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WAARDESTELLING 

 
 
De Burcht. Het voormalige hoofdkantoor van de NMB 
 
 
 
Object: Hoofdkantoor NMB (tegenwoordig ING) 
Adres: Bijlmerplein 888, Amsterdam 
Ontwerp: 1979-1982 
Bouw: 1983-1987 
Architect: T. Alberts, Amsterdam 
Constructie: B. Overmars (Raadgevend Ingenieursbureau Aronsohn BV.), Rotterdam 
Installaties: W.M. Treffers (Technisch Adviesbureau Treffers), Baarn 
Bouwfysica: K. Hoogendoorn (Adviesbureau Peutz & Associés), ‘s-Gravenhage 
Binnenhuisarchitecten: T. Crosby (Pentagram Design Ltd.), Londen; N. Ruf (BPR Architektur + 
Design), Stuttgart 
Tuinarchitecten: J. Copijn en H. Verhaagen (Copijn Groenadviseurs BV.), Utrecht 
Aannemer: Bouwcombinatie Voormolen-Heijmans-IBC vof, Amsterdam 
Vloeroppervlak: 48.600 m2 (waarvan 34.000 m2 kantoorruimte) 
Bouwkosten: ca. 250 miljoen gulden 
 
 
Inleiding 
Het hoofdkantoor van de ING in Amsterdam Zuid-Oost werd gebouwd in 1983-1987 als 
hoofdkantoor van de Nederlandsche Middenstands Bank (NMB). Door de atypische 
vormgeving maakte het gebouw direct veel reacties los, zowel bij de Amsterdamse 
bevolking, als in de landelijke architectuurbladen. Tom Maas noemde het ‘(…) een 
“Gesamtkunstwerk” dat zijn weerga in de Nederlandse architectuur van de afgelopen 
decennia niet kent’ (T. Maas, p.24). Groenendijk en Vollaard hebben zich op vergelijkbare 
wijze uitgelaten, al tilden zij het belang nog een treetje hoger: ‘Het uiteindelijke resultaat is 
een uniek bouwwerk, architectonisch, bouwfysisch en sociaal, dat zijn gelijke niet kent in de 
wereld’ (Groenendijk en Vollaard, p.200). In een recent onderzoek naar naoorlogse 
kantoorpanden spreekt Van Meijel van ‘een spraakmakend toonbeeld uit een bepaalde 
periode: een uitzonderlijk pareltje’ (Meijel, p.7). Toch was er ook veel kritiek, met name op 
de achterliggende antroposofische ideeën en het wat gekunsteld aandoende vermijden van 
rechte hoeken. In de volksmond kreeg het gebouw al snel de bijnamen ‘het zandkasteel’ en 
‘de burcht’. De bekendheid was zo groot dat een verkleinde versie werd geplaatst in 
Madurodam. 
In 2015 besloot de ING om het karakteristieke pand te verlaten. Momenteel bestaan er 
plannen om vijfhonderd (duurdere) woningen in het gebouw te realiseren. Dit zal betekenen 
dat er een ingrijpende transformatie plaats zal moeten vinden, die verregaande gevolgen 
heeft voor de indeling en het aanzien van het gebouw. Een vergelijkbaar project, dat 
overigens niet erg hoopvol stemt, vindt momenteel plaats in Amstelveen, waar het 
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voormalige hoofdkantoor van KPMG (Alberts & Van Huut, 1988-1991) wordt verbouwd tot 
400 luxe huurappartementen. 
Voor de Bond Heemschut betekent de transformatie van het voormalig NMB-kantoor 
aanleiding om een onderzoek te laten uitvoeren naar de architectuur- en cultuurhistorische 
waarden van het kantoorgebouw. Deze waardestelling, uitgevoerd door 
architectuurhistorisch onderzoeks- en adviesbureau De Onderste Steen, is daarvan het 
resultaat. 
 
 
Antroposofisch bouwen 
Het ‘organisch bouwen’ ontstond rond 1900, toen architecten als Henry van de Velde, Erich 
Mendelsohn, Louis Sullivan, Antoni Gaudí en Frank Lloyd Wright het natuurlijke organisme 
als uitgangspunt namen voor hun architectuur, zowel in vorm als karakter. Rond dezelfde tijd 
legde de Oostenrijkse theosoof en filosoof Rudolf Steiner (1861-1925) de basis voor de 
antroposofie; een leer die veronderstelt dat er een geestelijke wereld is, die toegankelijk zou 
zijn door middel van innerlijke ontwikkeling. Of zoals Steiner het in 1924 formuleerde: 
‘Antroposofie is een weg naar inzicht die het geestelijke in de mens met het geestelijke in de 
kosmos wil verbinden. Zij maakt zich in de mens kenbaar als een behoefte van het hart en 
van het gevoel’. In het Zwitserse Dornach bouwde Steiner tussen 1913 en 1920 het 
Goetheanum; een bouwwerk voor theater, conferenties en tentoonstellingen, dat geheel 
was vormgegeven volgens de principes van de antroposofie. Nadat het houten gebouw al in 
1922 afbrandde, werd het herbouwd in beton. Het werd voltooid in 1928, drie jaar na 
Steiners dood. 
Het Goetheanum zou in Europa navolging krijgen en de inspiratiebron worden voor alle 
latere organische gebouwen die op de antroposofische filosofie waren gestoeld. Het welzijn 
van de mens werd uitgangspunt; de architectuur werd afgestemd op de menselijke maat en 
zou voort vloeien uit het landschap en de stedenbouw die het bouwwerk omringden. Pas 
dan zouden mensen zich er volledig in thuis kunnen voelen en in harmonie kunnen leven 
met hun omgeving. Rechte hoeken en ruimten werden vermeden, want, zoals architect Ton 
Alberts het later formuleerde, ‘Rechthoekige vormen maken de mens die erin verblijft hard, 
hoekig, ongevoelig, rationeel. Een wat lossere, vrijere opvatting doet de mens vriendelijker, 
vrijer, losser zijn’. 
 
 
Anton (Ton) Carel Alberts (1927-1999) 
In Nederland vond het organisch bouwen slechts weinig navolging, laat staan de 
antroposofische variant daarvan. Een van de belangrijkste gebouwen uit de vooroorlogse 
periode was de Rudolf Steinerkliniek in Den Haag uit 1926-1928, ontworpen door de 
architecten J.W.E. Buys en J.B. Lürsen. Pas in de jaren ’60 kwam het antroposofisch bouwen 
mondjesmaat in de belangstelling te staan, onder andere door architecten als H.W.M. 
Hupkes, die een aantal kerken ontwierp voor de Christengemeenschap, waaronder de 
Rafaëlkerk in Zeist (1963-1964). 
Eveneens in 1963 begon Anton (Ton) Carel Alberts in Amsterdam zijn eigen 
architectenbureau. Hij ontwierp vooral woningen en sociaal-culturele projecten, zoals een 
woningbouwcomplex met wijkcentrum in Zoetermeer (1971-1976), de Emmauskerk in 
Nieuwegein (1975-1977, m.m.v. beeldend kunstenaar Arnold Hamelberg) en woonhuis De 
Waal in Utrecht (1978-1981). In 1979 kreeg hij een zeer grote opdracht, waarmee hij 
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landelijk bekend zou worden: het ontwerpen van het hoofdkantoor van de Nederlandsche 
Middenstands Bank (NMB) te Amsterdam; een werk dat in 1987 werd voltooid. 
In 1987 associeerde Ton Alberts zich met Max van Huut (geb. 1947), die al sinds 1975 bij het 
bureau werkzaam was. Samen ontwierpen ze tientallen gebouwen, met als bekendste werk 
het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen (1988-1994) en Museum voor figuratieve 
kunst De Buitenplaats in Eelde (1991-1996). Met name het gebouw van de Gasunie, 
bijgenaamd ‘de apenrots’, maakte veel reacties los. Te midden van een veelvormige 
onderbouw met koperen daken rees een tachtig meter hoge kantoortoren op van zestien 
verdiepingen. Vooral het trappenhuis was spectaculair: een grote glaspui, die als een 
waterval langs de gevel stroomde. 
Het gebouw van de Gasunie kan gezien worden als een kentering in het werk van Alberts & 
Van Huut. Tot dit moment waren de meeste gebouwen tot in detail ontworpen volgens de 
principes van het antroposofisch bouwen, hetgeen onder andere tot uiting kwam in de 
plattegrond. Ook bij het gebouw van de Gasunie zijn de karakteristiek schuin oplopende 
gevelbeëindigingen, evenals de organische uitstraling, aanwezig, maar het dak ligt gewoon 
horizontaal achter de borstwering en achter de gevels liggen standaard kantoren. Bij het 
latere werk van Alberts & Van Huut zien we deze verschraling terug. De kantoorpanden in 
onder andere Amstelveen (KPMG, 1988-1991), Bunnik (1990), Hilversum (2001), 
Leidschendam (2001-2010), Coevorden (2002), Deventer (2002-2003) en Wognum (DSB 
Bank, 2002-2004) vertonen allemaal dezelfde eigenschappen: schuine, bakstenen gevels met 
daarachter standaard kantoorplattegronden. 
 
 
Hoofdkantoor NMB 
In 1978 besloot de Nederlandsche Middenstands Bank een nieuw hoofdkantoor te bouwen 
voor 2.500 medewerkers. Als locatie werd gekozen voor een kavel aan de Hoogoorddreef, 
tussen Station Bijlmer en het Bijlmer Park in Amsterdam Zuid-Oost. Uitgangspunten die in 
het Programma van Eisen werden genoemd waren: functionaliteit, flexibiliteit en ‘lagere 
operationele kosten’ (energiezuinigheid). 
Verrassend genoeg werd de opdracht verstrekt aan de om zijn organische gebouwen en 
antroposofische ideeën bekendstaande architect Ton Alberts. Dit was niet alleen verrassend 
omdat deze architect nog nooit een kantoorpand had ontworpen, maar ook omdat de bank 
een andere weg insloeg dan de andere banken: men wilde geen zakelijk ogende 
kantoortoren, maar een gebouw met een sociaal, menselijk gezicht, geheel in lijn met de 
toenmalige slogan: ‘De NMB denkt met u mee’. 
 
Alberts ontwierp een gebouw, dat bestaat uit tien gelijkvormige torens van vier tot zes 
verdiepingen. De torens zijn met elkaar verbonden door een slingerende, S-vormige 
laagbouw. Het gebouw staat bovenop een tweetal parkeergarages van twee verdiepingen. 
Het geheel wordt doorsneden door het Abcouderpad, voor auto’s niet toegankelijk. Het 
gebouw heeft een opvallende verschijning, met een niet-rationele en niet-rechtlijnige opzet, 
die vooral tot uiting komt in de achteroverhellende gevels. Deze zijn opgetrokken uit 
baksteen, in combinatie met bruine, prefab betonnen lateien en blauwe, aluminium ramen. 
De daken zijn uitgevoerd in koper. 
De torens, ook wel aangeduid als ‘clusters’, huisvesten de kantoren. Iedere kantoortoren 
heeft een centrale vide, waarin zich de trap bevindt. Daglichttoetreding vindt plaats via een 
medaillonvormig dakraam. Iedere kantoorverdieping is opgebouwd uit vijf werkeenheden 
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van 88 m2 en enkele vergaderruimten. De laagbouw, die de torens met elkaar verbindt, 
bestaat uit een binnenstraat, waaraan de algemene voorzieningen zijn gelegen, zoals 
restaurants, een postkamer, een auditorium, etc.. 
Binnen staan de kolommen scheef, zijn overal onregelmatige vormen en heeft ieder cluster 
een andere kleur. Doordat de torens telkens een andere oriëntatie hebben, ontstaat er 
steeds een andere lichtinval, wat zorgt voor een beleving van de natuur buiten: de 
seizoenen, het weer en de tijd. In het interieur is gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen, zoals hout en natuursteen. 
De vrije, schuine vormen in het in- en exterieur waren het uitgangspunt van de ontwerper, 
die meende dat mensen hierdoor vrijer en creatiever kunnen werken. Dus geen rationele en 
rechtlijnige opzet, want dat zou verkilling bij de gebruikers teweeg brengen, maar een 
veelheid aan vormen, kleuren en materialen, die bij zouden dragen aan een rijk 
gevoelsleven. Toch is het gebouw ook functioneel. De achteroverhellende gevels zorgen 
voor een betere daglichttoetreding en binnen-akoestiek en weerkaatsen het verkeerslawaai. 
In combinatie met de dikke muren (beton, bekleed met baksteen) en de kleine, hoge ramen 
zorgen ze tevens voor een efficiënte energiehuishouding; het gebouw behoorde dan ook tot 
de energiezuiniger gebouwen uit de jaren ’80. Er zijn diverse energiebesparende 
maatregelen getroffen. De liften zijn, in tegenstelling tot de trappen, enigszins weggestopt 
tussen de torens, zodat deze niet tot gebruik uitnodigen. Zonnecollectoren zorgen, samen 
met de warmte die na gebruik in het gebouw wordt teruggewonnen, voor een laag 
energieverbruik. Er is geen airconditioning en de ramen kunnen geopend worden. De 
werkplekken zijn allemaal binnen zes meter van de vensters of een vide geplaatst, zodat er 
zo min mogelijk kunstverlichting nodig is. 
De 10.000 m2 daktuinen en de binnenbeplanting zijn ontworpen door Copijn 
Groenadviseurs. Op de parkeergarages zijn drie grote daktuinen aangelegd: een Engelse, een 
Japanse en een Finse tuin. Bij het restaurant zijn twee grote terrastuinen aangelegd, alsmede 
– in overleg met de kok - een kruidentuin. Er zijn oudere bomen en struiken geplant, 
waarvan sommige per helikopter zijn ingevlogen. 
Ook binnen in het gebouw is de natuur aanwezig. Er zijn waterpartijen en weelderige 
beplanting. Deze binnenbeplanting is niet alleen aangelegd om het interieur visueel te 
verrijken, maar ook ter voorkoming van het in de jaren ’80 actuele ‘sick building syndrome’; 
de planten zorgen voor schone lucht en een betere luchtvochtigheid. Op diverse plaatsen in 
het interieur zijn in de vloer verzonken plantenbakken geplaatst, waardoor het mogelijk 
werd om de palmen gelijkvloers te planten. De planten krijgen hun water door middel van 
via goten aangevoerd regenwater, dat wordt gezuiverd door ‘flowforms’; kleine watervallen 
die ontworpen zijn door de Engelse kunstenaars John Wilkes en Peter Rawstorne. Ook de 
overige kunstwerken zijn geïntegreerd in de architectuur, zoals de koperen ‘sunpaintings’ in 
de vides (Judith Gor en Joost van Santen), de marmermozaïeken bij de liften (Rolf Adel) en 
de accenten van gekleurd glas in de binnenstraat (Udo Zembok). Verder zijn er kunstwerken 
van onder andere Arnold Hamelberg, Ans Hey, Jaap Hillenius en Polly Hope. 
 
Het gebouw kon in 1987 in gebruik worden genomen. Na een fusie met de Postbank in 1989 
en met Nationale Nederlanden in 1991 ontstond de ING Bank, die het gebouw aan het 
Bijlmerplein als hoofdkantoor bleef gebruiken. In 2015 besloot de ING het pand te verlaten. 
Er zijn plannen om vijfhonderd (duurdere) woningen in het gebouw te realiseren. 
  



  Hoofdkantoor NMB Amsterdam 
 

De Onderste Steen, versie 4 februari 2016  6 
 

Waardering 
Het voormalig hoofdkantoor van de NMB kan vanuit verschillende invalshoeken 
gewaardeerd worden: stedenbouwkundig, architectuurhistorisch en cultuurhistorisch. 
Stedenbouwkundig gezien is het gebouw een markante verschijning in Amsterdam Zuid-
Oost. Het opvallende silhouet van de hoofdvorm, de S-vormige plattegrond, de inbedding in 
het groen en het materiaalgebruik maken dat het gebouw een ‘landmark’ is, zeker in 
tegenstelling tot de omgeving. Ook de ensemblewaarde is groot: architectuur, beeldende 
kunst, groen en technisch (energiebesparend) vernuft zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en geïntegreerd tot een ‘Gesamkunstwerk’. Het gebouw maakt dan ook eerder 
een gegroeide, dan een geconstrueerde indruk. 
Vanuit architectuurhistorisch oogpunt bezien is het voormalig hoofdkantoor van de NMB, 
mede gezien de jonge leeftijd, lastig te duiden. Wat op het eerste gezicht een 
expressionistisch en grillig gebouw lijkt, is bij nadere beschouwing een bolwerk van 
functionalisme. De schuine wanden, de dikke muren en de smalle vensters zorgen voor een 
efficiënte energiehuishouding, een geluidswerende werking en een goede binnen-akoestiek. 
Toch kan het gebouw duidelijk geschaard worden binnen de traditie van het organisch 
bouwen, die rond 1900 ontstond. Deze traditie heeft evenwel in Nederland nauwelijks 
navolging gehad; het oeuvre van architect Ton Alberts (en Max van Huut) neemt derhalve 
een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Binnen dit oeuvre 
is het voormalig kantoorgebouw van de NMB – samen met het gebouw van de Gasunie in 
Groningen - te bestempelen als hoogtepunt. Het is het grootste en eerste kantoorgebouw 
van dit architectenbureau, waarbij tevens het gedachtengoed van de antroposofie zeer ver 
uitgewerkt is. Bij latere kantoorgebouwen, zoals het voormalige hoofdkantoor van KPMG in 
Amstelveen, lijkt het antroposofische karakter vooral tot vormaspect te zijn verworden. 
Vanuit de cultuurhistorie bekeken, kan gesteld worden dat het voormalig hoofdkantoor van 
de NMB een nieuwe fase in de kantoorbouw inluidde. In plaats van de tot dan toe 
gebruikelijke ‘grijze kantoorkolos’ heeft men gepoogd om het kantoorgebouw van nieuwe 
uitgangspunten te voorzien. Het moest een energiebesparend, ecologisch en functioneel 
gebouw worden, waarin de menselijke maat centraal staat. Ook al voldeden in de praktijk de 
energiebesparende maatregelen niet aan de verwachtingen, toch is hiermee een blijvende 
trend gezet. 
Tot slot kan opgemerkt worden dat het gebouw een grote mate van gaafheid bezit, hetgeen 
ook geldt voor de aanwezige kunstwerken en groenvoorzieningen (binnen en buiten). 
 
 
Conclusie 
Het voormalig hoofdgebouw van de NMB is een beeldbepalend ‘Gesamtkunstwerk’, met een 
uniek interieur. Het is voor Nederlandse begrippen een goed en schaars voorbeeld van 
organische bouwkunst op antroposofische leest geschoeid. Het was ten tijde van de bouw 
vooruitstrevend, zowel wat betreft de uitgangspunten, als op het gebied van 
energiebesparing. Het gebouw vormt – samen met de Gasunie in Groningen – een 
hoogtepunt in het oeuvre van Ton Alberts (en Max van Huut). 
Gelet op de hoge stedenbouwkundige- en architectuurhistorische waarde, alsmede de zeer 
hoge ensemble- en cultuurhistorische waarde in combinatie met de gaafheid verdient het 
gebouw de status van rijksmonument. 
 
Michiel Kruidenier – architectuurhistoricus De Onderste Steen, Nijmegen 
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3. Plattegrond (brochure ING) 
 
 

 
4. Luchtfoto (brochure ING) 
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5. Foto interieur, Alberts & Van Huut (wikimedia commons) 
 
 

 
6. Foto binnentuin, Alberts & Van Huut (wikimedia commons) 


