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Volg alle ontwikkelingen rondom de realisatie

Bij bouwdeel 6M is de afbouw gestart. Op niveau 7 worden momenteel door de firma Qbiq 

de glazen wanden geplaatst. Ook het aanbrengen van de houten latten schiet goed op, en dit 

bepaalt al een groot deel van de sfeer en uitstraling.

Met name is dit goed te zien in het Atrium waar het complete plafond al van houten latten is 

voorzien. De volgende nieuwsbrief zullen we hier verder op in gaan.
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Plattegrond project 6KLM

Project 6KLM (4 verdiepingen)

Bijgevoegde 3 foto’s laten goed zien in 3 stappen hoe de pantry’s gerealiseerd zijn. In geheel 

bouwdeel 6L komen in totaal 9 pantry blokjes. Dit zijn er 3 per verdieping. De 3 pantry’s 

op 1 verdieping krijgen allemaal een andere kleur, en dit wordt gekopieerd op de andere 

verdiepingen. Wel alles in een oranje tint.

Er bestaan verschillende kleurcodes om een kleur aan te duiden. Er is bijvoorbeeld niet één 

soort wit, dit zijn er wellicht tientallen. Men kan met de RAL-codes werken, deze zijn voor de 

meeste mensen wel bekend. Echter wordt hier gewerkt met NCS-codes. Deze NCS kleuren zijn 

behoorlijk uitgebreider dan de RAL.

Op alle verdiepingen komt een hele lange glazen wand, deze zorgt voor de scheiding tussen de 

kantoren en de boulevard. De boulevard is een lange looproute door geheel 6L.

Deze wand op de onderste verdieping is brandwerend en ook geluidswerend. Dit wil zeggen 

dat er ongeveer 32 decibel tegen wordt gehouden door deze glazen wand. Eén glaspaneel, 

zoals te zien op de afbeelding, weegt 270 kg.
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AFRONDING BOUWDEEL 6L

ALGEMENE ZAKEN

Kaart van de omgevingssituatie

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

specificaties en omwonende.

Nu de maatregelen rondom Covid-19 versoepeld zijn, is het belangrijk om ook hier over te 

blijven communiceren op de bouwplaats.

Dus mondkapjes hoeft niet overal meer, maar wel dient de 1,5 meter regel gehandhaafd te 

worden. Hiervoor zijn overal extra bordjes / platen opgehangen om mensen hier aan te blijven 

herinneren. Ook worden er nog steeds overal mondkapjes aangeboden, zodat men, als het 

nodig is, hiervan gebruik kan maken.

De gevel van bouwdeel L -zoals op bijgevoegde foto- is pas sinds kort helemaal dicht. Voorheen 

was hier nog een hele strook glas van boven naar beneden ‘open’. Dit zag je niet echt omdat 

hier een personen / goederen lift voor stond welke in gebruik was. Deze moest nu verwijderd 

worden omdat gebouwdeel 6L binnenkort opgeleverd gaat worden. Dan moet uiteraard de 

volledige gevel dicht zijn om hier fijn en veilig te kunnen werken.

De vorige nieuwsbrief hebben we de binnen fietsstalling laten zien, nu is de buiten fietsstalling 

aan de beurt. Hier wordt nog hard gewerkt. Uniek detail; de HWA (Hemel Water Afvoer) is 

opgenomen in de kolommen van de fietsenstalling. Dus geen regenpijp in het zicht.

Op de foto zie je dat de eerste 100 meter geplaatst is. Nu gaat men eerst verder met de complete 

constructie van de rest. Aansluitend worden van voren naar de dakplaten geplaatst en dan 

start men met de gevel afwerking. Deze zal bestaan uit allemaal stalen panelen met een soort 

van gaas in kleur.

Ruwe afbouw

Bijna klaar...

Eindresultaat

GEVEL BOUWDEEL L HELEMAAL DICHT

BUITEN FIETSENSTALLING

In geheel 6 KLM worden room dividers geplaatst. Deze room dividers bevatten allemaal 1 

paneel waar men op kan schrijven en tekenen, een zogenaamd whiteboard.

De inrichting door ASML is al in volle gang. Ook de lockers zijn al geplaatst. Hier kunnen de 

werknemers al hun spullen in opbergen. Deze lockers werken niet met een sleutel maar met 

een pasje, zodat alles digitaal geregeld kan worden.

Alleen de plantenbakken moeten nog geschilderd worden, en er dienen nog enkele puntjes op 

de i gezet te worden. Dan is ook de boulevard klaar voor oplevering.

Ook in dit bouwdeel worden alle trappen weer volledig met houten betimmering bekleed. Net 

zoals dit in bouwdeel 6K is gebeurd.
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