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de Stadshuizen
Langs de Kostverlorenvaart staan drie hoge smalle 
stenen gebouwen op een onderbouw. In de onderbouw 
liggen bedrijfsruimten en bergingen in twee lagen.
In de hoge gebouwen zijn per verdieping twee 
eenheden; ze worden middels een lift en een trappen-
huis via een open bordes ontsloten. In de middelste 
toren liggen gezinswoningen, in de Noord- en Zuidtoren 
loftwoningen. In deze woningen is een relatief grote 
woonkamer / woonruimte. 
Tussen de hoge gebouwen liggen telkens twee 
"huisjes", de ruimte in deze woningen is beperkt van 
oppervlakte ( 60m2 ) maar zijn extra flexibel door de 
grote hoogte (4,2-5,9m)
De woningen en werkruimten zijn op verschillende 
manieren in te delen en te gebruiken.

De toegang tot deze gebouwen van de Stadshuizen is 
via een pleintje. De veiligheidstrappen beginnen als 
open trappen en ontsluiten op de eerste verdieping een 
doorgaande galerij die de drie torens, de tussenliggende 
'huisjes' en bedrijfsruimten op deze verdieping verbindt.

Op het overblijvende driehoekige terrein staat aan de 
Donker Curtiusstraat nog een 'vierkant' stenen woon- 
gebouw van vier lagen op een onderbouw. In de onder- 
bouw zit een bedrijfsruimte en een parkeergarage. Het 
dek van de parkeergarage vormt de toegang tot de 
woningen en de bergingen. Vanaf het maaiveld loopt 
een talud naar boven waarin trappen zijn opgenomen, 
op het dek en het talud kan ook gespeeld worden. In dit 
gebouw zijn er een aantal kleinere studiowoningen, 
gecombineerd met vijf-kamer woningen.

57 woningen, 11 bedrijfsruimten, 
parkeergarage
Donker Curtiusstraat, Amsterdam
Consortium Buyskade ( De Principaal, 
Bouwbedrijf M.J.de Nijs en Zonen bv,
Rabo vastgoed )
1994 - 1998
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