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Alle vloertegels in de clean room moeten worden nagemeten met een maximale afwijking 

van -1 en + 1 mm. Dit is natuurlijk een monnikenwerk, waarbij alle onvolkomenheden zullen 

moeten worden vereffend door het toevoegen of verwijderen van vulplaatjes. 

Er is een groot aantal rolheffers geplaats. Deze zullen straks getest worden met de speciale 

ASML containers voorzien van vergelijkbaar gewicht als de normale lading (Stepper machine, 

onderdelen). Zeven van de in totaal acht te plaatsen rollerheffers zijn geplaatst. 

Eenieder met een hefvermogen van 40 ton. Verder komen er nog vier Wide heffers en 

twee normale Doc Levellers.  

Het eerste vak ‘mobile rackings’ is gemonteerd. Er is nu begonnen met de onderstellen 

van het tweede vak van de in totaal vier vakken. Het totaal aantal op te slaan producten in 

deze stelling rekent men in m3 omdat het om verschillende bakken, pallets en andere 

mogelijkheden gaat. In totaal gaat het om 19.000 m3 oftewel 12 km facing (zichtveld). 

In de bouwvakvakantie van week 31 t/m 33 is er met een kleinere bezetting doorgewerkt. Des 

al niet te min is er in deze weken weer veel werk verzet. 
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CLEANROOMVLOEREN NA CONTROLE

HEFBRUGGEN

MOBILE RACKING 5L

BOUWVAKVAKANTIE

HOGE TEMPERATUREN

CORONA 

Kaart van de omgevingssituatie

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

specificaties en omwonende.

Door de lang aanhoudende hoge temperaturen zijn de projectmedewerkers getrakteerd 

op ijsjes/ slush puppy’s en frisdrankjes om hun hoofd koel te houden. Natuurlijk is er toezicht 

op de handhaving van voldoende afstand aangezien het om een grote groep van ongeveer tus-

sen de 500 a 600 personen gaat. Dit ondanks grotendeels onderbezetting bouwvakantie.  

Verder is de bouwplaats voorzien van posters met QR-codes voor een veilige werkomgeving 

op 1,5m afstand. Uiteraard zijn deze bestanden in verschillende talen gemaakt. Dit geeft onze 

buitenlandse medewerkers een sneller beeld van alle maatregelen die door verschillende or-

ganisaties/ vakbonden op hun webpagina’s wordt vermeld. 

De gevels van 6K zijn op de achtergevel na gesloten. Dit houdt in dat men op korte termijn 

kan beginnen met de afbouw. Men zal hierbij van boven naar beneden werken. Allereerst 

de installaties, daarna de binnenwanden gevolgd door de afwerkvloeren. Tot slot volgen de 

plafonds en de afwerking van de wanden en vloeren. 

6KLM GEVELBEKLEDING & BUITENKOZIJNEN

Het bakkenmagazijn is klaar om getest te worden. De kunststof bakken worden opgehaald 

met de shuttles uit de magazijnstellingen en afgeleverd op locatie. Hier zal een medewerker 

het aantal uit de bak halen en zo de te verzamelen producten in een bak naar de begane grond 

sturen. In totaal kunnen in het magazijn 19260 bakken worden opgeslagen. 

BAKKENMAGAZIJN
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