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Logistiek centrum 5L & 6KLM kantoren ASML

Volg alle ontwikkelingen rondom de realisatie

Plattegrond project 6KLM

Project 6KLM (4 verdiepingen)

DAKEN

De grote luifel is in het weekend met een kraan gemonteerd en voorzien van een lichtstraat
en dakbedekking. Het dak van 6L is tot halverwege aangebracht en voorzien van een flink
isolatiepakket en pvc-dakbedekking. Dit is noodzakelijk om aan de hoge eisen ten aanzien
van brandwerendheid te voldoen. Daarnaast is het gebouw bij FM Global verzekerd. FM Global
is een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij, gevestigd in Johnston – Rhode Island, die
gespecialiseerd is in verliespreventie. De verzekeringsmaatschappij werkt voornamelijk met
grote bedrijven over de hele wereld in de marktsector eigendomsverzekeringen met een hoog
beschermd risico (HPR).

INFRA

De looppaden en inritten worden verder aangelegd en afgewerkt om ervoor te zorgen dat
de ingangen deze winter fatsoenlijk te bereiken zijn. Voor het portiersgebouw heeft men
honinggraatmatten aangebracht, die nog gevuld moeten worden met grove kiezels. Een
duurzame oplossing om het regenwater direct af te voeren in de bodem.

TESTFASE & COMMISSIONING 5L
Het tijdstip is aangebroken dat er een reeks van testprocedures wordt gedaan. Onder andere de
High Bay wordt getest met pallets voorzien van zandzakken en allerlei andere soorten pallets.
Verder zijn de cleanrooms in een ver gevorderd stadium om functioneel te opereren. Het
bakkenmagazijn wordt getest met lege bakken. En ook de movable racking en alle aanwezige
soorten deuren (snel roldeuren, overheaddeuren, snel loop deuren, brandwerende rolluiken,
tourniquets, rol heffers, levellers, schaarheftafels, liften en bovenloopkranen) worden getest.
Zo ook de installaties van het koelplafond, de vloerverwarming en de WKO (warmte-koude
opslag), die op korte termijn zullen moeten functioneren nu de winter intreedt. Verder worden
alle elektra zoals verlichting en sprinklerinstallaties getest voor gebruik. Bijzonder was een
test van de hekwerken op de 2e verdieping, dit gebeurde met zandzakken van maar liefst 50
kilo.

5L&6KLM GEVELBEKLEDING & BUITENKOZIJNEN
De buitengevels van KLM zijn bijna allemaal gesloten, behalve een klein deel van 6L voor en
achter de westzijde van 6M. De dakranden en de plafonds, zoals de onderdoorgang achter
het portiergebouw, worden met metalen plafondelementen afgewerkt. Aan de buitenzijde
van de overheaddeuren worden de inflatable dockshelters aangebracht. Deze geven een
goede afsluiting als de vrachtwagen tegen het laaddock geparkeerd staat of de overheaddeur
geopend is. Dit om het warmteverlies te minimaliseren. Daarnaast zijn er aan de binnenzijde,
boven de overheaddeuren, luchtgordijnen aangebracht. Deze installaties blazen warme lucht
naar beneden om zo het warmteverlies tot wel 40 procent te kunnen reduceren.

ZONNEPANELEN
1080 zonnepanelen zijn aan het einde van week 48 gemonteerd op het High Bay dak. De
zonnepanelen zijn met de draagconstructie op het dak geplaatst, dit principe wordt ook wel
Sunbeam genoemd. Bij Sunbeam Nova Symmetrical liggen er zonnepanelen op beide benen
van de dragers, allebei onder 10 graden. Meestal ligt de ene rij panelen gericht op het oosten
en de andere rij op het westen, daarom wordt zo’n systeem vaak een ‘oost-west systeem’
genoemd. Het verschil ten opzichte van een perfect op het zuiden gericht systeem is 8 procent.
Bij een dak dat ongunstig ligt ten opzichte van het zuiden, zijn de verschillen dus kleiner. Het
blijkt zelfs dat een symmetrisch systeem vrijwel ongevoelig is voor de werkelijke oriëntatie.
Tegenover de relatief lagere opbrengst t.o.v. het ‘Zuiden’ systeem staat een tot wel 30 procent
hogere dak benutting (Wp/m2), waardoor er dus veel meer panelen op een dak passen. De
absolute jaaropbrengst is dan ook véél hoger. Meer panelen op een dak betekent ook veel
lagere kosten per paneel voor de ondersteuningsconstructie, de bekabeling, de installatietijd,
etc. De windbelasting is lager en de panelen dragen zelf meer bij aan het totaalgewicht.
Daardoor is minder ballast nodig. 8 procent minder opbrengst betekent een 8 procent langere
terugverdientijd, dat scheelt dus bijvoorbeeld een halfjaar op 6 jaar. Na die 6,5 jaar brengt het
systeem wel elk jaar 30 procent meer geld op! De financiële winst over bijvoorbeeld 20 jaar is
dus vele malen groter.

BINNEN AFBOUW 5L & 6K
De installaties (sprinkler/luchtkanalen/elektra) in 6K zijn ver gevorderd. Men is nu al halverwege
2 verdiepingen van 6L. Verder zijn de cementdekvloeren en de metal stud wanden gereed,
dus zal er op korte termijn begonnen worden met de plafonds, kozijnen/deuren, de glazen
balustrade en kantoorwanden alsook het tegel- en schilderwerk.

CORONA
Om de medewerkers te attenderen op de noodzakelijke maatregelen worden er nog regelmatig
flyers aangebracht. Gelukkig zijn er tot nu toe geen redenen tot onrust. Dagelijks worden er
temperatuurmetingen in het ketenpark en aan de toegang van de bouwplaats uitgevoerd. Op
korte termijn zal 5L voor een groot deel klaar zijn en de bouwplaats van 700 bouwmedewerkers
halveren. Dit zal het voor de facilitaire medewerkers gemakkelijker maken om de afstand
van 1,5 meter overal te kunnen garanderen en ook kunnen de diverse shifts van de pauzes
flexibeler ingedeeld gaan worden.

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