
AMSTERDAM, GALGENSTRAAT

van der Waals / Zeinstra architekten  Donker Curtiusstraat 125-127  1051MC Amsterdam  T: 020 5813050  F: 020 5813051  E: buro@wzarch.nl  www.vanderwaalszeinstra.nl  

VAN DER WAALS / ZEINSTRA ARCHITEKTEN



Het project bestaat uit een verticaal en diep blok van vijf 

verdiepingen aan het Prinseneiland en een horizontaal en 

ondiep blok aan de Galgenstraat van vier verdiepingen.

Galgenstraat 

Hier liggen de voorzieningen zoals keuken, sanitair, 

berging en cv-ruimte aan de achtergevel, en alle kamers 

aan de voorgevel. De basisopbouw bestaat uit twee 

beuken van gelijke maat. Aan de gevel zijn de kamers 

doorgekoppeld met glasdeuren of -puien. Deze opbouw 

van de woning in de breedte komt tot uitdrukking in de ge-

vels: aan de straatzijde is een scherm in stucwerk gemaakt 

met over de volle breedte bandramen. Het scherm wordt 

beëindigd ter plaatse van het terugliggende trappenhuis. 

De iets vooruit geschoven balkons vormen een overgang 

naar de naast liggende, bestaande bebouwing. De achter-

gevel is een vlak met at random verdeelde kleine vierkante 

raampjes tpv de voorzieningen. De begane grond is uitge-

voerd in metselwerk en sluit daarmee aan op de bestaande 

bebouwing. Op het dak van het blok ligt het gemeenschap-

pelijke dakterras.

Prinseneiland 

Op de begane grond zijn aan de achterzijde de bergingen 

ondergebracht, ontsloten via de aparte gang vanaf de 

Galgenstraat. Aan de voorzijde bevindt zich de entree en 

eetkeuken van de maisonnette. Het is belangrijk voor het 

stedelijk karakter dat er ook weer een voordeur aan het 

Prinseneiland gemaakt is. Bij de flats hierboven liggen de 

voorzieningen zoals sanitair en (open) keuken in het 

midden en aan de beide gevels de kamers. Aan de voor-

kant is een grote woonkamer en aan de achterkant een 

slaapkamer en een klein kamertje (officieel een ruime 

berging met raam). De voorgevel sluit aan op het ritme van 

de verticale pakhuisgevels van het Prinseneiland en is op-

gebouwd uit een basement in metselwerk over twee lagen 

en een scherm in stucwerk over drie lagen.
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8 sociale huurwoningen

Galgenstraat-Prinseneiland, Amsterdam

Woningbouwvereniging Lieven de Key 

(de Key)

1988 - 1990
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