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Droomproject van de Postcode Loterij aan de Prinses Irenestraat 
 
 
Beste bewoners van de Irenebuurt, 
 
U heeft het wellicht al gehoord: de Goede Doelen Loterijen 
(Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij) 
hebben het 'Winterthur' pand aan de Prinses Irenestraat 31-33 
gekocht. We zijn er heel blij mee! 
 
Sinds eind jaren '80 zijn wij gehuisvest in een paar panden aan de 
Van Eeghenstraat. Een prachtige locatie, maar inmiddels telt onze 
organisatie een paar honderd medewerkers en is het in de Van 
Eeghenstraat erg krap. 
Ruim een jaar geleden zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe 
werkplek. De belangrijkste criteria waren dat het een leegstaand 
kantoorpand zou zijn, het liefst binnen de ring van Amsterdam én op 
loopafstand van een treinstation. Een bestaand pand kunnen wij een 
nieuwe ziel geven en zo duurzaam mogelijk verbouwen. Duurzaam, omdat 
dit aansluit bij onze missie voor een betere, groene wereld. Binnen 
de ring, omdat wij graag dichtbij onze deelnemers werken en veel 
collega’s in de stad wonen. 
 
Nadat wij afgelopen zomer het pand aan de Prinses Irenestraat 
bezichtigd hadden was de keuze snel gemaakt. Het gebouw voldoet in 
alle opzichten aan onze wensen, maar het biedt nog veel meer. Door 
de carrévormige bouw om het binnenplein -nu de parkeerplaats- heeft 
het een vriendelijke en kleinschalige uitstraling. De grote, open 
vloeren bieden genoeg mogelijkheden om al onze dromen waar te maken. 
Met onze collega’s denken we nu na hoe wij het pand zo verantwoord 
mogelijk kunnen verbouwen en inrichten en hoe wij van toegevoegde 
waarde kunnen zijn in de buurt, uw buurt.  
 
Naar verwachting duurt het nog twee jaar voordat wij daadwerkelijk 
zullen verhuizen. Het komende jaar willen we alle voorbereidingen 
treffen, waarna de verbouwing ook nog een jaar in beslag zal nemen. 
Via uw voorzitter Jacqueline Shaya blijven wij in contact met de 
buurtvereniging en zullen wij u graag op de hoogte houden van alle 
ontwikkelingen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
namens alle medewerkers van de Postcode Loterij, VriendenLoterij en 
BankGiro Loterij 
 
Martijn van Klaveren (hoofd communicatie)  
Esther Wubben (projectteam Prinses Irenestraat)  


