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Als architect Max van Huut vertelt over 
‘Het Zandkasteel’ dan hoor je de liefde in zijn 
stem terug. Samen met partner Ton Alberts, 
die inmiddels overleden is, ontwierp hij destijds 
het kenmerkende gebouw in opdracht van de 
NMB-bank, de voorloper van de ING-bank. 
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Zandkasteel:
‘Het verwonderen 
gaat nog even 
door’
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Het werd een prachtig organisch ontwerp bestaande 
uit tien T-vormige torens verbonden in een 
S-vormige slinger. Met bijna 75.000 vierkante meter 
is het één van de grootste gebouwen van Nederland. 
Vanaf 1987 werkten de bankmensen in de vijf 
tot acht verdiepingen hoge gebouw dat later die 
mooie bijnaam kreeg. Een bijnaam geheel passend 
bij de gedachte erachter, namelijk een gebouw 
dat zijn vormen ontleend aan de natuur en daar 
een onderdeel van wordt. ‘Ik noem dat organisch 
ontwerpen, heel actueel tegenwoordig. Je kunt wel 
strijden tegen de natuur door gebouwen te bedenken 
die opvallen, maar dat hebben wij eigenlijk nooit 
gedaan. Bij ons zijn de natuur, de mensen en het 
gebouw een geheel. Daarom staan er ook op de grote 
parkeerdaktuinen bomen die inmiddels dertig meter 
hoog zijn en geen losse plantenbakken.’ 

Mensen
Bij die natuur rekent hij dus ook de mensen. 

‘Wij hebben het zo ontworpen dat het gebouw moet 
uitnodigen om onderling contact te maken.’ De 
interne straat, die de torens met elkaar verbindt, geeft 
de mogelijkheid tot ontmoeting. De trap nemen in 
plaats van de liften. Prachtige vaste binnenbeplanting 
en vier thematuinen buiten waar je heerlijk kunt 
verblijven. Ontwerpuitgangspunten die ook nu mooi 
van pas komen bij de nieuwe functies.

Kenmerkend voor het gebouw zijn de op de 
natuur geïnspireerde vormen die overal terugkomen. 
Ook de interne straat die, meanderend als een rivier, 

door het gebouw loopt. Uit onderzoek blijkt dat die 
natuurlijke, vrije vormgeving stressverlagend werkt. 
‘Daarnaast vinden wij ook dat je de bouwvakkers 
het niet kan aandoen om constant dezelfde dingen 
te moeten laten doen. Dat is voor niemand leuk.’ 
Iets geven aan mensen dat is belangrijk in zijn ogen 
binnen de architectuur. ‘Met de opdrachtgever 
zoeken we naar de beste balans tussen een goede 
businesscase en het schenken van iets moois voor 
de gebruikers en de omgeving. Het is toch jammer 
dat we relatief jonge gebouwen slopen? Ik vind 
het ook goed dat de opdrachtgever een aanzienlijk 
percentage reserveert voor mensen die in de directe 
omgeving wonen of werken. Die wandelden er 
jarenlang langs en gaan er nu wonen.’

nieuwe functies
Toen de ING-bank aankondigde te gaan verhuizen 

naar een minder groot kantoorpand een paar straten 
verderop, werd in 2015 de beslissing genomen om 
het kantoorgebouw een nieuwe functie te geven. 
De ING-bank was, door haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, blij met de nieuwe invulling. 
Zowel de omgeving als het gebouw zelf lenen zich 
prima voor een nieuwe bestemming. Het gebouw 
was destijds zo ontworpen, dat mocht de bank 
eruit gaan, de flexibiliteit van de plattegronden 
mogelijkheden biedt voor andere functies. En zo 
geschiedde. Time changes, DNA remains. Sinds 2017 
is het bovendien het eerste gemeentelijke monument 
in Amsterdam Zuidoost.

Naam:
Max van Huut 
Bedrijf:
Alberts & Van Huut 
Living Architecture 
Werkt als:  
Architect en 
onderzoeker 
Vooral bezig met: 
Mens en natuur in 
relatie tot landschap, 
stedenbouw en 
architectuur
Wil bereiken: 
Bijdrage leveren aan 
een duurzame wereld 
en vormbewustzijn in 
de architectuur
Over tien jaar: 
Continu proces
Het kantoormoment 
van de dag:
Lopen en fietsen door 
de stad naar kantoor
Leukste collega:
Hans IJkelenstam, 
mijn rechterhand
Buiten de deur naar:
Naar de bouwplaats en 
opdrachtgevers
Een deal met/over:
De opdrachtgevers om 
te komen tot een mooi 
ontwerpproces

Max van Huut in Het Zandkasteel
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Belangrijkste persoon/
personen:
Mijn geliefde, familie 
en zij die mij uitdagen       
Weggeven: 
Delen van kennis en 
wijsheid
Aanvaarden:
Van constante 
verandering
Veranderen:
Minder mooie 
gebouwen mooier 
maken    
Durven: 
grensverleggend en 
lerend bezig zijn 
goede voornemens: 
Balans maken tussen 
stilte en drukte
Nooit meer doen:
Denken dat iets 
zomaar goed komt
Vrije tijd:
Stille momenten 
toelaten om te komen 
tot vernieuwingen

transformeren
Wonam en Zadelhoff transformeren zeven van de 

tien torens van Het Zandkasteel naar een mixed-
use gebouw. Er komen 263 appartementen van 36 
tot 94 vierkante meter, 47 flexibele kantoren, 12 
vergaderruimtes, horeca in de hal bij de hoofdentree 
en diverse andere functies. De horeca verbindt 
binnen met buiten en is voor iedereen toegankelijk. 
‘Het wordt een ontmoetingsplek voor mensen 
uit de buurt en levert een belangrijke bijdrage 
aan de levendigheid van het gebied. Omdat de 
interne straat een belangrijk onderdeel wordt bij de 
verschillende functies, is D/Dock aangetrokken om in 
samenwerking met ons, de zeven torens te voorzien 
van verschillende thema’s. Te denken valt onder 
andere aan een studieplein, een kunstplein en een 
filmplein.’

school
In de overige drie torens komt, in opdracht van 

de Gemeente Amsterdam en in samenwerking 
met Esprit Scholengemeenschap, de Amsterdam 

De stand van het land: 
Bij vele uitbreidingen 
wordt er te weinig 
rekening gehouden 
met de natuur
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling:
Duurzame 
ontwikkelingsdoelen, 
verkenning natuur en 
verstedelijking
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling:
Het streven van 
landen naar meer 
economische 
onafhankelijkheid en 
menselijke waarden
Uitkijken naar:
gebouwen een tweede 
leven geven               
Zorgen voor/over:
De directe 
leefomgeving van 
mens en natuur
Niet vergeten:
Dat ieder mens uniek 
is en recht heeft op 
een woonplek        
Onmisbaar:
Samengaan van ratio 
en intuïtie

International Community School voor leerlingen 
van 4 tot 18 jaar. Ook hier leenden de bestaande 
plattegronden zich goed voor de vele verschillende 
functies. Het architectenbureau Alberts & Van Huut is 
volledig betrokken bij de beide transformaties en Van 
Huut is blij dat het bureau een rol speelt in het geven 
van een tweede leven van het gebouw en te zien 
dat de toenmalig gekozen ontwerpuitgangspunten 
de mogelijkheden bieden voor andere functies. ‘De 
nieuwe bestemming benadrukt de waarde van het 
gebouw. Voldoende daglichttoetreding in het gebouw 
biedt ook de mogelijkheid voor al die verschillende 
functies. Destijds is gekozen voor maximaal 30 
procent glasoppervlakte in de gevel. Dit vanwege de 
energiehuishouding. Maar ook via de vides in de tien 
torens komt het daglicht voldoende de ruimtes in. 
Het zoeken naar balans tussen de open en gesloten 
delen geeft ook dat er andere gevoelsruimten 
en sferen ontstaan. Tegenwoordig zie je bij veel 
kantoren veel glas, maar bij de eerste de beste 
zonnestraal, gaat de zonwering omlaag.’ 

Het Zandkasteel is destijds ontworpen door 
bewust natuurlijke vormen en elementen toe te 
passen door verbinding te maken met de natuur. ‘Je 
verwondert je binnen en buiten het gebouw en wat 
is er mooier dan dat het verwonderen bij het tweede 
leven voortleeft? De gehele transformatie zorgt ervoor 
dat de omgeving ook kan profiteren van de nieuwe 
functies.’

‘wij hebben het zo 
ontworpen dat het gebouw 
moet uitnodigen om 
onderling contact te maken’

‘Bij ons zijn 
de natuur, de 
mensen en het 
gebouw een 
geheel’

time changes, 
DNA remains - van 
bankkantoor tot school 
en appartementen en 
Mixed-us

Interieur appartement

Interne straat
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Vide met verticale 
daglichttoetreding

Waterval in de 
Japanse tuin

Hoofdentree Mixed-use
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