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De plaza op niveau 4 van 6K, wat eigenlijk de begane grond is van het kantorencomplex, is 

ook opgeleverd aan ASML. Dit is een groot horeca gebied waar mensen van de hele campus 

kunnen komen eten. Er zijn 4 verschillende plekken waar men kan eten. Ieder in zijn eigen stijl 

en ander soort eten.

Alle meubels zijn ontworpen door een interieur architect en gemaakt door een meubel bouwer.
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Logistiek centrum 5L & 6KLM kantoren ASML

PLAZA 6K

FIETSENSTALLING 6K BINNEN

BINNEN AFBOUW 6L TOREN

START AFBOUW 6M TOREN

ALGEMENE ZAKEN

Kaart van de omgevingssituatie

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

specificaties en omwonende.

Er is nu ook een binnen fietsenstalling gemaakt voor ASML 6KLM. Werknemers die op de fiets 

komen kunnen hier hun fiets droog neerzetten. Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om je 

elektrische fiets op te laden. Er is zelfs de mogelijkheid om na het fietsen een douche te nemen.

 

Nu begint BMV aan een bijna 100 meter lange buiten fietsenstalling welke naast het gebouw 

ligt. Deze is helemaal uit staal ontworpen en krijgt dezelfde kleur als de grijze kozijnen. Deze 

fietsenstalling wordt in 2 delen opgebouwd.

In gebouw 6L zijn ze nu volop bezig met de afbouw. Het is eigenlijk een soort repetitie of wel 

herhaling van kantoor 6K. Ook hier komt een latten wand afwerking en veel glazen wanden.

Op de foto is te zien dat men ook bezig is om bloembakken te maken. Deze bloembakken 

komen langs de trap gaten te staan.

Daarnaast is er een start gemaakt met het afbouwen van kantoor 6M. Het atrium van 6M is nog 

een stuk groter dan die van 6K. Dit atrium is ruim 30 meter lang en zorgt voor veel daglicht.

De glas balustrade staat er al in met daarop de eiken houten handleuning. En de vide rand 

betimmering is ook helemaal rondom gemaakt.

Het glas van de glazen balustrade is speciaal ‘doorvalveilig’ uitgevoerd. Dit kan wel breken, 

maar niet uit elkaar vallen. Het blijft altijd rechtop staan.

Uiteraard worden alle geldende regels betreft Corona nog steeds nageleefd en gecontroleerd. 

Ook hier zal de komende periode aandacht aan besteed worden, met name natuurlijk de 

landelijke veranderingen welke voor ASML en de bouw van belang zijn.

Het mooie weer zorgt voor een goede sfeer, maar heeft ook gevolgen voor zaken op de bouw: 

er wordt regelmatig gesproeid om het stuiven van zand te voorkomen.

Ook de regenval en onweersbuien zorgt een enkele keer voor overlast en dan moet er adequaat 

gereageerd worden om zaken in goede banen te leiden.

Al met al vordert de bouw gestaag en ziet het er dag bij dag anders uit.

Op 19 en 20 mei is torenkraan nummer 3 gedemonteerd. Dit gebeurde in de dichte mist. Wat 

het werk niet makkelijker maar wel spannender maakt. Deze torenkraan is weggehaald omdat 

deze steeds minder werd gebruikt. De bouw aanvoer kan nu met 1 kraan worden gehandhaafd. 

Deze torenkraan staat in het midden van gebouw 6KLM.

Op vrijdag 11 juni is de 6K toren opgeleverd aan de klant ASML. BMV zorgt er alleen voor dat 

het bouwkundige deel gereed is. ASML zorgt er zelf voor dat de bureaus, planten, computers 

en alle overige kantoor artikelen geplaatst worden.

 

Op elke verdieping zijn 2 pantry’s aanwezig. Dit zijn kleine keukenblokjes met een koelkast, 

warm en koud water en natuurlijk koffie. Elke pantry heeft per verdieping een andere kleur. 

Deze kleur is helemaal  afgestemd op het interieur en de vloer.

TORENKRAAN NUMMER 3

OPLEVERING ASML 6K TOREN
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