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Circulair verbouwen met Renovatie & Onderhoud LBK
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CHRIS VAN KOEVERDEN

Het gebouw uit 1992 is volledig gerenoveerd, waarbij circulariteit centraal stond. Hergebruik van

materialen, flexibele inrichting voor het nieuwe werken en het toepassen van duurzame

technieken zorgen voor een energiepositief gebouw. Het resultaat is een duurzaam

kantoorpand dat voldoet aan alle gemakken en wensen van het nieuwe werken. Plus: er is geen

aardgasnet aansluiting meer aanwezig. Voor de verwarming van het gebouw wordt alleen nog

gebruik gemaakt van aardwarmte en -koude. 

DEZE AANPASSINGEN BETEKENDE WEL HET PASSEND MAKEN VAN DE BESTAANDE
LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN. HIERVOOR WERD DE AFDELING RENOVATIE &
ONDERHOUD VAN OC VERHULST BENADERD.

De bestaande luchtbehandelingskasten zijn volledig verduurzaamd. Er zijn EC Ventilatoren

geplaatst die energiezuiniger zijn dan de oude ventilatoren. De units zijn volledig chemisch

technisch gereinigd, waarmee alle oude vervuiling uit het systeem is gehaald en het rendement

aanzienlijk toeneemt. De bestaande koeler en verwarmer zijn vervangen door een change-over

element, waarmee ook de luchtbehandelingskast zonder gas optimaal functioneert.

Hoofdkantoor

Het ‘Bellevue’ bestaat uit twee bouwdelen verbonden door een Atrium. Het betreft ca. 25.000 m2

b.v.o. verdeeld over 6 verdiepingen en een 2-laags parkeergarage onder het gebouw. De

gebouwen zijn qua looproute met elkaar verbonden door meerdere loopbruggen op meerdere

verdiepingen.

Na de verbouwing voorziet het kantoor voor een groot deel in haar eigen energiebehoefte,

waardoor de afname van het net meer dan 80 procent omlaag gaat. Dat is onder andere mogelijk

door het gebruik van zonnepanelen en door het kantoor te verwarmen en koelen door middel

van warmte- en koudeopslag in de bodem. Ook worden bij de verbouwing duurzame materialen

Circulair hoofdkantoor Alliander
In maart 2019 opende Alliander het volledig circulair gerenoveerde

kantoor ‘Bellevue’ in Arnhem.



gebruikt en worden slimme meet- en regelsystemen toegepast voor bijvoorbeeld verlichting en

luchtbehandeling.
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