
6 KLM stimuleert tot ontmoeting, samenwerking en innovatie 

Boven op het logistiek centrum 5L creëren we een groene biotoop als daklandschap met een 

inspirerende werkomgeving voor circa 3000 medewerkers in één gebouw, 6 KLM genaamd. 

Synergie om innovatie te versnellen zijn belangrijke thema’s voor ASML. Daarom ontwerpen we 

een gebouw dat ontmoeting stimuleert en uitnodigt om samen te werken. De 18 meter diepe 

kantoorvloeren verbinden de drie gebouwdelen K, L en M tot één samenhangend geheel, tot één 

uitnodigende plek.  

 

Boulevard en atria vormen ‘de Plaza’ 

Kenmerkend voor 6 KLM is de ‘publieke’ boulevard in gebouwdeel L die beide atria in gebouwdelen K 

en M op een vanzelfsprekende wijze verbindt. Tezamen vormen boulevard en atria de Plaza, het 

publieke domein van het gebouw. Verbinden en ontmoeten staan hier centraal. De Plaza is een 

multifunctionele omgeving met in elk gebouwdeel haar eigen accent.  
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Gebouwdelen K, L en M 

De hoofdentree en het restaurant bevinden zich in gebouwdeel K, terwijl gebouwdeel L zich 

kenmerkt als boulevard met ‘social corners’ en uitnodigende trappen. Plantenbakken en vides in de 

boulevard vormen een buffer tussen de kantoorvloeren en boulevard zodat privacy en concentratie 

op de kantoorvloeren geborgd zijn. De Plaza in gebouwdeel M heeft verschillende informele 

ontmoetings- en werkplekken op en rondom een open en oplopend terrassenlandschap met 

daaronder een aantal afgesloten vergaderruimten.  

 

  



Daklandschap met niveauverschillen 

Beide atria bieden direct toegang tot de daktuin via de terrassen. Van daaruit begint een ontspannen 

wandeling over het groene daklandschap met verschillende niveaus en plekken als voortzetting van 

de werkomgeving.  

 

Ontsluiting 6 KLM vanuit alle richtingen 

Vanuit de parkeergarage P3 aan de zuidzijde en de royale fietsenstalling aan de noordzijde betreed je 

het dakniveau van 6 KLM. Het hoofd-lift/trappenhuis van P3 is direct gekoppeld aan de hoofdentree. 

Vanuit hier stap je rechtstreeks in de Plaza van gebouwdeel K. Een heldere route gecombineerd met 

uitnodigende trappen brengen je naar je plek. Een tweede entree aan de zuidwestzijde van 6 KLM, is 

eveneens verbonden met een lift/trappenhuis van P3. Via de fietsenstalling aan de noordzijde bereik 

je de daktuin van 6 KLM en via een korte wandeling kom je in het atrium van K en M. Zo wordt 6 KLM 

vanuit alle richtingen ontsloten en verbonden met de directe omgeving. De brug tussen gebouw 6 HIJ 

en 6 KLM is daarbij een belangrijk element als voorzetting van de boulevard tussen deze 

verschillende gebouwen. 

  

Artist impression Broekbakema Architecten 

Het ontwerp is van het team van Broekbakema Architecten, Installatie en Bouwfysisch adviseur 

Deerns en constructeur Tielemans. De uitvoering wordt door BMV gedaan. 

  



Duurzaam ontwerpen 

Het gebouw wordt gecertificeerd volgens de duurzaamheidsmethodiek BREEAM-NL Nieuwbouw 

(een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen). Het ontwerp komt 

op een BREEAM-NL score van ruim 70%, waarmee de ambitie voor een certificaat op Excellent 

niveau gerealiseerd wordt.  

Om de gewenste BREEAM Excellent score te halen zal naast alle energievraag beperkende 

maatregelen, de nog benodigde energie duurzaam opgewekt worden met energie efficiënte 

warmtepompen gecombineerd met warmte en koude opslag in de bodem (zogenaamd WKO-

systeem), en natuurlijk met zonnepanelen op het dak. Er worden ca 1400 PV-panelen geplaatst.  

Naast het aspect Energie wordt het ontwerp binnen de BREEAM-certificering getoetst op de 

aspecten Management, Gezondheid, Transport, Water, Materialen, Afval, Ecologie en Vervuiling.  

Duurzaam bouwen 

Tijdens de bouw is er aandacht voor minimalisering van de milieu-impact. Zo is het hout op de 

bouwplaats voorzien van een duurzaamheidskeurmerk en wordt het overige materiaal 

verantwoord ingekocht. Bouwafval wordt geminimaliseerd en gescheiden ingezameld. Ook 

transportbewegingen naar de bouwplaats en energie- en waterverbruik van de bouwplaats 

wordt gemonitord. Om dit in goede banen te leiden, hebben zowel de aannemer als de 

afvalverwerker een gecertificeerd kwaliteits- en milieubeheersysteem hebben. 

Ervaringen met BREEAM 

Een duurzaam gebouw vraagt initieel om een extra investering. Daar staat tegenover dat 

mensen zich prettig zullen voelen in dit gebouw en er lagere energiekosten zullen zijn dan in de 

huidige gebouwen.   

ASML doet bij de nieuwbouw van 5L de eerste ervaring op met BREEAM certificering en gebouw 

6KLM is het tweede gebouw. De ervaring met BREEAM tot nu toe is dat het ons expliciet bewust 

maakt van welke stappen je kan maken in het gehele proces van het ontwerpen en bouwen die 

invloed hebben op duurzaamheid.   

Tips voor volgende projecten: 

De opgedane ervaringen zullen wij meenemen in de volgende nieuwbouwprojecten die op korte 

termijn zullen opstarten.  

  



Gebouw 6KLM in cijfers 
 

Gebouw 6 KLM heeft een BVO van 34.296 m2 bruto vloeroppervlak dat is opgebouwd uit de volgende 

functies: 

- ca 19.800 m2 kantoorfunctie 

- ca 7.100 m2 bijeenkomstfunctie 

- ca 7.400 m2 gemeenschappelijke ruimten zoals verkeersruimten, sanitaire ruimten en 

technische ruimten. 

Binnen deze functies zijn er ca 600 m2 sanitaire ruimten, ca 1.000 m2 ruimte voor technische 

installaties en ca 5.800 m2 verkeersruimten. 

Het terrein (voor 5L en 6KLM samen) is 44.500 m2 (4,45 ha) groot. In het gebouw 5L zullen 

dagelijks circa 485 (maximaal) mensen aanwezig zijn en in 6KLM 3.000. 

Het verwachte gebouwgebonden energiegebruik is circa 893 MWh/jaar (26 kWh/m2 BVO/jaar), 

waarvan circa 26%, 7 kWh/m2 BVO/jaar uit hernieuwbare energiebronnen. Er wordt geen 

gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen (gasloos gebouw). Het jaarlijkse sanitair gebonden 

watergebruik wordt geschat op 4,8 m3/per persoon. 
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