
Kunstkring Leiderdorp, Leiden en omgeving 

Excursie op 3 juni 2016 

 

 

DE ARCHITECTUUR, DE KUNST EN DE TUINEN VAN DE ING BANK (AMSTERDAMSE POORT). 
 
Het hoofdkantoor van de ING Bank (destijds NMB) is ontworpen door architecten Ton Alberts en Max van Huut. Het gebouw 

bestaat uit tien torens, geschakeld in een S-vorm. De positie van iedere toren ten opzichte van de zon varieert.  

De verschillen in lichtval helpen bij het bewust worden van seizoenen, weer en de tijd van de dag.  
    
De rondleiding gaat over de organische architectuur, de tuinen binnen en buiten en over energiezuinig bouwen in een tijd dat daar  

nog geen of weinig aandacht voor was. Ook bekijken we een selectie uit de eigen ING kunstcollectie en de in het gebouw  

geïntegreerde kunsttoepassingen. 

 

ING gaat dit pand verlaten. Het gebouw wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Met deze excursie hebben wij een  

unieke kans om dit bijzondere gebouw en de collectie nog voor de verhuizing te bezichtigen.  
 

  

In het gebouw geïntegreerde kunst 

 

 

De Architectuur 
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Excursie Kunstkring Leiderdorp, Leiden en omgeving 
 

DE ARCHITECTUUR, DE KUNST EN DE TUINEN VAN DE ING BANK (AMSTERDAMSE POORT) 

De excursie vindt plaats op vrijdag 3 juni, aanvang 11 uur op de ING locatie Amsterdamse Poort en duurt  

c.a. 1,5 uur. Bij deelname zijn de kosten 17,50 Euro per persoon. 

 

 Deelnemers gaan op eigen gelegenheid en kosten naar ING Amsterdamse Poort, Bijlmerplein Amsterdam 
De Amsterdamse Poort ligt op ca. 5 minuten lopen van het NS station Amsterdam Bijlmer Arena.  

Deelnemers worden verzocht zich te verzamelen om 10.45 uur bij de hoofdentree van ING aan de 

Amsterdamse Poort en worden aldaar opgevangen door een bestuurslid van de kunstkring.  

 

Inschrijving voor deze excursie tijdens de pauze van de bijeenkomst op 10 mei 2016 

 

Bijzonderheden:  

Alleen medewerkers van de ING Bank kunnen gebruik maken van de personeelsrestaurants. 

Een gratis kopje koffie of thee uit de automaat in het ING gebouw behoort tot de mogelijkheden. 

 

Fotograferen of filmen in het gebouw is niet toegestaan.  

 

Plattegrond 

De openbare parkeergarages in de buurt zijn P21 en P26 

 

Openbaarvervoer 
 

De Amsterdamse  Poort ligt op ca. 5 minuten lopen van het NS station Bijlmer Arena dat bereikt kan worden: 

 Vanuit richting Amsterdam, Utrecht en Rotterdam met de stoptrein. 

 Vanaf Amsterdam Centraal station en station Duivendrecht met de metro 54 richting Gein. 

 Vanaf Amsterdam Sloterdijk/Lelylaan met metro 50 richting Gein. 

 Vanaf Schiphol met buslijn 300 (Zuidtangent) 

Bij de uitgang van Station Bijlmer Arena gaat u rechtsaf en loopt u rechtuit onder de Foppinggadreef door tot aan het 

grote Bijlmerplein met aan uw rechterhand de hoofdentree van de ING. 

 

Hoofdentree ING aan Bijlemerplein 888 


