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Het dak (3296 m2) van de high bay is voor een groot deel dichtgelegd met stalen dakplaten. 

De dakdekker is reeds begonnen met het isoleren, waarna de kunststof dakbedekking wordt 

aangebracht om de waterdichtheid te kunnen garanderen.

DE HIGHBAY

Het dak (staal betonvloer) van 5L gedeelte van gebied C1 wordt voorzien van een druklaag met 

een totale stort 625m3 (210l/m2), die in één dag wordt verwerkt.

Op korte termijn zal de dakdekker een noodlaag dakbedekking aanbrengen, zodat men eind 

januari kan beginnen met het monteren van de staalconstructie 6KLM.

HET DAK

De betonkolommen gecombineerd met de staalconstructie van gebied C1, C2, C3 is in een ver-

gevorderd stadium. Tussen de ingenieuze staalconstructie zijn de kanaalplaten aangebracht. 

Het dak van de 5L wordt voorzien van een staalbeton dak. De stalen cassettes worden op de 

stalen liggers vast geschoten, waarna deze wordt voorzien van wapening en een druklaag van 

beton.

DE STAALCONSTRUCTIE

De high bay achtergevel van gasbeton is al op redelijke hoogte (35m en 4134m2) dichtgezet. 

De gasbeton binnenblad C1 t/m C3 (linker gevel) is compleet gesloten, waarbij we voor regen-

dichtheid kunnen garanderen  om begin 2020 te kunnen beginnen met de binnen werkzaam-

heden (bouw van clean rooms).

DE ACHTERGEVEL

ASML nieuwbouw 5L Logistiek centrul & 6KLM kantoren

• 20 januari 2020 | Bewuste Bouwer Boost

Nieuwsbrief december 2019 • editie 12

BMV maakt kans om in de prijzen te vallen bij aanstaande bijeenkomst Bewuste Bouwer 
Boost. Volg deze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.
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