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de situatie 
Het project bevindt zich op de kop van een bouwblok 
naast de Nassaukerk. Het wordt begrensd door een 
drukke winkelstraat en een brede vaart. De omgeving 
bestaat uit blokken uit de19de- en stadsvernieuwing uit 
de 20e eeuw. Het gebouw is uitgewerkt als een aantal in 
elkaar grijpende volumes, waarbij de beweging in de 
richting van de brug geaccentueerd wordt door het lange 
blok aan de Nassaustraat daar door te laten steken. 
Deze opbouw wordt versterkt door de materiaalkeuze: 
het doorstekende volume is in lichtgekleurd stucwerk en 
het basisblok is in rood metselwerk uitgevoerd.   
de woningen De woningen staan als U-vormig blok op 
een plint van winkels en horeca. Zo ontstaat op de 
eerste verdieping een gemeenschappelijk terras, dat 
goed op de zon ligt. Hier bevinden zich de trappenhui-
zen en de woningtoegangen. 
Het dek is uitgevoerd als vegetatiedak (mos-kruiden) 
gecombineerd met grote tegels, in een vrij patroon. Om 
het binnengebied zo groot mogelijk te houden zijn de 
woningen aan de Tweede Nassaustraat zeer ondiep 
gemaakt. Als gevolg hiervan ontstaan hier brede, bijna 
vierkante woningen, met een relatief groot gevel- en 
raamoppervlak. Vanuit de woonkamer is zowel de 
breedte langs de gevel als de diepte van de woning te 
ervaren.  Het ontwerp is tot stand gekomen in een 
ontwerpteam met onder meer buurtbewoners. Er zijn 
twee-, drie- en enkele vierkamerwoningen opgenomen 
in dit gebouw. De woningen zijn aanpasbaar, ze zijn 
met eenvoudige ingrepen geschikt te maken voor 
bewoning door iemand met een lichte handicap.
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28 woningen, café en winkels
De Wittenkade -Tweede Nassaustraat, 
Amsterdam
Woonstichting Zomers Buiten

1991 - 1994
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