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EDGE Olympic is een kantoorgebouw 
uit 1990 dat een complete transformatie 
heeft ondergaan. Niet alleen de uitstraling 
werd volledig gemoderniseerd, het 
gebouw kreeg ook een markante 
Cradle2Cradle uitbreiding op het dak en 
is voorzien van de nieuwste high tech 
snufjes die het gebruiksgemak vergroten. 
Werkgenot, comfort en lichttoetreding 
vormen een rode draad door het ontwerp.

Bovenop het bestaande gebouw is een 
spectaculaire glazen doos geplaatst. De 
twee verdiepingen tellende optopping 
is volledig Cradle2Cradle. De duurzame 
houtconstructie heeft minder gewicht 
en kan daardoor makkelijker worden 
gedragen door de bestaande constructie 
eronder. De verdiepingen hebben een 
vrije hoogte van 3 meter. De kolommen 
en liggers van de houtconstructie blijven 
zichtbaar. Dat geeft aan de transparante 

ruimtes, die zich uitstekend lenen 
voor open werkgebieden, een stoere 
uitstraling.

Door het hele gebouw lopen twee vides. 
Alle verdieping zijn hierdoor op elkaar 
en op de centrale ruimte aangesloten. 
Aan de zuidgevel verbinden een kleinere 
vide op de begane grond en op de derde 
verdieping twee verdiepingen. Natuurlijk 
licht dringt binnen tot in het hart van het 
gebouw. Op deze manier kun je elkaar 
veel gemakkelijker tegenkomen.

Door de nieuwe gevel is straks niks meer 
terug te zien van het voormalig kleurloze 
pand. De borstwering is uitgezaagd en 
de kleine ramen zijn vervangen door 
ramen die nagenoeg van vloer tot plafond 
reiken. Om dit voor elkaar te krijgen, 
is tegen de bestaande dragende gevel 
een staalconstructie geplaatst. EDGE 

Olympic heeft een klassieke opbouw in 
drie lagen: royale brede puien in de plint; 
daarboven een streng ritme met ramen 
van 1,2 meter breed en 2,4 meter hoog 
op het standaardstramien van 1,8 meter 
kamerbreedte; en een twee verdiepingen 
volglazen optopping. De verticale 
belijning van de gevel geeft het gebouw 
een chique uitstraling die past bij de 
Amsterdamse Zuidas.
Het kantoorgebouw ligt op de rand 
van de Zuidas op de hoek van 
de Amstelveenseweg en de Fred. 
Roeskestraat. De ingang van het gebouw 
is verplaatst naar de straathoek en 
de zijde van de drukke doorgaande 
Amstelveenseweg. Dit versterkt de 
positionering en herkenning van EDGE 
Olympic. Naast de ingang begint een 
aantrekkelijk terras dat grenst aan water.
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Een tweede uitbreiding is gedaan 
boven het bestaande naastgelegen 
parkeerterrein. Hier zijn twee extra 
verdiepingen gebouwd, waarbij rekening 
is gehouden met de omliggende panden, 
terwijl tegelijkertijd het maximale is 
gehaald uit de toegestane grenzen van 
het bestemmingsplan. De hoogte van de 
uitbouw is 13 meter en sluit naadloos 
aansluit bij de omliggende paviljoens. 
De glazenopbouw op het hoofdgebouw 
bereikt een hoogte van 20 meter.
De plafonds zijn verwijdert en vervangen 
door integrale plafondeilanden die 
verkoeling, verwarming, akoestiek en 
verlichting regelen. Deze plafondunits zijn 
voorzien van bGrid-sensoren. Gebruikers 
kunnen de sensoren aansturen met een 
speciale app op de mobiele telefoon 
en zo het licht en de temperatuur 
regelen maar ook bijvoorbeeld ruimtes 
reserveren. De sensoren geven daarnaast 

aan welke gebieden wel en niet worden 
gebruikt. Zo hoeft een vergaderruimte 
waarin de hele dag niet is vergaderd ook 
niet te worden schoongemaakt. 

Met de toepassing van deze 
klimaatplafonds is een hoogtewinst 
behaald van 40 centimeter. De 
werkvloeren hebben nu een vrije hoogte 
van 2,90 meter. Dat betekent nog meer 
licht. Aan de zuidzijde is zeefdrukglas 
gebruikt om warmte tegen te houden en 
voor privacy richting de achtergelegen 
begraafplaats. De zeefdruk is in stroken 
ontworpen waardoor er een effect van 
een gordijn ontstaat.

Voor de nieuwe gebruikers staat het multi 
tenant pand een volledig eigen invulling 
toe. Met een open vloer, die flexibel is in 
te delen, goed verspreid sanitair en slim 
verdeelde technische voorzieningen.

Zicht op EDGE Olympic



B B

Eerste verdieping

EDGE Olympic | Plattegronden en doorsnedes
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GEBOUW CONCEPT

HIGH END  VS  HIGH TECH

GESTAPELDE MASSA

GEVEL UITSNEDEN

adding: 2 officefloors + parking 
on the ground floor

adding: new facade with high windows

adding: fill U-form with atrium

remove: top floor
adding: two office floors

adjust: open entrance towards 
the Amstelveensewegnew: all installations and interior

Doorsnede A - A



EDGE Olympic

Binnen EDGE Olympic zijn meerdere interieurarchitectenbureaus actief geweest. Onder andere Concrete architects en Fokkema en Partners.

De centrale trap biedt tevens verblijfplaatsen. Een groen eiland op de begane grond met werk- en ontmoetingsplekken



De centrale vide verbindt met licht, lucht en neutraliteit de uiterlijk zo verschillende verdiepingen met elkaar. 



EDGE Olympic

De nieuwe entree aan de Amstelveense weg

Presentatieplekken

Vergader- en verblijfplekkenAanlandwerkplekken

Het gemeenschappelijke dakterras.



Benadering van EDGE Olympic vanaf de Amstelveense weg



opdrachtgever:
OVG Amsterdam 

programma:
12.500 m2 kantoren herontwikkeling/offices 
redevelopment

architect:
Pi de Bruijn, Eric van Noord 
de Architekten Cie.

projectteam:
Igor Sladoljev, Jeanne Leung, Cristina Garza, Jaco 
de Koning, Marco Keijzer

aannemer:
Bartels groep, Moerstraten

constructeur:
J.P. van Eesteren, Amsterdam

datum opdracht:
2015

bouwjaar:
2016 - april 2018

bruto oppervlakte:
12.500 m2

Duurzaamheidsscore:
WELL Precertified Platinum






