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Fietstocht: Van Eesteren Museum 

naar Museum Het Schip  
Speciaal voor fietsliefhebbers heeft het Van Eesteren Museum een fietstocht samen 
met landschapsarchitect Pieter Boekschooten en Museum Het Schip. De fietstocht 
is afkomstig uit het archief, maar heeft een update gehad. De fietstocht leidt door 
het groen langs de Sloterplas, naar de bejaardenwoningen, over de nieuwe brug bij 
de Haarlemmervaart, langs de Bretten en door het Westerpark naar Museum Het 
Schip. De fietstocht bestaat uit tien stops en is zelfstandig te fietsen van het Van 
Eesteren Museum naar Museum Het Schip, of andersom!	 

Circa: 7 à 8 KM 
Circa: 1,5 uur 
Tip: Drink een kop koffie bij Het Woeste Westen 

Fietstocht van het Van Eesteren Paviljoen naar Museum Het Schip: Volg de 

nummers op de plattegrond en lees de uitleg voor meer informatie. De route is 

vooral geschikt voor fietsers omdat begin- en eindpunt ver uit elkaar liggen. 

 

+ Bekijk de fietstocht met je telefoon of tablet. Klik op de gele stippen op de route 

voor meer informatie en beelden van de stops. De blauwe route geeft de fietstocht 

aan. Link via de Van Eesteren website.  
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Stop 1(A): Van Eesteren Museum en het 

Algemeen Uitbreidingsplan (AUP).  

Het Van Eesteren Museum is vernoemd 

naar architect en stedenbouwkundige 

Cornelis van Eesteren(1897-1988). Hij was 

betrokken bij verschillende invloedrijke 

initiatieven en stromingen binnen de 

moderne stedenbouw, architectuur en 

kunst waaronder De Stijl, Bauhaus, het 

Nieuwe Bouwen en het CIAM met ideeën over de functionele stad. Van 1929 tot 1959 

had hij als hoofdtaak het ontwerpen en uitvoeren van het uitbreidingsplan voor de 

gemeente Amsterdam, ook wel het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), bedacht in 

1934 en werd na de oorlog gerealiseerd. Op basis van het AUP werden in de jaren 

‘50 en ‘60 van de vorige eeuw de Westelijke Tuinsteden gebouwd. De realisatie was 

vertraagd door de bezetting van Nederland tijdens de 2e Wereldoorlog. 

+ Boulevard Noordzijde Sloterplas 

Met de komst van de Westelijke Tuinsteden werden er 14.000 woningen 

gerealiseerd. Voornamelijk voor de arbeidsklasese, ook wel de ‘blauwe boorden 

genoemd’. De witte boorden (ambtenaren, klerken e.d.) waren uiteraard ook 

welkom, zeker in het park om de Sloterplas. Het idee was dat een groot deel van de 

Amsterdammers, ook uit de binnenstad hier kwamen genieten van water, park en 

ontspanningen. Al flanerend zouden de witte en blauwe boorden, elkaar ontmoeten 

en groeten. 

+ Woonschijven van Zanstra 1965 

Cornelis Van Eesteren vond het belangrijk dat op strategische plekken landmarks, 

zoals hoge flats werden gebouwd. Al in het aangepate plan voor Slotermeer in 1939 

waren op deze plek drie hoge woongebouwen van 12 verdiepingen gepland. Het 

overgrote deel van de woningen in Slotermeer bestaat uit sociale woningbouw. Deze 

hoogbouwtorens zijn echter als vrije sector woningen gebouwd. Voor mensen uit de 

midden- en hogere klassen met woningen tot wel 150m2 groot!  

+ Sociale woonhoven en buurtwinkelstrip van arch. Cornelis Keesman 1954 

Aan beide zijden van de boulevard zou sprake moeten zijn van een verbinding 

tussen sociale klassen. Dat zelfde ideaal herhaalt zich in de gerealiseerde 

bebouwing. Sociale woonhoven bij een geplande jachthaven, van oudsher een 

locatie voor de middenstand en hogere klassen. De hoge appartementsgebouwen 

van architect Piet Zanstra zijn met de sociale woonhoven verbonden door een 

winkelstrip aan de Burgemeester Rendorpstraat met een breed trottoir dat lijkt uit 

te nodigen voor ontmoeting. Deze brede loper komt uit op de geplande culturele 
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locatie die uiteindelijk het van Eesteren 

Paviljoen werd na ruim 60 jaar een 

‘tijdelijke beplanting’ te zijn geweest.  

De wijkwinkelstrip was aanvankelijk 

bedoeld voor de dagelijkse boodschappen 

bij de bakker, slager en groenteboer. 

Echter onderging de winkelstroop een 

aanzienlijke transformatie. Alle 

bedrijfsruimtes zijn in gebruik, maar er zit geen enkele ‘klassieke’ winkel meer in. 

Alleen het originele Chinees-Indische restaurant Choi Yuen hield tot 2020 stand. 

Ooit zal hier een BBQ restaurant worden gevestigd. Daarnaast vindt men ook de 

hippe horeca van Looiedet en Casa di Napoli, een afhaalpizzaria. Pakhuis de 

Zwijger heeft hier ook een vestiging, genaamd New Metropolis.  

Vanaf het paviljoen gaat de route langs de jachthaven en de bouwblokken van 

Keesman naar wijk Noorderhof.  

Stop 2(B): Noorderhof, kreukelen tegen 

het park Vanaf de jaren ’90 vond hier een 

een interventie plaats, waarbij het 

Sloterpark naar het Noorden is vergroot 

(in het kader van Masterplan Sloterpark). 

Voor de toevallige voorbijganger lijkt alsof 

het park wordt aangetast door een 

botsting tussen nieuwbouw en groen. De 

oorspronkelijke bewoners weten nog dat 

hier vroeger de parkeerterreinen lagen van het (gesloopte) Sloterparkbad. En iets 

verder naar het noorden lagen lagere en middelbare scholen rond een nog 

bestaande katholieke kerk genaamd De Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes / Kerk van 

het Nieuwe verbond. Arch. Granpré Molière 1957. Deze driebeukige Hallenkerk in 

Romaanse basilicastjil is nu het middelpunt van de retrowijk Noorderhof. Dat in 

plaats kwam van de eerder genoemde scholen en het oude parkeerterrein van het 

Sloterparkbad. De vergroting van het park was mogelijk door het openbaar maken 

van een deel van het Sloterparkbadterrein. De oorspronkelijke spartelbadjes zijn nu 

het fundement voor restaurant Hotel Buiten, een horeca uitspanning en een 

siervijver. Het wijk Noorderhof is niet alleen een contrast in bouwstijl door de 

nostalgische aanpak van de stedenbouwkundige en architect Rob Krier in 

samenwerking met landschapsarchitect Pieter Boekschooten en vele anderen. Dit 

in aansluiting op de al in 1957 gedane (verplichte) nostalgie in katholieke kerk- en 

scholenbouw.  
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Het Noorderhof bestaat vooral uit duurdere koopwoningen rond de kerk als ware 

het een oud stadje met pleintjes, poorten, poortwoningen en een waar bastion als 

entree van de wijk. Het motto van Cornelis van Eesteren: “Licht, lucht en ruimte” 

was géén prioriteit in deze wijk. Gelukkig was dat er al ruimschoots in de buurt, 

namelijk in het vergrote Sloterpark. Hier speelde comfortabel wonen in een woning 

met eigen identiteit een grote rol. Ook de straten en pleinen zijn terug in die tijd 

ingericht. De baksteen in plaats van de betonnen straatklinkers en stoepen 

kwamen hier terug na jaren van afwezigheid. Zelfs de lantaarnpalen Model Holbein 

zijn uit die vroegere tijd. 

Bij Noorderhof gaan we rechtsaf en duiken we onder het brede viaduct van de 

Burgemeester Röellstraat door. Een van de dunste viaducten van Nederland 

ontworpen in modernistische stijl door Architect Dirk Sterrenberg. Naast fiets en 

voetpaden moest er ook een parkstrook en waterstrook komen, volgens het 

oorspronkelijke AUP.  

Stop 3(C): Burgemeester Eliasstraat  

Direct na het viaduct zien we een 

bijzonder contrast met de wijk 

Noorderhof. Sociale duplexwoningen met 

kleine benedenwoningen en iets minder 

kleine bovenwoningen van architect. Jan 

Willem Dinger 1954. En vlakbij het viaduct 

weer een kerk De Bron /Oase, 1954 van 

architect Joh Brouwer van Protestant -

Christelijke huize. Verderop geeft De kerk De ontmoeting ontworpen door Piet 

Zantstra in 1963 samen met een school een markering in de groenstrook. Zijn naam 

zullen wij vaker tegenkomen, als favoriete architect van Van Eesteren.  

Bijzonder is het wandkunstwerk betonrelief van Dick Elffers met twee vissen. De 

parkstrook wordt hier door een rij villa’s en bungalows gesplitst. In het 

oorspronkelijke AUP was dat niet de bedoeling. Aan de andere zijde van de straat 

alweer een sociaal contrast in de vorm van duplexwoningen van Gerard Tuynman 

en Jan Snellebrand. Ze werden gebouwd als tijdelijke oplossing voor de woningnood 

met de bedoeling ze samen te voegen tot een ‘normale’ woning. Het is er vrijwel niet 

van gekomen. Groter zal het contrast niet worden. De lommerrijke straat, 

overschaduwd door enorme vleugelnoten bomen, maakt ook deze duplexwoningen 

tot iets heel bijzonders. 

+ Leuk weetje: In het boek ‘de Oesters van Nam Kee’ door Kees van Beijnum speelde 

één van de bungalows een rol.  
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Stop 4(D): Burgemeester de Vlugtlaan en 

Meerwaldtplantsoen        

De Burgemeester Vlugtlaan is als 

hoofdwinkelstraat opvallend door het 

asymmetrisch profiel van de straat. Aan 

de Noordzijde verspringende 

woonblokken waar de groene hoven zich 

nadrukkelijk openen naar de straatzijde. 

Aan de Zuidzijde een lang gesloten 

winkelwand, soms doorbroken met poortjes. Mede voor ontsluiting van de 

bovenliggende woningen. Naast deze asymmetrie is het verschil in bouwstijlen ook 

opvallend. De gesloten winkelwand is opgetrokken in de behoudende, klassieke 

bouwstijl van de Bossche School door arch. Adriaan Evers en Gerard Sarlemijn. De 

asymmetrische zuidzijde is modernistisch, opgebouwd in systeem- of 

montagebouw uit betonplaten ontworpen door architect Berghoef in 1952 naar een 

systeem van Sir Edwin Airey, die ook een fabriek bezat die deze platen produceerde. 

De Airey-woningen zijn recent geheel gerenoveerd met behoud van het 

oorspronkelijke karakter. 

+ Meerwaldtplantsoen 

De laatste stop in de groene verbinding 

tussen Sloterpark en de Groene Scheg 

Bretten is zeer gedetailleerd ingericht met 

tal van verblijfsplekken. Ook scholen, 

bejaardenwoningen door architect Aldo 

van Eyck en een kerk bevinden zich aan 

de randen van de parkstrook. Midden in 

het groen staat een beeld van Jan 

Havermans uit 1962, de rustende bouwvakarbeider. Opvallend is dat de ‘blauwe 

boorden’ hoewel anoniem eindelijk in de wederopbouw voor het eerst een beeld 

kregen! Bij het draaipunt van het Meerwaldplantsoen staat weer een kerk. De 

klassiek vormgegeven voorheen katholieke St. Catharinakerk, nu de Syrisch 

Orthodoxe St. Sharbil, wederom in de stijl van de Bossche School van Arch. Evers en 

Sarlemijn uit 1954. Identiek aan de oorspronkelijke setting bij Noorderhof gaat de 

kerk gepaard aan scholen. Het complex sluit het park in noordelijke ligging vrijwel 

af. Dat was in het oorspronkelijke AUP niet de bedoeling. Het park zou in ruime maat 

naar de Bretten doorlopen.  

Nu buigt het park zich in Oost-West richting richting oude stad. Naast de wens ook 

oudere delen van de stad via groen te ontsluiten bestond ook de onmogelijkheid de 

verbinding met de Bretten te maken, omdat de tot snelweg uitgegroeide 



  www.vaneesterenmuseum.nl  

Haarlemmerweg en de spoorlijn niet volgens plan naar het noorden werden verlegd. 

In 1985 werd e spoorlijn toch verlegd en in 2019 werd de Haarlemmerweg 

getransformeerd in een fraaie stadsstraat met beboomde binnenberm en kon 

eindelijk worden overgaan tot het maken van de al in het AUP in 1934 ontworpen 

verbinding door een oversteek en aanleg van een brug over de Haarlemmervaart. 

 

+ Burgemeester Vening Meineszlaan en Meerwaldtplantsoen     

De Vening Meinesz heet terecht een laan door de zware beplanting met 

vleugelnoten en ondersteunt zo de parkstrook die zich soms manifesteert tussen de 

haaks geplaatste bebouwing. De verweving park en bebouwing waar het AUP 

patent op heeft is hier fraai uitgevoerd.  

We steken de straat over en gaan langs de Syrisch orthodoxe St. Sharbil naar de 

oversteek Haarlemmerweg en de bruggen over de Haarlemmervaart en de oude 

spoorsloot. Let op:de route via google maps loopt anders, de spiksplinternieuwe 

brug over de oude spoorslot is nog niet ingetekend. Duik hier het Brettenpad in!  

Stop 5(E): Sportpark Spieringhorn 

Het sportpark stamt uit 1971 en is een 

verplaatsing uit de Overbrakerpolder 

nabij de begraafplaats St. Barbara. Het 

park is naar een groot veenweidegebied 

dat er vroeger lag genoemd. Verdwenen 

onder het zand voor het Westelijk 

Havengebied. Opvallend is de dijk die 

schuin door het sportpark loopt. Het is een 

restant van de Middeleeuwse Spaarndammerdijk, die vanaf 1200 tot 1872 de 

zuidelijke begrenzing vormde van het nog niet ingepolderde IJ. Tegenover de grote 

voetbal op die dijk is een kunstwerk geplaatst ‘De Deur naar het Verleden’ (arch. 

Pieter Boekschooten 2012) die verwijst naar de locatie van de herberg en lusttuin 

‘Huis te Bretten ’dat hier tussen 1635 en 1837 stond. Het huis moest verdwijnen voor 

de aanleg van de eerste spoorlijn van Nederland en - door spontane natuur 

ingevuld. De spoorlijn is over ruime afstand naar het Noorden verplaatst in 1985 om 

aan te sluiten op het huidige station Sloterdijk.   

Over de hoge dijk naar het oosten belanden we in Sloterdijk-Centrum en zien de oversteek 
van de raderweg.  

potentiële gemengde woonwerkplek in het AUP: Nieuw Sloterdijk (Sloterdijk-C) en 

Slotermeer voor zowel auto, tram, bus, voet als fiets. Maar strandde ook hier op de 

Haarlemmerweg, (toen nog) de vaart en ook nog op de spoorweg tot 1985. De grote 

ambities zijn nog duidelijk zichtbaar in het profiel van de Fockstraat als u even naar 

het zuiden kijkt. Ruimte genoeg voor tram, auto, fiets- en voetgangersverkeer. Dat 
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alles loopt echter dood op de Haarlemmerweg. Alleen de fiets- en voetganger kreeg 

via de Haarlemmerweg moeizaam toegang tot Sloterdijk-C. Het ging dan ook niet 

goed met Sloterdijk-Centrum toen nog Teleport. Er lagen nogal wat kavels braak en 

er kwam steeds meer leegstand tot maar liefst 60% in het gebied. Terwijl er toch al 

een verschuiving naar het westen was gedaan ten koste van Sportpark 

Spieringhorn. 

Van Eesteren wilde namelijk de oude haven van de in 1921 geannexeerde gemeente 

Sloten, Sloterdijk, geheel slopen voor ‘Nieuw-Sloterdijk’. Even vergeten was dat er de 

oude Petruskerk uit 1663 (met delen uit 1572) stond mét erin en omheen graven mét 

eeuwigdurende grafrechten. De sloop ging derhalve voor ruim het halve dorp niet 

door. De rest verdween en - speelt de rol van een Gallisch dorp uit Asterix Obelix 

tegen het geweld van hoogbouw en infrastructuur (van de ring West).  

 

 

 

Bij het rode Café Bret aan de Radarweg even stoppen en links kijken.  

 

Daar vermenigvuldigt het -rode Café Bret opgebouwd uit zeecontainers uit de 

Amsterdamse haven(Arch.Wouter Valkenier) zich als een rode versie van Oud-

Sloterdijk compleet met kerksilhouet, moestuinen en zelf een wijngaard op het 

onland van Sloterdijk. Dit was ooit als locatie voor de Lamargtoren bedoeld. Maar 

liefst 210 meter als eerste echte wolkenkrabber van Amsterdam én hoogste toren 

van Nederland. De kantoortoren is genoemd naar de financier Larmag investments. 

Ontworpen door LIAG Architecten / Skidmore, Owings & Meril. 

Sloterdijk –C zelf tenslotte gaat 80 jaar na het AUP eindelijk worden zoals het 

bedoeld is: gemengd wonen, werken en logeren met een verblijfs waardige 

openbare ruimte die aansluit op het groen van de Brettenscheg. Naast rood krijgt 
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het gebied ook een groene laklaag. De eis voor nieuwbouw is circulair, verticaal en 

horizontaal groen aangepast aan de ligging in de groene Brettenscheg.  

Stop 6(F): Oud-Sloterdijk en 

Volkstuinparken Sloterdijkermeer en Nut 

en Genoegen  

De Arlandaweg en linksaf de 

Sloterdijkerweg op, komt uit op Oud-

Sloterdijk. Ga de dijk op en neem een 

kijkje in het gehalveerde restant van de 

haven van Slooten, de qua oppervlakte 

grotere en oudere buurman van 

Amsterdam die in 1921 door Amsterdam werd geannexeerd. Oude en nieuwere 

dijkhuisjes en de laaggelegen Petrus kerk met rondom de begraafplaats een deel 

van het oude havnestadje van de ondergang heeft behoed. Ga terug naar het 

noorden en een beetje naar rechts. Dan is er ook zicht op het volkstuinenpark 

Sloterdijkermeer. Dit park zou volgens het AUP ook worden omgezet in wonen en 

werken net als de buurman volkstuinpark Nut en Genoegen. Het beperkte zich tot 

halvering. De noordelijke helft ging verloren aan infrastructuur, de verlegde 

spoorlijn, wegen en strikt werken in de vorm van Sloterdijk 1. Nu wordt er gekeken of 

de volkstuinparken beter kunnen inspelen op het gebruik van meer openbaar 

gemaakte ruimte voor iedereen.  

Terug naar het noorden en via een tunnel de spoorlijn passeren. 

+ Sloterdijk 1                   

Op het terrein van de noordelijke helft van Volkstuinenpark Sloterdijkermeer en Nut 

en Genoegen ligt nu een deel van Sloterdijk 1. Een 100% werkgebied dat nu wordt 

getransformeerd in een mix van wonen en werken, horeca, hotels en recreatie. 

Direct na de noord-zuid lopende contactweg hervinden we de Spaarndammerdijk, 

de zuidelijke IJdijk, weer terug die we ook al waren tegengekomen bij sportpark 

Spieringhorn en in Oud-Sloterdijk. Opvallend is dat in dit deel van Nieuw-West 

zoveel oude landschapselementen nog zichtbaar zijn. In het bebouwde gedeelte 

van de westelijke tuinsteden is daarvan 

vrijwel niets meer te zien. 

Let op: de route loopt hier over een 

voetpad. Loop dit stukje met de fiets aan 

de hand.  

 

Stop 7(G): Spaarndammerdijk  

Ten zuiden van de dijk zien we een 
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laaggelegen stuk oud landschap in de vorm van een restant eeuwenoude 

veenweide, een oude boerderij die als buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ en 

horecapunt fungeert en een om begrijpelijke reden een hooggelegen begraafplaats 

Sint Barbara uit 1893. Deze begraafplaats was van de kerk de Liefde aan de 

Bilderdijkstraat. De begraafplaats tegenover de kerk aan de andere kant van de 

Bilderdijkstraat werd te klein en is al lang het Bilderdijkpark. Alleen het ‘Pesthuisje’, 

nu een horeca uitspanning, herinnert aan het verleden. De begraafplaats aan de 

Spaarndammerdijk is bijzonder fraai met oude bomen en architectuur. Een goed 

moment om tot rust te komen tijdens de tocht in deze sacrale (semi-openbare) 

ruimte. In het AUP was het gebied bestemd voor de uitbreiding van de 

begraafplaats en vestiging van volkstuinen. Opvallend is dat op veel veel plaatsen 

in de kreukelzones van Amsterdam waar de bedoelingen van het AUP niet zijn 

gerealiseerd alles min of meer in oorspronkelijke staat is gebleven dan wel door de 

natuur is overgenomen. Het groene gebied is inmiddels onderdeel geworden van 

Groot Westerpark. 

We buigen langs de begraafplaats af naar het zuiden langs een restant veenweide. 

Stop 8(H): Overbrakerpad en Woeste 

Westen  

Een overhoek bij een spoorlijn en 

rangeerterrein. Deze weide is in gebruik 

genomen door de natuurspeelplaats het 

‘Wilde Westen’. Een mooi gebruik van een 

kreukelzone door een ‘groene laklaag’ er 

over aan te brengen nadat de 

bestemming volkstuinen in het AUP nooit is gerealiseerd. 

We duiken onder de spoorlijn door en komen weer langs restanten veenweide, nu 

natuurgebied aan de oostzijde, een natuurtuin en schoolwerktuinen aan de 

westzijde. Het natuurgebied is nu beschermd en hoe kan het ook anders: in het AUP 

bestemd als schoolwerktuinen en/of volkstuinen. 

Stop 9(I): Westergas  

De bijzondere kern wordt gevormd door 

de gebouwen van de voormalige 

Westergasfabriek, optimaal gebruik van 

een oud industrieel complex. Het terrein 

en de gebouwen zijn samen met het 

Vondelpark nu de meest in trek zijnde 

openbare ruimtes van de stad. De grote 

gasfabriek is in 1883 gebouwd om 
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steenkoolgas te produceren. Om het karwei zo snel mogelijk te klaren werden er 

zware transportwagens met paard en al uit Engeland overgebracht. Het initiatief 

kwam namelijk van de Engelse Imperial Conitental Gas Association. De 

Amsterdamse architect Isaac Gosschalk mocht de gebouwen ontwerpen. De keus 

was niet geheel onomstreden omdat hij als gemeenteraadslid de bouw van de 

fabriek door het Britse bedrijf had gesteund. Zijn ontwerp volgde de traditionele neo 

renaissancestijl, met veel rode en gele baksteen. 

 

Begin jaren zestig is de productie van gas gestopt. Er was aardgas gevonden in het 

noorden van Nederland waardoor het dure productieproces van stadsgas met 

steenkolen niet meer nodig was. Na vele jaren discussie over de toekomst van het 

terrein is besloten om er een cultuurpark van te maken. De Amerikaanse 

landschapsarchitect Kathryn Gustafson heeft samen met de Nederlandse 

architecte Francine Houben van het architectenbureau Mecanoo de terreinen 

heringericht. Sommige gebouwen zijn gesloopt maar de meeste hebben een nieuwe, 

culturele bestemming gekregen. De oude administratiegebouwen van de 

gasfabriek fungeren als hotel. Westergas is nu een bruisend uitgaansgebied, met 

cafés, restaurants, een filmhuis en allerlei culturele activiteiten.  

 

De route gaat nu door het oorspronkelijke deel van het Westerpark waarvan de 

aanleg startte in 1891. Ontwerp door Leonard Antony Springer (ook het Oosterpark 

is van zijn hand) Voordien lag hier van 1842 tot 1878 het station Willemspoort, een 

kopstation van waar de treinen naar Haarlem vertrokken. Het park kent als vele 

andere parken in de 19e eeuwse gordel de Engelse landschapsstijl. 

 

Stop 10(J): Het Spaarndammerplantsoen 

en Museum Het Schip  

Rond het Spaarndammerplantsoen staan 

de mooiste gebouwen van de 

Amsterdamse School. Het eerste 'paarse' 

blok werd in 1913 gebouwd in opdracht van 

de bouwondernemers Klaas Hille en Gerrit 

Kamphuys. Het bijzondere is dat hier voor 

het eerst de gevel als een eenheid werd 

gezien. De architect Michel de Klerk speelde met de vormen van de ramen en 

trappenhuizen. Aanvankelijk zouden beide bouwondernemers ook het tweede blok 

bouwen. In verband met de dure en schaarse bouwmaterialen door de Eerste 

Wereldoorlog die elders in Europa woedde, zagen ze daarvan echter af. De 

gemeente heeft toen ingegrepen en aan de woningbouwcorporatie Eigen Haard 

gevraagd om het project over te nemen. Dit tweede 'gele' blok kwam in 1918 tot 



  www.vaneesterenmuseum.nl  

stand en is al weer uitbundiger dan het eerste blok. Het derde ‘oranje’ blok staat 

bekend als Het Schip en is het meest beroemd.  

 

De naam Het Schip is nooit officieel gegeven en waarschijnlijk in de volksmond 

ontstaan omdat het gebouw de vorm van een Schip heeft. Het gebouw dat in 1921 

gereed kwam, heeft veel golvende bakstenen elementen en is vol kleur, details en 

kunstwerken. Twee van de drie blokken zijn de afgelopen jaren door 

woningbouwvereniging Eigen Haard ingrijpend gerestaureerd en weer 

teruggebracht in de staat, zoals architect Michel de Klerk voor ogen stond. 

Bakstenen zijn soms vervangen, glas in lood is hier en daar weer teruggekomen en 

na uitgebreid onderzoek zijn de originele kleuren opnieuw aangebracht.  

 

Museum Het Schip 

Enkele jaren geleden heeft de school nieuwbouw gekregen in de aangrenzende 

Houthavens. Het schoolgebouw is toen helemaal gerenoveerd en herbestemd tot 

museum. Museum Het Schip toont hier nu exposities over de kunst, architectuur en 

volkshuisvesting van de Amsterdamse School.  
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1 Van Eesteren Paviljoen, gefotografeerd door Luuk Kramer.  

2 Luchtfoto van Noordzijde Sloterplas, Stadsarchief Amsterdam/ Archief van de 
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3 Noorderhof, gefotografeerd door INBO.   
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5 Burgemeester de Vlugtlaan en Meerwaldtplantsoen, Stadsarchief Amsterdam/ 

Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening: foto's. 

6 Sportpark Spieringhorn . 

7 Tuinen van Bret, Amsterdam Magazine. 

8 Lamargtoren, via architectenweb. 

9 Oud-Sloterdijk en Volkstuinparken Sloterdijkermeer en Nut en Genoegen, 

Stadsarchief Amsterdam/ Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening: foto's. 

10 Spaarndammerdijk, gefotografeerd door VEM.  

11 Overbrakerpad en Woeste Westen, gefotografeerd door VEM. 

12 Westergas, Stadsarchief Amsterdam.  

13 Museum het Schip, gefotografeerd door Museum het Schip.

 


