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Volg alle ontwikkelingen rondom de realisatie

Plattegrond project 5L en 6KLM

Project 5L begane grond

Project 5L 1e verdieping

Project 6KLM (4 verdiepingen)

Omdat de opleverdatum van begin augustus nadert worden de clean rooms in hoog tempo 

afgebouwd. De plafonds, wanden en vloeren zijn voor een groot gedeelte gemonteerd en er is 

begonnen met de inbouw van tourniquets en kraanbanen. 

De staalconstructie 6K is gereed en men is druk aan het monteren van het gedeelte 6L, welk 

eind juni 2020 klaar zal zijn. Het overzichtelijke IFC (industrie foundation classes) model geeft 

een duidelijk beeld van alle knooppunten en type profielen die worden toegepast.

Het portier gebouw T4 is bijna gereed met de staal montage. De betonnen prefab liftschachten 

en de verdiepingsvloeren (kanaalplaten) zijn in dit geraamte van staal al aangebracht.

De bakkenstelling in gebied C op de eerste verdieping is in een ver gevorderd stadium gemon-

teerd. Dit magazijn heeft de capaciteit om 19.260 bakken volautomatisch te kunnen stallen.

Nieuwsbrief mei 2020  •  editie 05

Logistiek centrum 5L & 6KLM kantoren ASML

CLEANROOMS

STAALCONSTRUCTIE 6L

STAALCONSTRUCTIE 5L

BAKKENSTELLING 5L

BOUWKRAAN DAK 5L

CORONA MAATREGELEN
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Kaart van de omgevingssituatie

Hieronder vindt u de kaart van de omgevingssituatie. Hierin ziet u het plangebied inclusief 

specificaties en omwonende.

De 3e bouwkraan van het bedrijf Ogeranos is geplaatst op het dak gebied T2. De torenkranen 

functioneren op stroom 125 Ampère aansluiting. Dit is natuurlijk goed voor de CO2-uitstoot en 

daarnaast zijn er ook minder verrijdbare kranen op de bouwplaats nodig.

Ondanks de Corona problematiek is de bouw van de projecten ASML toch voortgezet. Elke 

onderaannemer inclusief de medewerkers van de aannemer kregen uit dank van waardering 

hiervoor een VVV-cadeaubon aangeboden door ASML.

 

De Corona maatregelen blijven uiteraard aangescherpt, om zo toch een veilige werksituatie te 

kunnen garanderen.

In opdracht van ASML zijn voor de projecten 5L& 6KLM de ontwerpwerpcertificaten  Breeam 

Excellent behaald. Voor Bewuste Bouwers is deze maand bij beide projecten een audit 

geweest, waarbij voor 5L een 8,3 en 6KLM een 8,0 is gescoord.

De buitengevels 5L aan de Oostkant en aan de Zuidkant van gebied C3, W6, W7 en de aorta 

verbinding tussen gebouw 5H en 5L zijn bijna dicht. Verder zijn de gevels van de High- Bay 

compleet gesloten. In week 22 wordt er gestart met de buitengevels 6K. Hiervoor zijn 2 grote 

hefsteigers aan de Oostzijde geplaatst en komt er nog een hefsteiger aan de Noordzijde.

GEVELBEKLEDING & BUITENKOZIJNEN

Een klein gedeelte van het dak van T3 moet nog dichtgelegd worden. Men zal op korte termijn 

beginnen met het aanbrengen van de elementen op het T4 portier gebouw.

STAALPLAATBETONVLOER
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