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300 Er zijn dagelijks ongeveer driehonderd bouwvakkers werkzaam op het terrein van het Zandkasteel:
tweehonderd man houdt zich bezig met de transformatie van bedrijfsruimten en vrijesector huurwo-
ningen, honderd man met de verwezenlijking van de ruimte voor de International School.

Renovatie iconisch gebouw moet aanjager zijn voor gebiedsontwikkeling Zuidoost

ZANDKASTEEL MOTOR 
MODERNE BIJLMER

Het winkelend pu-
bliek op het Bijl-
merplein wordt
deze dagen ge-
trakteerd op een

kakofonie van gehamer en
geboor. Rond het illustere
Zandkasteel – compleet in
de steigers – rijden kranen
en puinwagens af en aan.
Over ruim een jaar moet al-
les anders zijn: even achte-
loos naar binnen wandelen
voor een kop koffie of een
tosti zou dan voor iedereen
een bijna vanzelfsprekende
actie kunnen zijn.

„Eigenlijk is het helemaal
niet mooi”, zegt een Suri-
naamse dame met twee
Lidl-boodschappentassen
in haar handen, stellig. „Ik

kijk er al mijn hele leven
naar. Zoveel steen. Maar
Zuidoost zonder Zandkas-
teel is niet voor te stellen.
Het is een gebouw dat hier
hoort. Ik zeg u eerlijk, als ze
het hadden gesloopt, had ik
dat ook geen goed idee ge-
vonden.”

Tien torens
Van een poging tot sloop is

nimmer sprake geweest.
Daarvoor werd het opgele-
verde gebouw uit 1987, dat
met ongeveer 90.000 m2
nog altijd tot de grootste van
de stad behoort, onder ken-
ners te veel gewaardeerd.
’Iconische uitstraling’ is een
vaak gedane uitspraak van
architecten en bouwspecia-

listen over de tien torens,
die in een soort S-vorm aan
elkaar zijn verbonden.

Hoewel de torens sterk op
elkaar lijken, is het gebouw
nergens hetzelfde. Ook bin-
nen is het een en al verras-
sing aan ruimtes, hoekjes en
doorgangen. In 2017 werd

het Zandkasteel uitgeroe-
pen tot het eerste monu-
ment van Zuidoost.

Verschillende partijen
buigen zich nu over de ver-
bouwing. De gemeente Am-
sterdam en ontwikkelende
bouwer Van Wijnen werken
aan een modern schoolge-

bouw, dat in drie van de tien
torens komt. In september
2023 worden de eerste leer-
lingen van Amsterdam In-
ternational Community
School verwacht. De overige
zeven torens worden door
ontwikkelaars Wonam en
Zadelhoff klaargestoomd
voor 265 vrijesectorwonin-
gen en vijftien tot twintig
kantoren voor middelgrote
bedrijven met elk zo’n twin-
tig tot veertig medewerkers.
De eerste verhuizingen naar
deze torens staan voor be-
gin 2023 in de agenda.

Bedrijfsleider Frank Al-
berts van Van Wijnen en di-
recteur Robert Kohsiek van
Wonam schudden elkaar
enthousiast de hand. Met
bouwhelm op verkennen zij
elkaars omgeving. Alberts:
„Dat gebeurt eigenlijk nooit.
We hebben het simpelweg

allemaal te druk. Maar het
Zandkasteel verandert met
de dag en het is leuk te kij-
ken wat zich aan de andere
kant van het pand afspeelt.”
Kohsiek grinnikend: „Toch
een beetje gluren bij de bu-
ren.”

Kohsiek wordt door Al-
berts meegenomen naar het
voormalige auditorium, dat
later dienst zal doen als kan-
tine in de school. Alberts:
„Omdat het een monument
is komen er heel veel onder-
delen weer terug, zoals gol-
vende platen en latjespla-
fonds. Dat zou je in een mo-
dern gebouw nu echt niet
aantreffen.” Met een knip-
oog: „Het zorgt zeker voor
de nodige uitdagingen.” 

Wat Van Wijnen bij de
school en Kohsiek bij het
woon/bedrijvendeel vanaf
het begin van de transfor-

matie ervaren: het Zandkas-
teel is zijn tijd ver vooruit.
De architecten, wijlen Ton
Alberts, geen familie van
Frank, en Max van Huut
bouwden in de jaren tachtig
’antroposofisch’, wat wil
zeggen dat er sterk rekening
werd gehouden met de
mens en diens plek in de na-
tuur. In het gebouw en in de
tuinen is geen rechte lijn te
ontdekken en het werd zo
duurzaam ontwikkeld, dat
daar bij de huidige renovatie
op voortgeborduurd kan
worden. 

10-puntenlijstje
Kohsiek van Wonam:

„Voormalig architect Max
van Huut is voor de renova-
tie ook weer onderdeel van
ons bouwteam. Hoewel hij
de pensioenleeftijd best ver
voorbij is, helpt hij mee om
alle ideeën over het gebouw
in leven te houden.” Over
diens werkethiek: „Max
heeft elke keer een 10-pun-
tenlijstje voor me, waar ik
op moet letten. Zijn scherp-
te is opvallend.” 

Het Zandkasteel werd
oorspronkelijk gebouwd
voor de Nederlandse Mid-
denstands Bank. Deze zou
naar Purmerend verhuizen,
maar toen er erfpacht voor
de grond werd gevraagd,
ging de directie graag in op
het voorstel van de gemeen-
te Amsterdam naar Zuid-
oost te komen. Daar zat ove-
rigens ook het aanbod bij

om het winkelcentrum Am-
sterdamse Poort te ontwer-
pen en bouwen.

Het bleek in de jaren tach-
tig de motor achter de lokale
economie in Zuidoost. Are-
napoort was ook voor Am-
sterdammers-van-binnen-
de-ring een welkome afwis-
seling om te winkelen. An-
der aanbod van boetieks, de
inheemse overdekte markt;
het was tot de millennium-
wissel een populaire plek.
Door de komst van reguliere
ketens werd het steeds
meer eenheidsworst en de
interesse sijpelde weg.

Wethouder Marieke van
Doorninck (Ruimtelijke
Ontwikkeling en Duur-
zaamheid): „De renovatie
van het Zandkasteel bete-
kent wat de gemeente be-
treft ook een tweede ronde
voor Arenapoort. Dat moet

het hart van Zuidoost wor-
den: naast fijn wonen, moet
er een groot aanbod aan
winkels en vermaak komen.
Het past echt bij de visie dat
er meerdere bruisende
plekken zijn in de stad,
naast de binnenstad, waar
mensen uit de buurt, maar

ook uit de regio graag naar-
toe gaan.”

Het Zandkasteel staat niet
alleen voor een renovatie,
maar ook voor een transfor-
matie. Kohsiek: „De bewo-
ners waren gewend dat er
voor de latere bank ING al-
leen pakken het gebouw in-

gingen en weer naar buiten
kwamen. Maar wat er nou
binnen gebeurde? Het was
letterlijk een burcht, waar
bewoners niks van wisten.
Dat moet anders. Het Zand-
kasteel moet de deuren
gaan openen. De blik naar
buiten richten.” 

Frank Alberts
knikt. Tussen
de houten
schotten en
open plafonds:
„Hoewel de
school vanwege
veiligheid dicht

moet straks, werken wij ook
mee aan een zo open moge-
lijk karakter. In ons geval zal
dat bijvoorbeeld betekenen
dat op de Open Monumen-
tendag of Open Torendag de
deuren worden geopend,
zodat het publiek bijvoor-
beeld het auditorium, de
tuinen en de ’straat’, de
doorloop op de eerste ver-
dieping, kan zien met alle
bijzondere ruimtes.”

Betaalbare prijzen
Kohsiek: „Bij ons project

van de zeven torens komen
beneden in de plint, cen-
traal, drie horecagelegenhe-
den. Daar kun je dus straks
hopelijk de bewoners, men-
sen die hier werken en men-
sen van de straat samen aan-
treffen. En tegen betaalbare
prijzen, dat is de afspraak.
Wij willen niet dat dit een
soort high end bedrijvigheid
wordt, iedereen moet hier
een kop koffie kunnen ha-
len.”

Is het realistisch? Kan de
huidige Bijlmerbewoner het
Zandkasteel ingelokt wor-
den? Planoloog Chris Konij-
nenburg van de gemeente

Amsterdam: „Bij gebieds-
ontwikkeling is het even-
wicht belangrijk. We ken-
nen de gestapelde proble-
matiek in Zuidoost. Er is
heel veel sociale huur en
door in het gebied ook vrije
sector aan te bieden – en
trouwens ook middenhuur -
krijg je een meer gemêleerd
bewonerscollectief.”

Niet alleen diverser, maar
wat Konijnenburg betreft
mogen er ook nog veel meer
bewoners rondom het Bijl-
merplein komen. „Wat je nu
ziet, is dat mensen zich vaak
niet veilig voelen in en rond
Arenapoort als de winkels ’s
avonds sluiten. Het is te stil
op straat. Het mag over de
hele dag genomen, gewoon
veel drukker in het gebied.” 

Konijnenburg ziet de re-
novatie van het Zandkasteel
als aanjager. „Of als pionier.
Inderdaad voor de tweede
keer als je kijkt hoe dat in de
jaren tachtig ging. Maar in
deze tijd met een andere
doelstelling. Toen was het
Zandkasteel een bastion en
haalde het vooral bedrijvig-
heid naar Zuidoost, nu zal
het door het meer open ka-
rakter van het gebouw en de
komst van een ander soort
bewoner veel meer beteke-
nis kunnen krijgen voor de
hele buurt.”

Konijnenburg legt uit:
„Neem de horeca, het is een
goed streven om dat betaal-
baar te houden. Maar je zal
zien dat als je straks een wat
grotere groep bewoners
hebt, die meer geld kunnen
uitgeven, de horeca vanzelf
onderscheidender wordt.
Ook overige voorzieningen,
als bijvoorbeeld kunst- en
cultuur zullen dan de inte-

resse zien toenemen. Kort-
om: je krijgt veel meer mo-
gelijkheden in je wijk.”

Meeprofiteren
Dat is wat ook wethouder

Van Doorninck voor ogen
heeft: „We pakken deze
buurt samen met de huidige
bewoners aan, waarbij we er
juist voor zorgen dat zij
meeprofiteren van de ver-
beteringen. Nu voelt het
winkelcentrum ’s avonds
voor veel mensen onveilig
aan. Het is vaak verlaten op
straat. Door te investeren in
nieuwe woningen, voorzie-
ningen en het verbeteren
van de openbare ruimte
wordt de buurt ook fijner
voor de huidige bewoners.”

Er zijn in dat kader ook
harde afspraken gemaakt
met ontwikkelaars om be-
woners van Zuidoost voor-
rang te geven op de nieuwe
woningen die in het gebied
worden gebouwd. Van Door-
ninck: „25 procent van de
nieuwe woningen in Arena-
poort, waarvan veertig pro-
cent sociaal, veertig middel-
duur en twintig procent
duur worden gebouwd,
wordt met voorrang be-
schikbaar voor mensen uit
Zuidoost.”

De Surinaamse dame: „Ik
vind het mooi klinken. Ik
kan daar niet wonen hoor
en ik ga daar ook niet eten.
Maar als de buurt gezelliger
wordt, vind ik dat fijn, ja.” 

Het Zandkasteel zal nog een
jaar lang intensief gerenoveerd
worden. Zowel van binnen als
van buiten. Dan moet het klaar
zijn voor een totaal nieuw
gebruik. 
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Het gemeentelijk monument het Zandkasteel staat in de
steigers. Net als in de jaren tachtig moet het opnieuw
een aanjager zijn in Zuidoost om omstandigheden beter
te maken. De vraag is of nieuwe gebruikers als de Inter-
national School, bedrijven en vrije sectorhuurders niet te
ver van de huidige Arenapoort afstaan. Directeur Robert
Kohsiek van projectontwikkelaar Wonam: „Het Zandkas-
teel was altijd naar binnen gericht. In de toekomst moet
de blik naar buiten. En dan is de verwachting dat de om-
geving zich aan het Zandkasteel optrekt.”

Veel elementen
van het auditori-

um, dat ooit
gebruikt werd

door eerst de
NMB- en later

ING-bank, komen
straks terug als

het is omge-
bouwd tot kanti-
ne van de Inter-
national School.

De torens
lijken op

elkaar, maar
zijn opvallend
verschillend.
Ook de kleu-

ren, stan-
daard pastels,

zijn steeds
weer anders.

door Mascha de Jong

’Bewoners moeten
meeprofiteren van
de verbeteringen’

Er is geen rechte lijn te ontdekken in het Zandkasteel. Vanwege de
unieke belijningen komen bezoekers ogen tekort.

’Het was
letterlijk
een burcht’
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