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Volg alle ontwikkelingen rondom de realisatie

Binnenkort gaan we starten met de daktuinen op de kantorengebouwen 6KLM. Begin 2022 

zijn deze gereed. De werknemers van ASML kunnen dan gebruik maken van de daktuinen en 

genieten van de buitenlucht met uitzicht over een gedeelte van Veldhoven.
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Plattegrond project 6KLM

Project 6KLM (4 verdiepingen)

Na de oranje tint in kantoor 6L nu de rode tint in kantoor 6M. Deze zijn terug te vinden in de 

pantry’s en de vloeren. Hier liggen stroken rood verwerkt in de vloer. Ook komt deze kleur 

terug in de meubels van ASML zelf.

In gebouw 6M komen 2 soorten vloer afwerkingen. Namelijk tapijt tegels en marmoleum.  Het 

meeste van het te leggen marmoleum wordt uitgevoerd in een grijstint (zie foto). Daarnaast 

komen er banen in de gelijke kleur, zoals eerder te lezen in vorige nieuwsbrieven. Deze rode 

tinten komen terug in banen in de vloer (zie foto).
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Logistiek centrum 5L & 6KLM kantoren ASML

KLEUR 6M

VLOER AFWERKING 6M

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.

Kantoor gebouw 6L is sinds een tijdje opgeleverd. Ook hier kunnen nu medewerkers van ASML 

gaan werken. Men komt binnen in gebouw 6K en kan dan doorlopen naar 6L.

Het atrium in gebouw 6M is een stukje groter dan het eerste gebouw 6K. Dit maakt voor de 

bouw of het glas onderhoud geen verschil. Wel valt er natuurlijk meer zonlicht in het gebouw. 

Dit zorgt voor een prettige en lichte werkomgeving.

Figuur 1 | RAL 3000

Figuur 2 | RAL 3003

Figuur 3 | RAL 3004
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