
Speur mee, zet de nummers erbij
( 1 )  Betonnen zandbak
( 2 )  Metalen duikelrekjes 
( 3 )  Metalen klimboog
( 4 ) Metalen iglo 
( 5 ) Metalen trechter
( 6 ) Betonnen springstenen
( 7 ) Speelvijver met met ronde  
 stapstenen
( 8 )  Betonnen klimberg

Wat is een Aldo?
Aldo van Eyck was een architect.  
Een architect ontwerpt gebouwen. Maar Aldo 
bedacht ook speeltoestellen en speelplaat-
sen. Wel meer dan 700 in (bijna) heel Amster-
dam. Maar zijn ze er nog? Waar precies? Dat 
gaan we uitzoeken! Help je ons?

Hoe kun je helpen? 
Nu je weet hoe een Aldo eruit ziet kun je  
ons helpen.

Zoek & vind
Ga naar buiten en kijk of er in jouw  
buurt speelplaatsen zijn waar je deze  
speeltoestellen kunt zien.

Speel & deel
Heb je een toestel gevonden? Waar staat 
het? Hoe ziet het eruit? Wat kun je er mee 
doen? Kun je ook laten zien hoe jij met dit 
toestel speelt? Of doe een kunstje op het 
toestel.  Maak een foto, filmpje of tekening 
en deel die met ons via instagram of 
facebook en tag ons @vaneesterenmuseum. 
Succes en we zijn benieuwd! 
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Speel (er) mee! 
Zoek je Aldo 

www.vaneesterenmuseum.nl



Na de oorlog werden er in heel Amsterdam 
openbare speelplaatsen aangelegd. Vooral in 
de nieuwe woonwijken die we nu Nieuw-West 
noemen.

Meer dan 700 
Cornelis van Eesteren was in die tijd hoofd 
Stadsontwikkeling bij de Dienst Publieke 
Werken. Jakoba Mulder, die als architect en 
stedenbouwkundige voor hem werkte, vroeg 
in 1947 aan Aldo van Eyck, architect, om een 
plan te maken voor het inrichten van zo’n 
speelplaats. Tot 1978 zijn er, verspreid over de 
hele stad, uiteindelijk meer dan 700 tot stand 
gekomen!

Alle speelplaatsen waren verschillend 
en voor de plek zelf ontworpen. Eén ding was 
overal hetzelfde: de speeltoestellen 
waren allemaal onbeweeglijk, abstract en 
geometrisch van vorm, waardoor ze alle ruim-
te lieten aan de eigen verbeelding en fantasie 
van het kind.

Helaas zijn er van deze speeltoestellen van 
Aldo van Eyck weinig overgebleven. Vanaf de 
jaren zeventig zijn er veel, na verwaarlozing 

of vandalisme, gesloopt of (deels) vervangen 
door een ander, niet door Van Eyck ontwor-
pen, type speeltoestel. Maar gelukkig is de er-
fenis van Aldo van Eyck nog steeds te vinden 
op diverse plekken in de stad!  
 
Sinds het begin van de eeuw is er veel her-
waardering en worden verouderde of bescha-
digde originele speeltoestellen gerestaureerd 
of vervangen door vernieuwde versies. 

Een Aldo gevonden? 
Het Van Eesteren Museum wil graag weten 
waar in de stad nog speeltoestellen van Aldo 
van Eyck te vinden zijn. 
Laat ons weten als er een Aldo bij jouw in de 
buurt staat via instagram of facebook 
en tag ons @vaneesterenmuseum. 
Je vondst helpt ons een inventarisatie 
te maken. We gaan dit jaar veel aandacht 
besteden aan de speeltoestellen van Aldo van 
Eyck. Voor kinderen en volwassenen. Houd 
onze website in de gaten! 

Aldo van Eyck
Speelplaatsen & speeltoestellen 
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Voor nog meer over de speelplaatsen en speeltoestellen van Aldo van Eyck zie
https://vaneesterenmuseum.nl/aldo-van-eyck/


