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PLP ARCHITECTURE

In oktober 2014 is The Edge opgeleverd. The Edge is het spectaculaire hoofdkantoor

van Deloitte/AKD aan de Zuidas in Amsterdam en ontworpen door PLP/Architecture.

Met haar 40.000 m2 is The Edge het op één na grootste kantoorgebouw, en het eerste

ooit in de BeneLux, dat een BREEAM Oustanding certificaat heeft ontvangen. Dit

prestigieuze duurzaamheidscertificaat is behaald met de hulp van zusterbedrijf OC

Verhulst, die de luchtbehandelingskasten (LBK) voor The Edge heeft geleverd.

HET GEBOUW ALS LUCHTKANAAL

The Edge is een bijzonder gebouw. Een van de meest in het oog springende delen van het

gebouw is het atrium. Dit atrium is vijftien verdiepingen 

 hoog en draagt niet alleen bij aan een inspirerende

werkomgeving, maar fungeert ook als retourkanaal

voor de ventilatielucht. Het bovenste deel van het

atrium wordt gevoed met retourlucht vanuit de

kantoren. De lucht stijgt op en na het passeren van

twee warmtewielen in de LBK van OC Verhulst verlaat

de lucht het gebouw. Tegelijkertijd wordt op de begane

grond verse geconditioneerde lucht ingeblazen.

EEN KIJKJE IN DE LUCHTKEUKEN

De twee grootste LBK’s hebben per stuk een toevoercapaciteit van 75.000 m3/h. Normaal bevat

een LBK een groot warmtewiel, maar omdat dit binnen de technische ruimte niet mogelijk bleek
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is er gekozen voor twee warmtewielen naast elkaar. De LBK’s voor luchttoevoer en -afvoer staan

naast elkaar. Luchtgeleidingsschoepen in de LBK leiden de luchtstroom naar de twee naast

elkaar staande warmtewielen. Zowel boven als onder is er een luchtscheiding tussen toevoer en

afvoer.

Op deze manier is men erin geslaagd om binnen de beschikbare technische ruimte toch het

gewenste warmte-terugwinrendement te behalen. Hiermee is voldaan aan een belangrijk

vereiste voor het behalen van het hoogst mogelijke Breeam certificaat. 

DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK

De luchtbehandeling in de kantoorruimten is per twee

toevoerroosters voorzien van een kleppensectie die

gekoppeld is aan de Multi-sensor. Bij geen beweging

worden deze dichtgezet tot 30 procent. Een

verdamperconcept maakt de

warmtepompen efficiënter waarmee het apparaat een 15 procent hoger rendement levert. Een

warmte-koudeopslag installatie met een dubbele open bron (elk circa 130 meter diep onder het

gebouw) en het verzamelen en hergebruiken van regenwater, maken het gebouw extreem

efficiënt en energiezuinig. Duurzaamheid in de praktijk dus.

 

Foto: The Edge, PLP Architecture 



OC Verhulst
Albert Einsteinweg 10

5151 DL DRUNEN (NL)

+31 416 672 200

info@oc-verhulst.nl

www.oc-verhulst.nl

tel:+31548374375
mailto:info@oc-verhulst.nl
http://www.oc-verhulst.nl

	Informatiekaart referentie
	The Edge, hoofdkantoor van Deloitte/AKD

