
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw kantoren  ASML 6KLM 

 
TE BEHALEN SCORE VOOR BREEAM EXCELLENT CERTIFICERING 

73,00%
 

BREEAM-NL nieuwbouw 2014_v2  

 

HET AMBITIENIVEAU VOOR ASML IS MINIMAAL WELL GOLD TE BEHALEN 

69,00%
 

                                                                  Well building Standard v2
  

 INNOVATIEVE/ MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN IN DE 

ONTWERPFASE 

• Gebouw 6KLM wordt aangesloten op laagspanningsinfrastructuur van gebouw 5L. 

• Op het dak van de High- Bay worden PV – panelen voor elektriciteitsopwekking geplaatst.  

• Het ontwerp realiseert een energieprestatieverbetering van 34% ten opzichte van de 

nieuwbouw eisen. 

• ASML volgt de BENG norm als uitgangspunt voor de nieuw te ontwikkelen gebouwen.  

In 2020 moet alle nieuwbouw in Nederland een Bijna Energie Neutraal Gebouw oftewel 

BENG zijn. Voor gebouw 6 KLM is alleen BENG1 (maximale energiebehoefte). 

• De personenliften van de kantoren worden energiezuinig uitgevoerd met onder andere LED 

- verlichting met spaarstand functie en energie terugwinning. 
• De open kantooromgevingen zijn ingedeeld in stramienen van 12.000 mm. De vlakken zullen 

flexibel indeelbaar worden, haaks op de gevel en regelbaar per 2.400 mm stramienmaat, met een 

minimale ruimtebreedte en digitale regeling van 4.800 mm. De minimale diepte van vertrekken aan 

de gevel bedraagt 5.400mm. Indien verschillende individueel beïnvloedbare regelzones 

samengevoegd    worden tot één ruimte zal op eenvoudige wijze de installatie aanpasbaar zijn van 

individuele regelingen naar een centrale regeling in zones. 
• De meters zijn continu uitleesbaar en aangesloten op een energiemonitorings- of 

gebouwbeheersysteem waarbij elke meter is gelabeld naar de specifieke verbruiksgroep 

van de meter. De meetdata is beschikbaar in kwartierwaarden, kunnen worden 

geëxporteerd in universeel formaat en wordt minimaal 1 jaar opgeslagen. 

• Verlichte uitgangsbordjes, thermostaten, schakelaars en elektrische relays zijn kwik-vrij. 

• Er worden kwik-vrije lampen toegepast. 

• Tevens wordt alle verlichting energiezuinig uitgevoerd met LED- verlichting (waar nodig  

bewegingssensor). 

• Smart sensor Signify worden toegepast, waarbij de Signify voor temperatuuropnemer, 

verlichting regeling en sturen van zonwering wordt toegepast. 

• Er is een installatieconcept gekozen met duurzame warmte- en koude opwekking door 

middel van een WKO-systeem met warmtepompen en op het dak van de High-Bay worden 

PV-panelen geplaatst die zorgt voor een CO2 reductie van minstens 20%.  

• Het regenwater van het gebouw wordt opgevangen in het waterbassin naastgelegen 

nieuwbouw Parkeergarage. Het opgevangen water wordt gebruikt om de 

groenvoorzieningen te voorzien.  

• Er wordt waterbesparend sanitair toegepast met 6 liter spoeling voor toiletten, 

Waterbesparende douchekop (max. 9 l/min bij 3 bar en 37°C)  douches. Maximaal 1,5 liter 

per spoeling bij de UR Urinoircombinatie. De wastafels voorzien van infrarood bediening. 

• Elke watermeter is continu uitleesbaar en aangesloten op een monitorings- of 

gebouwbeheersysteem, waarbij elke meter is gelabeld naar de specifieke verbruiksgroep 

van de meter. 

• Het systeem is programmeerbaar om aan te sluiten op waterbehoefte van de gebruiker.  

• De watermeters worden opgenomen met koppeling aan het gebouwbeheersysteem (GBS), 

zodat het verbruik kan worden gemonitord. 

• De hoofdwateraansluiting is voorzien in 

een lekdetectiesysteem met koppeling 

met GBS. 

Het lekdetectiesysteem is in staat grote 

lekken in de waterleiding te detecteren. 

Het systeem geeft een melding naar de 

storingsdienst/verantwoordelijke voor 

oplossen problemen indien er een lek 

gedetecteerd wordt. Het stroomvolume 

waarop het alarm gegeven wordt is 

instelbaar voor verschillende 

tijdperiodes. Verschillende soorten 

lekkages kunnen gedetecteerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectorganisatie 

● Opdrachtgever ASML 

● Directievoering Facta 

● Architect Broekbakema 

● Aannemer BMV 

● Installaties I4installations 

● Adviseur Deerns 

●Constructeur Tielemans 

 

Gebouwinformatie 

● Kantoor 25.510 m² 

● Plaza en vergadercentrum 2.332 m² 

● Boulevard, atria en entreegebied 2.505 m²  

● Totaal 33.643 m² 

 

Gebouweigenschappen 

● Stalen dakplaat SAB/ isolatie/ EPDM 

● Staalplaatbetonvloeren 

● Staalskelet 

● Aluminium vliesgevels  

● Metalen zetwerk gevels 

● Strekmetalen rooster om installaties  

    op dak 

● Prefab beton binnenwanden 

● Methalstud wanden  

● Systeemwanden binnen glas / dicht 

● Kalkzandsteenwanden 

● Liften 

 

Gebruiksfuncties 

● RC dak 6,0 m²/ K/W 

● RC gevels 4,5 m²/ K/W 

● RC begane grondvloer 3,5 m²/ K/W 

 

 

 

 



 

 

• De koelinstallaties met meer dan 3 kg koudemiddel voorzien van een automatisch systeem 

dat continu lekkages van koudemiddel detecteert en signaleert. 

• De binnenluchtkwaliteit moet voldoen aan de WELL basiseisen voor fijnstof (PM2.5 en 

PM10), diverse vluchtige organische stoffen (VOS), koolmonoxide (CO), ozon (O3), 

formaldehyde en radon. Hiermee wordt een basis binnenluchtkwaliteit gegarandeerd welke 

bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn in een gebouw. 

• In verblijfsruimten met een sterk wisselende bezetting (bijeenkomstfuncties) is een 

automatisch monitoringsysteem aanwezig dat het gehalte aan CO2 in de binnenlucht meet 

en dat het debiet van de luchtverversing automatisch aanstuurt op een wijze dat de  

hoeveelheid CO2 in de binnenlucht niet de concentratie van 0,08 vol % (800 ppm) 

overschrijdt. 

• Er worden loodvrije verven en oppervlaktecoating toegepast. 

 

     HET BELEID TIJDENS INKOOPFASE 

 

• Er wordt rekening gehouden met regionale leveranciers om de transport afstanden te 

beperken. 

• FSC-/ PEFC gecertificeerd hout wordt toegepast.  

• De prijsaanvragen van grote hoeveelheden materialen worden bij voorkeur aangevraagd  

bij gecertifieerde bedrijven om onderbouwde herkomst van materialen te waarborgen (tier 

klasse MAT5 Breeam). 

Ener  

DE GETROFFEN MAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERINGFASE TER 

REDUCTIE VAN DE MILLIEUBELASTING 

• Energiezuinige ledverlichting op de bouwplaats 

• Het monitoren van de logistieke transporten materialen/ materieel van en naar de 

bouwplaats. 

• Het monitoren van water en elektra verbruik. 

• Het monitoren van afval sortering in 6 hoofdgroepen op de bouwplaats en de recycling van 

het afgevoerde afval tot 80% door de afval afnemer /verwerker. 

• Energiezuinig ketenpark/ werf. 

• Ecologisch werkprotocol.  

• Bronbemalingsputten geslagen om gebruik drinkwater van waterleidingnet op de bouw te 

minimaliseren. 
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