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Volg alle ontwikkelingen rondom de realisatie

Project 5L begane grond

Project 5L 1e verdieping

Project 6KLM (4 verdiepingen)

LAADDOCKS

Nieuwsbrief maart 2020  •  editie 03

De nieuwbouw van de kantoren ASML 6KLM kan beginnen.

Afgelopen week is de eerste torenkraan geplaatst op het dak van het nieuwe Logistieke cen-

trum ASML 5L. Komende maanden zullen er nog twee torenkranen op het dak bijgeplaatst 

worden.

Logistiek centrum 5L &6KLM kantoren ASML

PLANNING 5L&6KLM

BETONKOLOMMEN & STAALCONSTRUCTIES

CLEANROOMS

CLEANROOMWANDEN

BRONBORING WKO-SYSTEEM (WARMTE-KOUDE OPSLAG)

CORONA

Kaart van de omgevingssituatie

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

specificaties en omwonende.

Een zeer intensieve en secure job is het aanbrengen van de computervloer in de cleanrooms. 

Onder de vloer komen een groot aantal vijzels type HD 600mm die in de hoogte verstelbaar 

zijn. Op deze vijzels worden de aluminiumtegels van 600 bij 600 millimeter aangebracht. Deze 

worden afgewerkt met Forbo vloerafwerking en zullen, waar nodig, voorzien worden van spe-

ciale luchtventilatietegels.

De cleanroomwanden worden gemonteerd door het aanbrengen van stalen profielen waarte-

gen een aluminiumhoninggraadpaneel wordt gemonteerd. Het voordeel hiervan is een hoge 

stijfheid, laaggewicht, buitengewone vlakheid, milieuvriendelijkheid (100% recyclebaar) en 

dat ze gemakkelijk schoon te houden zijn.

Om het WKO-systeem met warmte- en koude pompen aan te leggen moeten er vier bronnen 

gerealiseerd worden. Het WKO-systeem is een seizoenbuffering waarin warmte en kou in een 

ondergrondse zandlaag worden opgeslagen. Het systeem bestaat uit vier grondwaterbronnen 

die tot zo’n 200 meter diep kunnen zijn. Deze diepte is afhankelijk van de bodemgesteldheid 

per locatie. In de winter wordt warm grondwater van ongeveer 15 graden uit de warmtebron 

onttrokken. Dit is te gebruiken als basis voor verwarming, waarna het afgekoeld tot ongeveer 

8 graden in de koude bron wordt geïnfiltreerd. In de zomer wordt dit systeem omgedraaid en 

wordt het grondwater uit de koude bron gepompt. Dit koude water is dan weer bruikbaar voor 

comfortkoeling. Hierbij wordt het opgewarmde water vervolgens opgeslagen in de warme 

bron.

Ook BMV (HSE) treft maatregelen omtrent het coronavirus. Een van deze maatregelen is het 

opdelen van het personeel in kleinere groepen. Hierbij mogen maximaal 50 personen tegelijk 

in de kleedruimtes en kantine. Daarnaast wordt na elke pauze per groep de kantine grondig 

gereinigd door het schoonmaakbedrijf. Verder worden toolboxen, minder belangrijke verga-

deringen en andere samenkomsten en rondleidingen zoveel mogelijk digitaal gedaan of ti-

jdelijk uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip. Uiteraard wordt het personeel ook extra 

gewezen op persoonlijke hygiëne en het beperken van contacten zowel op de werkvloer als 

privé.

Afgelopen maand zijn de laatste betonkolommen geplaatst in gebied T1, T2 en T3. Het staal-

bedrijf kan nu aan de slag met het monteren van de staalconstructie. Hierna zullen de tussen-

liggende kanaalplaatvloeren worden aangebracht.

Westgevel

Westgevel

Zuidgevel

Westgevel

Zoals bijna alle betononderdelen in de onderbouw worden de laaddocks hier in het werk 

gestort. Het grote voordeel hiervan is dat de onderdelen op deze manier sneller gerealiseerd 

kunnen worden. Daarnaast worden er lijngoten toegevoegd voor een goede afwatering. Deze 

worden later aangebracht in uitgespaarde stroken en aangegoten met betonmortel.

GEVELBEKLEDING

STALEN- EN ALUMINIUMKOZIJNEN

De gevelelementen van prefabbeton worden gemonteerd aan de Zuidgevel C1, de Westgevel 

en de Noordgevel C3. Boven deze elementen wordt de sandwichgevel aangebracht. Hierbij 

worden als eerste de aluminium hoekprofielen gemonteerd op de gasbetonwand. Vervolgens 

worden de horizontale en verticale profielen hier opgeschroefd.

De eerste stalen buitenkozijnen zijn gemonteerd in de grote houten stelkozijnen aan de West-

gevel. Binnenkort zullen deze voorzien worden van glas. Daarnaast is aan de Zuidgevel een 

groot aluminiumkozijn geplaatst.
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