hebben de drie instanties recent een gezamenlijke 
visie opgesteld. De drie organisaties hebben een gedeeld 
interessegebied met ieder een eigen signatuur en specialisme. 
Hiermee kunnen zij elkaar aanvullen en versterken en zo-
doende de Amsterdamse bouwkunst, zowel in het verleden 
als in de huidige praktijk, beter en completer voor het voet-
licht brengen bij een breder publiek. Zij organiseren momen-
teel gedeelde educatieve programma’s en excursies; vanaf dit 
jaar publiceren zij gezamenlijk de populaire (online) rubriek 
‘Ken Uw Stad’ die wekelijks in stadsblad De Echo verschijnt. (Een 
goedlopend product van Arcam dat inhoudelijk aangevuld 
gaat worden door Het Schip en Van Eesterenmuseum.) 

Lopende samenwerkingsverbanden
Met de Natureluur organiseert het museum jaarlijks een 
reeks vaartochten door kanalen, over de Sloterplas en door 
de Amsterdamse ‘Biesbosch” naar het Natuur Milieu Educa-
tiecentrum en de waterspeeltuin. 

Met Amsterdam Museum, Bureau Monumenten en Archeo-
logie (BMA) en het Stadsarchief vindt samenwerking plaats 
binnen het educatieproject voor Primair Onderwijs ‘Mijn Stad: 
editie Nieuw-West (groep 5/6, door ons educatieteam omge-
werkt naar groepen 3/4 en 7/8). Met genoemde instellingen en 
Arcam wordt samengewerkt in het programma voor middel-
bare scholieren ‘Bekijk je Wijk’. Ten behoeve van het meer-
jarenprogramma in het Van Eesterenpaviljoen is er de wens 
de programma’s te actualiseren en genoemde contacten 
te intensiveren.

BMA en de EFL-stichting werken op dit ogenblik samen met 
het museum aan de openingstentoonstelling voor het nieuwe 
paviljoen in 2017: een nieuwe vaste opstelling over het leven 
en werk van Van Eesteren en vooral de realisatie van de Am-
sterdamse Tuinsteden. Gelijktijdig hiermee vindt in het Stads-
archief (De Bazel) een grote publiekstentoonstelling plaats 
met hetzelfde thema.

Gesteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) zijn educatieve ontwerptrajecten met studenten van 
de Academie voor Bouwkunst, Bouwkunde TU Delft en Riet-
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veld Academie opgestart die uitmonden in exposities (‘Ge-
neratie Y’). Contacten met Wageningen en de Design Aca-
demy Eindhoven zijn inmiddels ook gelegd.

Buiten Amsterdam wordt op collectiegebied samengewerkt 
met Het Nieuwe Instituut (HNI). HNI beheert uit naam van de 
EFL-Stichting het archief van Van Eesteren en werkt samen 
met het Van Eesterenmuseum en de TU Delft in het Bake-
ma Study Centre. Voor studenten zijn deze instellingen een 
vraagbaak en informatiebron.

Met The Beach (Osdorp) zijn in 2016 verkennende gesprekken 
gaande om de komende tijd op kleinschalig lokaal niveau 
kunst- en ontwerpprogramma’s te maken, met de eigen leef-
omgeving als onderwerp. Met verkenningen van buurten in 
Straat Labs en het ontwikkelen van experimenten rond een 
Kindermuseum en de Gezonde Snackbar, werken we aan 
gezamenlijke programmering. Deze concepten zullen in het 
nieuwe paviljoen worden getest op het publiek.

Voor de realisatie van de (re)constructie van Maison d’Artiste 
zijn gesprekken gaande met architect Victor Veldhuijzen van 
Zanten, het Hout- en Meubileringscollege (HMC) in Nieuw-

West en bouwatelier Fiction Factory. De bouw van de sculp-
tuur vindt plaats bij Fiction Factory, met stagiaires afkomstig 
van het HMC, onder begeleiding van de architect en in op-
dracht van het Van het Eesterenmuseum.

Andere (nieuwe) partners in Amsterdam Nieuw-West en 
West zijn bijvoorbeeld: Meervaart / Broedplaats De Vlugt / 
CreAmClub / Buurtcamping / Hout- en Meubileringscolle-
ge Amsterdam / Mundus College / Urban Resort / Radion 
/ Buurtwerkplaats Noorderhof / Hotel Buiten / de NME / De 
Natureluur / Podium Mozaïek / VLLA.

Voor het gefaseerd uitvoeren van een beeldentuin met drie 
beelden rond het paviljoen wordt samenwerking gezocht 
met (lokale) beeldend kunstenaars, relevante landelijke mu-
sea en instellingen, alsook portefeuillehouders van de ge-
meente Amsterdam. Deze beeldentuin kan een aanzet zijn 
tot een uiteindelijke beeldenroute (vast of als evenement) 
langs de Sloterplas. Voor de verkenning van het project is 
curator Iris Dik aangetrokken.

2.6 Belang van het Van Eesterenmuseum voor de stad
Amsterdam is vermaard vanwege haar stadsontwikkeling en 
bouwkunst. Evenals enkele andere instellingen als Arcam, 
Het Grachtenhuis en Het Schip biedt het Van Eesterenmuse-
um aandacht voor de stedenbouw en architectuur: als een 
laagdrempelige drager van cultuur waar Amsterdammers 
en bezoekers van de stad van kunnen genieten.

De rondleidingen, debatten en explorerende themaexposities, 
georganiseerd door het Van Eesterenmuseum, dragen bij 
aan de culturele identiteit van Nieuw-West en daarmee ook 
van Amsterdam. De kracht van het museum schuilt hierbij 
in het lokale; tegelijkertijd kan het verhaal van Van Eesteren 
een nationaal en internationaal publiek verleiden dit deel 
van de stad te bezoeken. Als belangrijk avant-gardist ten tijde 
van het interbellum was hij betrokken bij De Stijl en CIAM en 
binnen architectuurkringen een vooraanstaand ontwerper. 
Zijn visie op de moderne, functionele stad is terug te vinden 
in een uitbreidingsplan voor Amsterdam (1935) dat na de 
oorlog in hoog tempo werd gerealiseerd vanuit de dienst Pu-
blieke Werken van de gemeente Amsterdam. Hiermee werd 
Amsterdam tijdens de wederopbouwperiode een van de 
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eerste steden van Europa met functionele uitbreidingsplannen. 
Het credo luidde: ‘Licht, lucht en ruimte’.

Amsterdam Nieuw-West, waar zo’n 150 nationaliteiten wonen, 
kent een grote stedelijke vernieuwingsopgave en wordt ge-
kenmerkt door een bijzondere groei en dynamiek, mede 
vanwege de gunstige ligging binnen de Metropoolregio 
Amsterdam. Het Van Eesterenmuseum is een van de eerste 
musea in Nieuw-West en fungeert daarbij, zoals eerder ge-
noemd, als een kunst- en cultuurplatform voor informatie, ge-
sprek en debat over de stedelijke ontwikkelingen in westelijk 
Amsterdam en daarbuiten.

Sinds begin jaren 90 is in diverse gemeentelijke beleidsnotities 
aandacht gevraagd voor de mogelijkheden en wenselijk-
heid om delen van de oevers van de Sloterplas intensiever te 
gebruiken en meer betekenis te geven. Zodoende dragen zij 
bij aan een vitale, dynamische en veelzijdige metropolitane 
cultuur die met recreatieve én culturele functies betekenisvol 
kan zijn, niet alleen voor de omliggende buurten maar ook 
voor de stad en de regio. 
Aan de zuidzijde van de Sloterplas is inmiddels een volwaar-
dig stedelijk centrum tot stand gekomen rond theater De Meer-

vaart, met winkels en horeca. De noordzijde kan, vanwege 
de ligging in het verlengde van de Jan Evertsenstraat als ste-
delijke verbindingsas tussen Nieuw-West en het centrum van 
Amsterdam, een ideale locatie zijn als concentratiegebied 
voor culturele voorzieningen. 

Al geruime tijd worden in diverse notities de mogelijkheden 
genoemd voor interessante stedelijke voorzieningen in de 
omgeving van Café Oostoever, met een monumentale uit-
loop langs de noordzijde van de Sloterplas. 

Inmiddels heeft de gemeente formeel een ontwikkelingspers- 
pectief vastgelegd. In de Ontwikkelingsstrategie Sloterplas 
(2013), Stad in Balans (2015), Structuurvisie Amsterdam 2040 en 
het programma Ruimte voor de Stad - Koers 2025 wordt het 
Van Eesterenmuseum als culturele locatie vermeld. De notities 
geven in verschillende bewoordingen de ontwikkelingskansen 
weer die door velen worden ondersteund. Het Van Eesteren-
museum in het nieuwe paviljoen aan de noordoever van de 
Sloterplas kan zich ontwikkelen tot een culturele hotspot.
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3.1. Programmaschets
Binnen de programmering van het Van Eesterenmuseum 
staan de activiteiten en evenementen centraal die in de 
buurt, de museumwoning en het paviljoen georganiseerd 
worden. Veel programmaonderdelen richten zich op een 
participerende, actieve beleving, zoals bijvoorbeeld rondlei-
dingen en culturele manifestaties. In het verlengde hiervan 
en in wisselwerking ermee worden onder andere themaex-
posities getoond.

Het beschouwen van de (gebouwde) omgeving is een te-
rugkerend thema binnen de activiteitenkalender van het 
museum, zowel door de stedenbouwkundige of architecten-
bril bekeken, als door die van de kunstenaar, de groene bio-
loog, de jonge dromer of de (allochtone) bewoners. 

Het programma biedt doorlopend ruimte voor meer inhou-
delijke onderwerpen met reflectie en verdieping alsook voor 
elementen met een luchtiger en lossere toon, voor de ‘kenner’ 
en ook de toevallige passant.

De richtinggevende vraag die vanuit het Van Eesterenmuseum 
bij de programmering wordt gesteld, is hoe de grondslagen, 
kenmerken en kwaliteiten van het AUP zich verhouden tot 
actuele fysieke en maatschappelijke opgaven en de conti-
nue stroom aan veranderingen en vernieuwingen die zich in 
en rond de stad zullen blijven aandienen.
Om deze vraag te beantwoorden is het voor alle betrokkenen 
van belang kennis te nemen van de gebouwde omgeving: 
de tradities waarbinnen die tot stand kwam, hoe die zich 
ontwikkelt en welke mogelijkheden er zijn om aanpassingen 
aan moderne woonwensen en gebruikseisen te realiseren 
zonder dat de oorspronkelijke kwaliteiten verloren gaan. 

Om de kwaliteit van de exposities en overige activiteiten verder 
te professionaliseren, onderzoekt het Van Eesterenmuseum 
momenteel met diverse partijen welke aanpassingen en 
verbeteringen wenselijk en realiseerbaar zijn. Zo maakt het 
bureau Kossmann.dejong ontwerpschetsen voor een nieuwe 
vaste opstelling in het nieuwe paviljoen, met optimaal ge-
bruik van de buitenruimte. Met het bureau Mijksenaar way-
finding experts zijn gesprekken gaande over hoe het Buiten-
museum straks beter ontsloten en herkenbaar gemaakt kan 

worden. Ook de opzet van een digitaal museum is in deze 
plannen opgenomen. Samen met BMA is een grootschalig 
project rond het AUP in voorbereiding, van waaruit volgend 
jaar (een deel van) de nieuwe vaste opstelling kan voort-
vloeien. 

In het streven een groter en breder publiek te bereiken, werkt 
het museum aan verdere verbetering en uitbreiding van de 
programmering.

3.2 Programmaoverzicht: nu en straks

Nu
In de totale programmering van het Van Eesterenmuseum 
zijn de activiteiten en evenementen leidend en de tentoon-
stellingen ondersteunend. Onderscheiden worden de vol-
gende vaste en wisselende activiteiten:
• ‘kijken en ervaren’: de wandelingen, boot- en fietstochten 

onder leiding van een gids, kleinschalige themaexposities, 
fotoprojecten e.a.

• ‘verdieping’: Van Eesterengesprekken, architectuurcur-
sussen, educatief programma, boek- en filmpublicaties, 
theatervoorstellingen e.a.

Het vaste programma van tentoonstellingen bestaat uit: 
• het buitenmuseum: het door het stadsdeel aangewezen 

deel van Slotermeer als beschermd stadsgezicht
• de museumwoning: Goed Wonen, bewonersgeschiede-

nis, Nederlands design
• het binnenmuseum: Cornelis van Eesteren, zijn leven en 

werk, met het AUP als leidraad

Deze vaste tentoonstellingen worden aangevuld met wisse-
lende (thema)exposities en fototentoonstellingen. 

Straks
In de aanloop naar de nieuwe locatie aan de Sloterplas en 
met de wens een professioneler aanbod aan te bieden met 
een groter publieksbereik, ontwikkelt het museum nieuwe 
programmering, waarbij de huidige opzet als uitgangspunt 
blijft gelden. Het Van Eesterenpaviljoen opent in 2017 met 
een tentoonstelling over de verschillende wijken in het AUP. 
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Deze expositie is onderdeel van een samenwerking met BMA 
en het Stadsarchief. Gebaseerd op jarenlang onderzoek wordt 
ook op hun locatie De Bazel een tentoonstelling georganiseerd 
met hetzelfde thema. Hierbij verschijnt een publicatie bij uitge-
verij Thoth. De Bazel heeft optimale condities voor het tonen 
van vogelvluchtperspectieven en andere bijzondere origi-
nelen, vervaardigd door de afdeling Stadsontwikkeling (SO) 
van Publieke Werken en door Van Eesteren. In De Bazel zullen 
met scenograaf en lichtontwerper Jan Versweyveld (huisont-
werper van Toneelgroep Amsterdam) vier ‘stijlkamers’ ge-
bouwd worden, die vier tijdsmomenten verbeelden:
• 1935 en 1958: de tekenkamers van SO (totstandkoming 

plan en realisatie van de tuinsteden van het AUP)
• jaren 90: de bestuurskamer van een corporatie (stedelijke 

vernieuwing en transformatie van de tuinsteden)
• 2015, een start-up of flexwerkplek als B-Amsterdam of 

een Broedplaats (herwaardering van het erfgoed, her-
bestemming, hergebruik en hedendaagse vraagstukken).

Onderdelen als korte films, hoorspelen en Polygoonjour-
naals die getoond worden, vinden ook hun weg naar het 
paviljoen. Een deel van de expositie vormt tevens de nieuwe 
vaste opstelling van het Van Eesterenmuseum. Hierin zal ook 
aandacht zijn voor de jonge Van Eesteren, de Stijl en Goed 
Wonen. Vanuit het paviljoen is hiermee straks een breed pu-
blieksprogramma te volgen. Aansluitend op de expositie in 
De Bazel kunnen bezoekers vanuit het paviljoen op stadssa-
fari door alle tuinsteden. Ook worden er expedities met de 
gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, 
en de EFL-stichting georganiseerd naar locaties binnen het 
AUP die nu ter discussie staan in het kader van de besluitvor-
ming over Ruimte voor de Stad - Koers 2025. Afsluitende de-
batten voor belanghebbenden en belangstellenden vinden 
plaats in het paviljoen. De gezamenlijke aanpak met alle 
betrokken partijen maakt een brede publiciteitscampagne 
mogelijk.

In 2017 organiseren we tevens een expositie in het kader van 
het themajaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design - 100 jaar 
De Stijl’, waarbij ook excursies naar het Rietveld Schröder-
huis in Utrecht en huis Van Zessen op het programma staan. 
Laatstgenoemde woning in Alblasserdam werd in 1923 door 

Van Eesteren en Van Doesburg in Parijs ontworpen en is be-
langrijk binnen de ideevorming van De Stijl.

Overige geplande tentoonstellingen in het Van Eesterenmu-
seum tot 2021: 
• Gouden Jaren, met Annegreet van Bergen als co-curator 

(auteur van het gelijknamige boek), eventueel in sa-
menwerking met Museum TwentseWelle

• Hoe Zit Jij Erbij?, stoelen uit Nieuw-West: een participe-
rende bewonersexpositie over favoriete stoelen en hun 
verhalen (inclusief een activiteit rond Friso Kramer)

• CIAM, Van Eesteren in mondiaal perspectief
• 1% KUNST, tentoonstelling over de gelijknamige kunstre-

geling en veranderde opvattingen over monumentale 
kunst, in samenwerking met Iris Dik, de Rijksgebouwen-
dienst, de RCE en MBA

• Van Haarband tot Hoofddoek, participatieve tentoon-
stelling over styling en mode van het hoofd vanaf de 
jaren 60 tot nu

Verdere nieuwe programmering bestaat onder meer uit:
• nieuwe routes voor architectuurwandelingen door de 

overige tuinsteden, te ontwikkelen samen met buurtbe-
woners in Van Eesteren Straat Labs (samen met The Beach)

• Van Eesteren pop-ups: ‘installaties op locatie’, als start-
punt van de nieuwe routes

• Van Eesteren in de Etalage: fysieke buitenexposities (met 
Lidwine Spoormans)

• Maison d’Artiste, schaal 1:5 (re)constructie in de buiten-
ruimte naast het paviljoen

• beeldenroute langs de Sloterplas; startend met drie 
sculpturen bij het paviljoen en uitgroeiend tot een route 
langs de gehele Sloterplas en een tweejaarlijks evene-
ment  Urban Art West, i.s.m. landelijke musea

• Van Eesteren Podium: open podium voor podiumkunste-
naars en musici

• laagdrempelige activiteiten gerelateerd aan de jaren 
’50 en ‘60, zoals meubelmaken en stofferen in Goed Wo-
nen-stijl of analoge zwart-witfotografie 

• een Goed Wonen Bed & Breakfast 
• Beach openlucht filmfestival bij Hotel Buiten: samen met 

het Eye Filminstituut een aanvulling leveren met oude 
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films, ook over het gebied (polygoon als voorprogramma)
• Das Mag: leesavond tijdens het literair festival Das Mag 

Festival (met bijvoorbeeld Hans Maarten van den Brink 
over Dijk, of Abdelkader Benali)

• een Nieuw-West VVV met en door leerlingen van het 
Voortgezet Onderwijs 

• reminiscentieprojecten voor ouderen, samen met de 
Reinwardt Academie en zorginstelling Cordaan

In het programma-aanbod wordt ruimte geboden voor een 
link met actuele vraagstukken en met het historisch kader 
van het museum als referentie bij vergelijkbare onderwerpen 
van vandaag de dag. Om hier optimaal op in te kunnen 
spelen, wil het museum flexibel zijn in de programmering.

Jaarlijks neemt het Van Eesterenmuseum bovendien deel aan: 
Museumweekend / Museumnacht / Open monumentenda-
gen / Dag van de Architectuur / Buurtfestivals zoals 24H West 
en De Buurtcamping / Open Broedplaatsendag / Uitmarkt. 

3.3 Educatie
Het aanbod van educatieve activiteiten richt zich op het 
gehele spectrum van onderwijsniveaus: van een schoolpro-
ject voor de jongere groepen in het basisonderwijs tot aan 
ontwerptrajecten, met afsluitende exposities, voor studenten 
van HBO- en WO-opleidingen.

De traditie van lessen en workshops wordt voortgezet en van-
af volgend jaar organiseert het Van Eesterenmuseum weer 
een reeks ‘colleges’ voor volwassenen over architectuurge-
schiedenis. Daarvoor zijn inmiddels gesprekken gaande met 
Vincent van Rossem, tevens lid van het comité van aanbeve-
ling en regelmatig te gast in het museum.

Een nieuw educatief project is de ontwikkeling van een di-
gitaal Van Eesterenmuseum op basis van Van Eesterens erf-
goed, in combinatie met apps en een webbased applicatie 
die zijn te gebruiken op basisscholen. Hiervoor werken we 
samen met uitgeverij Follow a Muse, ontwikkelaar Northern 
Light, de Nicolaas Maesschool (bedenker van de Kolonisten 
van Catanleermethode) en een school in Nieuw-West. Dit 
educatieve testprogramma start in 2017.

‘Plannen voor West’ is een onderzoekend en ontwerpend 
studieprogramma voor studenten van landelijke ontwerpop-
leidingen. In 2015 is hiervoor samengewerkt met de Academie 
van Bouwkunst en in 2016 met de TU Delft en de Gerrit Riet-
veld Academie. Het museum organiseert lezingen, excursies 
en presentaties. Ook brengt het tijdens reflectieontbijten 
studenten en stakeholders bij elkaar met als doel studenten 
meer laten leren, stakeholders te inspireren en kansrijke plan-
nen van jongeren verder te brengen. De ontwerpen worden 
in het museum getoond onder de titel ‘Generatie Y’.

Kennis overbrengen, ervaringen delen, verhalen vertellen, 
verwondering en creativiteit stimuleren: deze en alle andere 
goede redenen maken dat het museum zich op het gebied 
van educatie en onderwijs de komende jaren wil blijven ont-
wikkelen. Het hoort bij de taakopvatting van het museum als 
kunst- en cultuurdrager. Gezien alle positieve reacties van de 
afgelopen jaren is het een gewaardeerd onderdeel van het 
programma.

Het programmaoverzicht in de bijlage toont beknopt de pro-
grammaonderdelen voor de komende jaren.
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4.1 Doelgroepen
Het Van Eesterenmuseum richt zich op uiteenlopende doel-
groepen: buurtgenoten, bewoners van Amsterdam, geïnteres-
seerden van binnen en buiten de stad (en ook uit het buiten-
land), professionals, studenten en scholieren. Kortom, iedereen 
die graag kennis wil maken met de bijzondere kenmerken en 
kwaliteiten van moderne stedenbouw in het algemeen en het 
Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam in het bijzonder. 

Het museum denkt met het nieuwe paviljoen op een centrale 
en zichtbare locatie aan de Sloterplas meer spontaan publiek 
te ontvangen. Daarbij ziet het de gevarieerde bevolkingssa-
menstelling in Nieuw-West en daarbuiten graag meer en vaker 
terug als bezoeker. Het is immers een van de doelen van het 
Van Eesterenmuseum een brede groep bewoners en geïn-
teresseerden met andere ogen naar de eigen omgeving te 
laten kijken. Samen met onderwijsinstellingen streven we naar 
aantrekkelijke en relevante culturele en educatieve program-
ma’s voor leerlingen in verschillende stadia van hun ontwik-
keling en belangstelling. Via wandelingen, debatavonden, 
tentoonstellingen en bijzondere activiteiten zoals een jaarlijkse 
fotowedstrijd lukt het om een gevarieerde bewonersgroep te 
betrekken bij ontwikkelingen in hun buurten. 

4.2 Publiciteit en relatiebeheer
Het Van Eesterenmuseum is erg actief op het gebied van pu-
bliciteit en relatiebeheer: communicatie vindt plaats via een 
uitgebreide website, een maandelijkse nieuwsbrief en social 
media. Voor de gestaag groeiende groep Vrienden van het 
Van Eesterenmuseum organiseren we regelmatig een klein 
evenement. Gedrukte media worden op projectbasis ingezet, 
zoals kaarten en postercampagnes gekoppeld aan exposi-
ties en evenementen. Bij andere musea en openbare instel-
lingen liggen informatiefolders over het Van Eesterenmuseum. 

Het museum heeft goede contacten met de pers. Over de 
opening van de Museumwoning en het programma in Bui-
tenveldert (2014) publiceerden landelijke dagbladen, waar-
onder het Parool en NRC-Handelsblad (Amsterdam Agenda). 
De presentatie eind 2015 van een museumfilm en een boek 
over Goed Wonen kreeg ruime media-aandacht, onder 
meer op NPO Radio 1 met interviews en reportages in de 
programma’s Met Het Oog Op Morgen en Nooit Meer Slapen. 

Ook verschenen artikelen en columns in dag- en maand-
bladen en woonmagazine Eigen Huis & Interieur. Lokale media 
als het Parool en weekblad Westerpost schrijven regelmatig 
over de activiteiten van het museum. Deze en andere aan-
dacht en interesse maakt het Van Eesterenmuseum als begrip 
en als fysieke plek in de stad zichtbaarder en bekender.

De publicatie Goed Wonen is uitgebracht in een reeks boeken 
die samen met uitgeverij Thoth is opgezet. Najaar 2016 ver-
schijnt de derde titel, een autobiografie van stedenbouwer 
Max van den Berg. Met deze reeks profileert het museum zich 
binnen de vakgebieden architectuur, stedenbouw en design. 

Deelname aan meerdere grote culturele (landelijke) mani-
festaties als de Open Monumentendag, Museumnacht en 
het Museumweekend genereert jaarlijks veel (nieuw) pu-
bliek en ‘exposure’. De komende jaren zetten we dit voort en 
zoeken we naar nieuwe initiatieven om aan deel te nemen, 
zoals bijvoorbeeld Das Mag Festival, een literair festival met 
een overwegend jong publiek, of het Beach Festival bij Ho-
tel Buiten, waarbij oude films en Polygoon-journaals rond het 
paviljoen getoond kunnen worden, in samenwerking met Eye.
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De opening van het nieuwe Van Eesterenpaviljoen is aanlei-
ding de inspanningen op het gebied van publieksbereik te 
intensiveren. Daarmee willen we zowel nieuw publiek ontvan-
gen als de relatie met het bestaande hechter te maken. Onze 
focus bij nieuw publiek ligt in eerste instantie bij Amsterdam-
mers (binnen en buiten de ring) en in tweede instantie bij in 
architectuur, stedenbouw en wederopbouw geïnteresseer-
den, uit binnen- en buitenland. De laatste groep kunnen we 
als kenniscentrum wel steeds beter bedienen door opname 
van verzamelingen, zoals recent de bibliotheek van Benno 
Premsela en Friso Broeksma. 

Ontwikkelingen de komende tijd:
• communicatiestrategie en -planning verstevigen 
• marketing opzetten in relatie tot nieuw paviljoen en locatie 

aan de Sloterplas
• netwerk met instellingen in de kunst-, cultuur- en educa-

tiesector onderhouden, uitbreiden en inzetten
• digitale architectuurgids ontwikkelen, samen met Arcam 

en Het Schip
• opzetten digitale ontsluiting van Van Eesterens erfgoed, 

samen met de Reinwardt Academie
• versterken van de identiteit / uitstraling van het museum, 

samen met ons eigen communicatieteam en met bu-
reaus KesselsKramer of Vandejong (onderdeel van het 
haalbaarheidsonderzoek)

4.3 Publieksbereik
Het museum heeft in de eerste jaren van 2010 tot en met 2014 
jaarlijks zo’n 3.500 duizend bezoekers getrokken, afkomstig 
uit Nieuw-West, geheel Amsterdam, overloopgebieden als 
Purmerend, Hoorn en Almere en na de opening van de mu-
seumwoning in 2012 ook toeristen en bezoekers uit andere 
provincies in Nederland. Daarnaast weten (inter)nationale 
professionals en opleidingen het museum te vinden. In 2015 
resulteerde deelname aan de Open Monumentendagen 
en participatie met ontwerpopleidingen in een bezoekers-
aantal van ruim 5.500 personen.

Op de huidige locatie  de Burgemeester De Vlugtlaan trekt 
het museum hoofdzakelijk bestemmingspubliek. Straks aan 
de Sloterplas op de nieuwe locatie verwacht het museum een 
grotere (spontane) aanloop. gelet op deze recreatieve om-

geving en de inzet op verbreding van programma. Verwacht 
wordt dat het bezoekersaantal vanwege het programma, de 
locatie en de verbeterde faciliteiten, inclusief museumcafé en 
-winkel, in 2017 vrijwel zal verdubbelen en de daaropvolgende 
jaren door toenemende bekendheid zal stijgen. 
Streefcijfers zijn: 
• 2017: 9.000 bezoekers
• 2018: 11.000 bezoekers
• 2019: 13.000 bezoekers
• 2020 : 15.000 bezoekers  

Onderbouwing van deze cijfers is opgenomen in bijgaand 
activiteitenoverzicht.
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5.1 Huidige museumorganisatie
Gekenmerkt door zijn specifieke karaktereigenschappen als 
jong architectuurmuseum - met een ruime buitencollectie en 
een persoonlijk levenswerk als leidraad voor activiteiten en 
verbindingen - neemt het Van Eesterenmuseum een bijzon-
dere plaats in binnen het culturele aanbod van Amsterdam. 
Met een speciale aandacht voor stedenbouw, architectuur, 
bewonersgeschiedenis en wat daarmee samenhangt, profi-
leert het zich naast én met andere instellingen als culturele 
pleitbezorger voor de bouwkunst in al zijn facetten. De mu-
seumorganisatie streeft er hierbij zoals gezegd naar actueel 
te zijn en zowel duidend als leidend te programmeren.

Op dit moment bestaat de interne museumorganisatie uit 
een bestuur met zes leden, een parttime directeur, een gesa-
larieerde parttime medewerker, zeven freelancers en circa 
80 vrijwilligers. De directeur en een groep van coördinatoren 
overzien en verdelen de dagelijkse werkzaamheden. Daar-
naast beschikt het museum over een 11-hoofdig comité van 
aanbeveling, waarvan de leden incidenteel voor verschil-
lende thema’s en programmaonderdelen worden geraad-
pleegd of ingezet. Aangezien de directeur een deeltijdaan-
stelling heeft, is overeengekomen dat het bestuur voorlopig 
een aantal uitvoerende taken op zich neemt. Portefeuilles 
als museale en interne zaken, personeelsbeleid, financiën, 
educatie en communicatie zijn hiermee onder bestuurders 
verdeeld.

De administratie is belegd bij een administratiekantoor met 
expertise binnen de culturele sector (ASK), de voorbereiding 
van boekhouding en facturen en verantwoording van subsi-
dies is in handen van een vrijwilliger en de directeur. Zij staan 
onder toezicht van een actief meewerkende penningmeester. 
Twee freelance professionals houden zich bezig met commu-
nicatie en social media; een communicatiespecialist maakt 
deel uit van het bestuur.

Veel activiteiten in en rond het Van Eesterenmuseum vinden 
plaats dankzij de grote inbreng van de vrijwilligers: zij vormen 
het kloppend hart van de organisatie. 
De vrijwilligers stellen zich professioneel op en komen zowel 
uit de buurt als uit een professioneel netwerk. Door de brede 
achtergrond van de verschillende medewerkers is expertise 
op uiteenlopende terreinen in de organisatie aanwezig: van 
administratie en technische know-how, museumkunde en 
vormgeving tot gespecialiseerde kennis op het gebied van 
onder meer (kunst)historie, architectuur, planologie, sociale 
geografie, landschapsarchitectuur, stedenbouw en musea. 

Het netwerk van persoonlijke en professionele relaties is groot 
en wordt intensief benut; dit waarborgt de artistiek–inhoudelijke 
kwaliteit van projecten.

Mede door inzet van alle vrijwilligers is het museum in relatief 
korte tijd uitgegroeid van een lokaal buurtinitiatief tot een 
volwassen en eigentijdse plek voor kunst en cultuur, waar 
bezoekers in aanraking kunnen komen met architectuur, ste-
denbouw, historie en zeker ook met elkaar. Zodoende raakt 
het museum steeds sterker verankerd in de stad. 

5.2 Van buurtmuseum tot krachtcentrale: 
implicaties voor de organisatie
Om zich in de periode 2017 - 2020 echter daadwerkelijk ver-
der te ontwikkelen van buurtmuseum tot ‘krachtcentrale’ 
dient de organisatie professioneler te worden en zich meer 
te gaan richten op projecten. De pioniersfase is achter de 
rug, het fundament ligt er. Het gaat er nu om de organisatie 
te bestendigen en via goed omschreven projecten en allianties 
uit te bouwen.

De kracht van de organisatie zit zoals gezegd in de bevlo-
genheid van de vrijwilligers, zowel in het bestuur als in de 
uitvoering van alle werkzaamheden. Van administratie tot 
programmering, van publieksontvangst tot educatie. 

De huidige wijze van leiding geven en bestuursvorm heeft 
het museum gebracht tot waar het zich op dit moment 
bevindt. In de directe toekomst is een organisatie met een 
verstevigde structuur en andere accenten nodig, zodat de 
ambities die zijn weergegeven in dit ondernemingsplan tot 
wasdom kunnen komen.

De medewerkers van het Van Eesterenmuseum blijven be-
staan uit vrijwilligers en enkele betaalde krachten en streven, 
voortbouwend op de sterke kanten van de huidige organisa-
tie, aldus naar verdere professionalisering. Ter voorbereiding 
op de opening van het nieuwe paviljoen worden sinds 2015 
nieuwe, extra vrijwilligers geworven. Zij krijgen straks samen 
met de huidige vrijwilligers training in het vertellen van ver-
halen en in ‘hostmanship’. Hiervoor is medio 2016 een traject 
gestart met stichting Blik op Talent, dat aan vrijwilligersorga-
nisaties in Amsterdam Nieuw-West een op maat gesneden 
programma aanbiedt op het gebied van werken met vrijwil-
ligers. Zodoende wil het museum de deskundigheid van het 
personeel bevorderen en andersom de aantrekkelijkheid 
van een (vrijwillige) betrekking bij het museum vergroten.
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Een ander streven van het museum is om allochtone bewo-
ners en nieuwkomers uit de buurt van het museum of elders 
vandaan, meer dan nu al vanzelf of via educatieve activitei-
ten, te betrekken bij het museum: als bezoeker of als vrijwilliger.

Om succesvoller te zijn dient het museum projectmatiger te 
gaan werken. Dit is voorgaande jaren al deels gelukt: er is 
gewerkt met jaarthema’s en werkgroepen die binnen de the-
ma’s de verantwoording op zich namen voor programmaon-
derdelen zoals de Van Eesterengesprekken, excursies en ex-
posities. Daarbij is ook plaats voor jong of reïntegrerend talent. 

Voor een ander deel slaagde het museum hier soms minder 
in: uit tijd- en geldgebrek werden projecten anderszins of hele-
maal niet uitgevoerd; enkele basistaken zijn blijven liggen en 
ondanks alle inspanningen waren de resultaten een enkele 
keer minder dan gehoopt. Dit besef is er: het museum leert 
hiervan en heeft de intentie als organisatie die stappen te zet-
ten die nodig zijn om te kunnen groeien.

Om de in dit plan beschreven ambitie waar te kunnen ma-
ken heeft de organisatie de komende tijd enkele betaalde 
professionele krachten extra nodig. Het streven is het museum 
kwalitatief en kwantitatief aan te passen aan een ontwikke-
ling die wenselijk en noodzakelijk wordt geacht. Tot 2020 bete-
kent dit een groei in bezetting en aanverwante uitgaven; de 
verwachting en intentie zijn dat deze ontwikkeling zich daar-
na zal stabiliseren. De meerjarenexploitatiebegroting voorziet in 

een groei van het betaalde personeelsbestand van de huidige 
1,7 fte naar uiteindelijk ongeveer 4 fte.

Een belangrijke reden voor de groei van het gesalarieerde 
personeelsbestand ziet het museum in de borging van con-
tinuïteit. In het algemeen zijn de vrijwilligers van het museum 
zeer trouw, ze vertrekken bijvoorbeeld omdat ze verhuizen 
of een (betaalde) baan vinden. Maar als plek waar mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt en jong talent zich ontwik-
kelt, heeft het museum ook te maken met verloop van mede-
werkers. De bedrijfsvoering mag hier echter niet onder leiden. 
Daartoe wil het museum de basis verstevigen en streeft het 
ernaar onder meer te worden opgenomen in het Kunsten-
plan 2017-2020 van Amsterdam.

Het Van Eesterenmuseum verheugt zich, samen met alle me-
dewerkers en betrokkenen, ten zeerste op de komende tijd, 
die spannend wordt en evenals het veelbesproken uitbrei-
dingsplan dat zo vaak terugkeert binnen en buiten de muren 
van het museum, in het teken zal staan van onze eigen alge-
mene uitbreiding.

5.3 Inkomsten en exploitatie 
Sinds de oprichting van het Van Eesteren Binnenmuseum aan 
de Burgemeester De Vlugtlaan in 2010 wordt het museum 
gesteund door stadsdeel Nieuw-West van gemeente Amster-
dam. Zonder subsidies vrijgemaakt uit de stedelijke vernieu-
wingsgelden was het museum er niet gekomen. In de daar-
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opvolgende jaren heeft het museum allianties gesmeed en 
zo de inkomsten doen toenemen vanuit de private hoek. Sinds 
2011 is de solide Van Eesteren, Fluck en Van Lohuizen (EFL) 
Stichting vaste begunstiger van het museum; zodoende kon-
den de baten met (destijds) 50% toenemen. Ook ondervond 
het museum steun van corporaties: in projecten (museumwo-
ning), en soms ook in middelen. Deze steun is op financieel 
vlak niet verder uitgebouwd vanwege de veranderende rol 
en terugkeer naar (wettelijke) kerntaken van de woningbouw-
verenigingen. Zij zijn onder toezicht gesteld van de Inspecteur 
van de Leefomgeving en mogen uitsluitend geld uitgeven 
aan woningbezit, niet meer aan projecten die sociale cohe-
sie in de buurt vermeerderen, zoals het Van Eesterenmuseum.

De museumleiding heeft steeds kostenbeweust gehandeld, 
waardoor de jaarbegrotingen veelal positief afgesloten kon-
den worden. Sinds 2014 is flink ingezet op projectmatig werken 
en subsidiewerving ten behoeve van deze projecten, met gun-
stig resultaat. Subsidies van bijvoorbeeld het Stimuleringsfonds 
voor de Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) maakten nieuwe projecten mogelijk, zoals een 
boek en film over Goed Wonen, alsook het studieprogram-
ma ‘Plannen voor West’ met ontwerpopleidingen. Ook bij de 
EFL-Stichting is op incidentele basis bijdrage verworven voor 
het programma ‘Werk in West’. Deze plannen en programma’s 
waren ook nodig voor vernieuwing van het aanbod, waarmee 
herhaalbezoek wordt bereikt. Het is dus mogelijk gebleken om 
voor diverse projecten incidenteel subsidies te verkrijgen. Voor 
dekking van een deel van de exploitatiekosten of uitbreiding 
van het aantal fte’s (wat door de toegenomen werklast die de 
projecten met zich meebrengen inmiddels urgent is) is dat in-
gewikkelder. Hiervoor zijn we op zoek naar aanvullende struc-
turele financiering. Met de toename van subsidie- en fondsen-
gelden ten behoeve van projecten daalt verhoudingsgewijs 
het percentage aan publieksinkomsten. 

Onderstaand een overzicht van bezoekers en publieksin-
komsten vanaf 2013:

2013 – 2015 + verwachting 2016 
2013 (exploitatiebegroting) 
Aantal bezoekers:  3.500 
Publieksinkomsten :  €25.000 
   (10% van de totale inkomsten) 

2014 (exploitatiebegroting) 
Aantal bezoekers:  4.000 
Inkomsten uit bezoek:  €25.000 
   (9% van de totale inkomsten) 

2015 (exploitatiebegroting) 
Aantal bezoekers:  5.500 
Inkomsten uit bezoek :  €20.000 
   (10% van de totale inkomsten) 

2016 (exploitatiebegroting) 
Aantal bezoekers:  6.000
Inkomsten uit bezoek :  €21.000 
   (6% van totale inkomsten)

De museumleiding is zich terdege bewust van deze ontwikke-
ling en beraadt zich op maatregelen om het percentage in-
komsten uit bezoek te verhogen. In de publieksinkomsten zijn 
louter de omzet uit toegangsbewijzen, boekverkoop, catering 
en zaalverhuur op te nemen. Daarnaast heeft de leiding ervoor 
gekozen enkele baten voor het leveren van producten (bijvoor-
beeld een boek over Max van den Berg in 2016), eveneens een 
vorm van inkomsten anders dan subsidie, in de boekhouding 
op te nemen als subsidiebijdrage aan projecten.

In algemene zin is het bestuur tevreden met de financiële gang 
van zaken, die zich kenmerkt als ongewis (want afhankelijk van 
subsidies) maar gezond.

Sinds 2012 houdt het museum zich om meerdere redenen 
bezig met plannen voor nieuwe huisvesting. Deze wens is in-
houdelijk ingegeven: in 2011 benoemde de RCE een groter 
gebied dan het huidige beschermde stadsgezicht tot een 
wederopbouwgebied van nationaal belang. Centraal hierin 
ligt de noordoever van de Sloterplas in Slotermeer-Oost. Ook 
stonden de Aireywoningen, een cruciaal ‘ensemble’ in het 
hart van het Buitenmuseum, lange tijd op de nominatie te 
worden gesloopt. Deze dreiging maakte dat het museum 
zich niet alleen inspande voor behoud van dit erfgoed, maar 
zich ook afvroeg wat dit zou betekenen voor de eigen huis-
vesting. De huidige huisvesting in Broedplaats de Vlugt is pas 
eind 2015 voor langere tijd zeker gesteld. Tot die tijd verstrekte 
de gemeente kortdurende huurovereenkomsten aan hoofd-
huurder Urban Resort. Daarnaast zijn de faciliteiten voor pu-
bliek in de broedplaats beperkt. Vanwege brandvoorschriften 
kunnen er maximaal 45 gasten tegelijk in het museum worden 
ontvangen, waardoor we herhaaldelijk bijzondere program-
mering en inkomsten zijn misgelopen. Daarom is vanuit het 



2018 
Aantal bezoekers:  11.000 
   (met alle pmc’s samen)
Inkomsten:   €21.000 
   (5,4% van totale inkomsten)

2019 
Aantal bezoekers:  13.000 
Inkomsten:   €23.000 
   (6,1% van totale inkomsten)

2020 
Aantal bezoekers: 15.000 
Inkomsten:   €26.000 
   (6,8% van totale inkomsten)

Voor de beredeneerde bezoekersaantallen verwijzen wij naar 
het meegezonden activiteitenoverzicht.

De publieksinkomsten zijn laag, en bovendien lager dan soms 
gevraagd door subsidieverstrekkers. Hierop zijn ondermeer de 
volgende punten van invloed:
• de trend van procentueel dalende publieksinkomsten 

nu er meer publieke en private bijdragen aan het mu-
seum ten behoeve van projecten worden gegenereerd,  
zet aanvankelijk door.

• de opbrengsten (uit entree, zaalverhuur, museumwinkel 
en café) zijn in de meerjarenbegroting bewust realistisch 
gehouden en gebaseerd op ervaring.

• de toegangs- en deelnameprijzen bij het museum zijn be-
wust laag. Wij vinden inclusiviteit belangrijk en willen dat 
bewoners van een gebied waar het gemiddelde inkomen 
lager ligt dan in andere delen van Amsterdam, ook ons 
museum kunnen bezoeken.  

We zetten in op de versterking van de financiële positie door 
middel van:
• de jaarlijkse financiële bijdragen van stadsdeel Nieuw-

West en de Van Eesteren, Fluck & Van Lohuizen Stichting 
te consolideren 

• een heroverweging van de entreeprijzen
• eigen inkomsten te verhogen door breed en gevarieerd  

te programmeren en cultureel te ondernemen (boek-
winkel, café e.d.)

• in te zetten op nieuwe activiteiten, zoals workshops, cur-
sussen, dagprogramma’s en masterclasses

• fondsen te werven voor financiële steun aan projecten  
en activiteiten 

museum ingespeeld op de al langer bestaande wens van het 
stadsdeel en corporaties cultureel programma toe te voegen 
aan de noordoever van de Sloterplas. Via die weg is het in 
gezamenlijkheid met het stadsdeel en corporatie Stadge-
noot gelukt plannen te ontwikkelen voor een Van Eesteren-
paviljoen. De benodigde middelen voor dit paviljoen zijn af-
komstig van het stadsdeel, van het Stimuleringsfonds voor de 
Huisvesting en Stadgenoot. De Stichtingskosten van het pavil-
joen worden ons a fond perdue ter beschikking gesteld. Voor 
de verhuizingskosten hebben we reserve opgebouwd, en is 
het niet anders dan voor destijds de eerste bewoners van de 
westelijke tuinsteden: we nemen onze oude meubels mee. Te-
gelijkertijd zijn de bouwcommissie en de projectleider van het 
paviljoen (allen vrijwilligers) ook belast met inspanning op het 
gebied van sponsor- en subsidiewerving.
Een professioneel programma vanuit het nieuwe paviljoen 
vraagt om eenzelfde inspanning. Die inspanning wordt ge-
leverd door de museumleiding en het bestuur uiteraard in 
nauw overleg met de betrokkenen bij het paviljoen.

5.4 Financiële prognose 2017 -2020
Uit het financiÎle overzicht blijkt dat een forse inspanning wordt 
gevraagd om sponsor- en subsidiegelden te verwerven. Deze 
last is zwaarder in 2016 en 2017 in verband met de nieuwe be-
huizing (benodigde extra personele inzet en extra bijdragen 
voor de nieuwe vaste expositieopstelling). Overigens is alleen 
het programma voor het nieuwe paviljoen, zoals een nieuwe 
vaste opstelling, in de begroting meegenomen. Er ligt een sub-
sidietaakstelling van €346.150 voor 2017, de daaropvolgende 
jaren is deze naar beneden bijgesteld tot €306.150. In dit bedrag 
vallen onze structurele bijdragen van het stadsdeel, voor het 
behoud van het karakter van de tuinsteden, en de EFL-Stichting, 
samen ruim €147.000. In hoofdlijnen is een plan bepaald om de 
genoemde taakstelling te kunnen behalen.

Doelstelling bezoekersaantallen en publieksinkomsten in 
de meerjarenbegroting 2017-2020:

2017 
Aantal bezoekers:  9.000 
Inkomsten:   €19.900 
   (4,6 % van totale inkomsten)

20
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• aanvragen voor project- en andere subsidies nog systema-
tischer te ontwikkelen en in aantal uit te breiden

• tenslotte: opname in het Kunstenplan Amsterdam  
2017- 2020

In de ogen van bestuur, directie en het gehele museum verdie-
nen Van Eesteren en Amsterdam Nieuw-West een volwaardige 
culturele hotspot van waaruit aandacht is voor de duurzaam-
heid van het cultureel erfgoed uit de wederopbouwperiode 
en de, hedendaagse, ontwikkeling van de mensen die in en 
om dat erfgoed (samen)leven. Met het uitvoeren van dit on-
dernmingsplan levert het Van Eesterenmuseum graag een 
duurzame bijdrage aan de realisering van een cultureel cen-
trum op deze bijzondere locatie in Amsterdam.
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Van Eesterenmuseum meerjarenbegroting 2017-2020

A B C D E F G H J

Begrotingspost 2017 2018 2019 2020

Baten

1a Publieksinkomsten (1a) 19.900

77.900

20.800

79.800

23.900

82.900

26.900

85.900

1b Sponsorinkomsten 55.000 55.000 55.000 55.000

1c Overige inkomsten 3.000 4.000 4.000 4.000

1d Indirecte opbrengsten 0 0 0 0

1eTotaal opbrengsten 77.900 79.800 82.900 85.900

346.150 306.150 306.150 306.150

2a KP subsidie 90.000 90.000 90.000 90.000

2b Overige subs. gem. A'dam 92.150 92.150 92.150 92.150

2c Subsidie OCW 0 0 0 0

2d Struct. subs. uit publ. middelen 0 0 0 0

2e Idem incidenteel 0 0 0 0

2f Bijdrage uit private middelen 164.000 124.000 124.000 124.000

2g Totaal subsidies 346.150 306.150 306.150 306.150

424.050 385.950 389.050 392.050 
3a Totaal baten

Lasten

4a Beheerslasten personeel 156.500

200.600

162.400

210.850

163.900

212.400

169.400

218.4004b Beheerslasten materieel 44.100 48.450 48.500 49.000

4c Beheerslasten totaal 200.600 210.850 212.400 218.400

221.900 176.400 176.400 176.400
5a Activiteitenlasten personeel 79.800 56.800 56.800 56.800

5b Activiteitenlasten materieel 142.100 119.600 119.600 119.600

5c Activiteitenlasten totaal 221.900 176.400 176.400 176.400

422.500 387.250 388.800 394.800
6a Totaal lasten

Resultaat

7a Totaal baten 424.050

1.550

385.950

-1.300

389.050

250

392.050

-2.7507b Totaal lasten 422.500 387.250 388.800 394.800

7c Saldo gew. bedrijfsvoering 5.050 -1.300 250 -2.750

8a Saldo rentebaten/lasten 600 600 600

 

8b Saldo buitengew.. baten/lasten 0
600

0
600

0
600

0
600

8c Expl. res. voor res. bestemm. 0 0 0 0

8d Dotatie/onttr. egalisatiereserve 0 0 0 0

8e Dotatie/onttr. overige reserves 0 0 0 0

8f Expl. na reservebestemming 2.150 -700 850 -2.150
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Van Eesterenmuseum meerjarenbegroting 2017-2020

A B C D E F G H J

Begrotingspost 2017 2018 2019 2020
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346.150 306.150 306.150 306.150

2a KP subsidie 90.000 90.000 90.000 90.000

2b Overige subs. gem. A'dam 92.150 92.150 92.150 92.150

2c Subsidie OCW 0 0 0 0

2d Struct. subs. uit publ. middelen 0 0 0 0

2e Idem incidenteel 0 0 0 0

2f Bijdrage uit private middelen 164.000 124.000 124.000 124.000

2g Totaal subsidies 346.150 306.150 306.150 306.150

424.050 385.950 389.050 392.050 
3a Totaal baten
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4a Beheerslasten personeel 156.500

200.600

162.400

210.850

163.900

212.400
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218.4004b Beheerslasten materieel 44.100 48.450 48.500 49.000

4c Beheerslasten totaal 200.600 210.850 212.400 218.400

221.900 176.400 176.400 176.400
5a Activiteitenlasten personeel 79.800 56.800 56.800 56.800

5b Activiteitenlasten materieel 142.100 119.600 119.600 119.600

5c Activiteitenlasten totaal 221.900 176.400 176.400 176.400

422.500 387.250 388.800 394.800
6a Totaal lasten

Resultaat

7a Totaal baten 424.050

1.550

385.950

-1.300

389.050

250

392.050

-2.7507b Totaal lasten 422.500 387.250 388.800 394.800

7c Saldo gew. bedrijfsvoering 5.050 -1.300 250 -2.750

8a Saldo rentebaten/lasten 600 600 600

 

8b Saldo buitengew.. baten/lasten 0
600

0
600

0
600

0
600

8c Expl. res. voor res. bestemm. 0 0 0 0

8d Dotatie/onttr. egalisatiereserve 0 0 0 0

8e Dotatie/onttr. overige reserves 0 0 0 0

8f Expl. na reservebestemming 2.150 -700 850 -2.150


