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Fokkema & Partners heeft een voorliefde voor opdrachten 
die tot het uiterste drijven: complexe, meervoudige ruimtelijke 
vraagstukken, waarbij het de kunst is om deze terug te brengen 
tot een eenvoudig en helder ontwerp. Zo’n opdracht was de 
huisvesting van EDGE Technologies, een jong technologiebedrijf 
dat een nieuwe generatie smart buildings ontwikkelt ‘die actief 
bijdragen aan de gezondheid van mensen en de wereld’; EDGE 
gebouwen verzamelen en analyseren data, op basis waarvan 
de ruimtelijke beleving en energieprestatie geoptimaliseerd 
worden, van het binnenklimaat tot de verlichting, die het bioritme 
volgt. 

Ontwerp een kantoor dat níet op een kantoor lijkt, zo luidde de 
ogenschijnlijk onmogelijke vraag. Een ruimte die kan dienen als 
proeftuin voor nieuwe ideeën en technologieën, en ook letterlijk 
groen is. Bovendien wilde EDGE een WELL certificering, waarbij 
gezondheid en welzijn voorop staan. Dit betekent onder meer 
dat alle materialen zijn gescreend op duurzame herkomst en 
toxische stoffen. Uit de discussies over hoe een technologiebedrijf 
eruit zou kunnen zien, kwam het verlangen naar een warme, 
persoonlijk sfeer naar voren; het moest voelen als thuis. Een 
verlangen dat aansluit bij EDGE’s benadering van technologie: 
die moet onzichtbaar zijn, intuïtief werken en het comfort van de 
mens ondersteunen. 

Het bracht de architecten het NO OFFICE concept: een ruimte 
die radicaal breekt met de traditionele kantoorruimte, maar een 
geweldige plek is om te werken. De schijnbaar tegengestelde 
werelden van health en high-tech zijn met elkaar verenigd in een 
spannende synthese van hospitality, technology en sustainability. 

Het bedrijf is gevestigd op de bovenste verdieping van een 
duurzaam herontwikkeld bedrijfsgebouw uit de jaren negentig, 
Inspelend op de verschillende wensen en wisselende behoeften 
van de medewerkers, en de bestaande kwaliteiten van het 
gebouw, is de open ruimte gestructureerd in drie zones: urban, 
home en tiny villa. Deze bieden een diversiteit aan plekken en 
de vrijheid om te kiezen waar je wilt werken. In de home zone 
rond het atrium vind je zit- sta- en loungeplekken die van elkaar 
gescheiden worden door lage, met leer beklede elementen. 
Wie rust zoekt, kan terecht in het tiny villa gedeelte, dat in zijn 
ruimtelijke opbouw en sfeer refereert aan een modernistisch 
woonhuis. Er is een ‘woonkamer’ met zitje en een schommelbank, 
een bibliotheek met studeerplekken en een kleine ‘botanische 
tuin’ annex meditatieruimte. De dynamische urban zone met 
de twee boardrooms en een tech-playground waar nieuwe 
technologische ontwikkelingen worden gedemonstreerd en 
getest, zoals 3D-geprint meubilair en holobrillen. De bar, met 
grandioos uitzicht over de stad, is dé plek voor ontmoeting; 
een (zaken)lunch, borrel of een potje tafelvoetbal – het kan hier 
allemaal. 

Van de met de hand gelegde bibliotheekvloer, vervaardigd met 
kops hout, tot de genderneutrale toiletten en een waterval met 
soundscape; het ontwerp combineert talloze nieuwe ideeën, 
technieken en materialen. EDGE heeft alle registers open 
getrokken om te tonen wat technologie de mens te bieden heeft, 
het ontwerp toont hoe je met deze ‘bouwstenen’ aantrekkelijke 
ruimtes kunt maken. Dit is de nieuwe kantoortypologie die 
het bedrijf verder wil ontwikkelen, en daarmee het perfecte 
visitekaartje.
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‘We have asked Fokkema & Partners to support us in the fit-out design of our new  
headquarters at EDGE Olympic in Amsterdam. As our first collaboration at Las Palmas in 
Rotterdam was a success, we were convinced that Fokkema could support us in developing 
our new office, incorporating concepts of our brand based on the integration of technology, 
sustainability and wellbeing. The design has resulted in the best-in-class working environment, 
awarded the world’s first WELL v2 Certified project at Platinum level.‘ 
Thomas Ummels, Chief Development Officer, EDGE Technologies



EDGE Technolgies is wereldwijd 
het eerste WELL v2 Certified 
project op Platinum niveau
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Het NO OFFICE concept in combinatie met WELL Certificering 
en integratie van technologie heeft geleid tot een interieur met 
uiteenlopende details en verschijningsvormen.  

WELL is ingezet als dé tool om gezondheid en welzijn in deze 
werkomgeving op een zo hoog mogelijk niveau te realiseren. 
Ontwerpmogelijkheden en technologie zijn optimaal benut en 
geintegreerd om op de 10 verschillende principes die WELL 
omschrijft te scoren: ‘Air, water, nourishment, light, movement, 
thermal comfort, sound, materials, mind, community and 
innovations.’  
 

Onder ieder idee en concept dat geïntegreerd is lag een unieke ontwerpvraag.

Voor certificering zijn niet alleen de hoge ambitie, de 
ontwerpmiddelen of de technische omschrijvingen van de 
voorgeschreven materialen en installaties beoordeeld: 

De uiteindelijke kwaliteit van de omgeving en de interventies is 
ook tot in detail gemeten, en wordt gemonitored. Zo weten we 
dat EDGE uitmuntend scoort op ieder van deze gebieden. 
Een resultaat waar we bijzonder trots op zijn.  

Plattegrond  
EDGE Technologies HQ

4e verdieping EDGE Olympic 
een genereuze open ruimte, 
met karakteristieke houten 
constrcutie, subtiel verdeeld 
in 3 zones. 

URBAN ZONE HOME ZONE TINY VILLA
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‘There is more to the plant-infused and tech-fuelled design than meets 
the eye: a thorough rethinking of the workplace led to an incredible  
degree of variation with carefully considered, highly tactile and non-toxic 
materialisation. It is not the derivative of a trendy coffee bar that may 
double as an office, but a contemporary space completely tailored to best 
accommodate the user’s needs – a great place to work, live and play.’  
Laura Atsma, Fokkema & Partners Architecten

Onder ieder idee en concept dat geïntegreerd is lag een unieke ontwerpvraag.



CLIENT

EDGE Technologies 
 
PROJECT BRIEF, TOP FLOOR

Design an office that does not look 
like an office: the new standard for a 
high quality and contemporary work 
environment in a smart building, with 
integration of the latest technology 
while prioritising on health and 
wellbeing.
 
LOCATION

Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE  
Amsterdam
 

TIMELINE

October 2017 - October 2018
 

SIZE

1.800 m²

CORE & SHELL 
de Architekten Cie.

DEVELOPER  
EDGE Technologies 

ADVICE ON WELL 
bba binnenmilieu
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CONTACT

Fokkema & Partners Architecten.
Phoenixstraat 49B, 2611 AL Delft
015 2158281, pr@fokkema-partners.nl


