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ASML gebouw 3 is het nieuw te bouwen poortgebouw bij het hoofdkantoor. Dit gebouw past bij
de duurzame toekomstambitie van ASML, het gebouwontwerp is vooruitstrevend waarbij
duurzaamheid een centrale rol speelt. Het gaat om een duurzame nieuwbouw waarmee een
prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt voor nu en in de toekomst. Het
gebouwontwerp, van maar liefst 32.000 M2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD
duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing maar ook om het
creëren van een optimale gezondheid in het pand.
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ASML gebouw 3 BREEAM-NL **** & WELL gecertificeerd
WELL
WELL is een nieuw certificeringssysteem dat wordt uitgegeven door het International WELL
Building Institute en is een uitbreiding op LEED en BREEAM voor gebouwen. WELL Building
Standard is een performance-based keurmerk voor het meten, certificeren en monitoren van de
gebouwde omgeving en het effect daarvan op de gezondheid van mensen. Met als doel
gebouwen nog gezonder te maken en daardoor een beter leefklimaat te bieden voor gebruikers
met als gevolg hogere productiviteit en een lager verzuim.
Zo toetsen we het gebouw op de grenswaarden voor fijnstofdeeltjes in de binnenlucht. De
toepassing van de juiste deeltjesfilters in de luchtbehandelingsinstallatie is hierbij van belang.
Daarnaast toetsen we de luchtkwaliteit aan de grenswaarden voor formaldehyde en VOS. Bij het
selecteren van bouwmaterialen en afwerkingsmaterialen houden we hier al rekening mee.
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Dagelijks werken we met verantwoorde materieel aan de opbouw van project ASML gebouw 3.

Bouwliften
ANC platforms & Hoist is de specialist op het gebied van veilige logiestieke oplossingen voor
verticaal transport van mensen en materialen in de bouw en industrie. Op de bouwplaats van de
ASML gebouw 3 werken wij met de nieuwste bouwliften waar veiligheid, betrouwbaarheid en
efficiëntie voorop staat. Dit type liftoplossing volgens de laatste technologische
Personen en goederen liften spelen een belangrijke rol in het bouwproces. Het verplaatsen van
mensen, materieel en materiaal hangt samen met de snelheid en het tempo van bouwen.
Daarom is het belangrijk dat er vooraf goed bekeken wordt welke materialen via de lift naar
boven moeten. In iedere fase vragen we ons zelf af hoe we efficiënt en slim kunnen werken.
Deze bouwliften bieden het voordeel dat we gebruik kunnen maken van de personen en een
goederendeur. Zo kunnen we gemakkelijk en snel alle materialen letterlijk de lift in rijden.
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OMGEVING, klachten en complimenten:


Geen meldingen ontvangen t/m februari 2021.

OMGEVING, beperken bouwhinder:


Geen beperkingen voor de omgeving.

VEILIG, incidenten bouwplaats:



Geen incidenten t/m februari 2021.
Dagelijks zijn er verkeersregelaars aanwezig.

MILIEU, milieumaatregelen:






Energiezuinige bouwketen met LED verlichting.
Slimme bouwmethode met prefab elementen.
Water en elektra verbruik wordt maandelijks gemonitord.
Afval wordt in minimaal 6 fracties gescheiden en gemonitord.
Bouwmaterieel is allemaal elektrisch, torenkraan, heftruck, manitou en hoogwerkers.

VAKMENSEN/VERZORGD, gezondheidsrisico’s:








Bouwplaatsmedewerkers hebben toolbox instructie gehad over de COVID-19 maatregelen.
Instructies voor de COVID-19 maatregelen hangen sinds 19 maart 2020 in alle bouwketen.
Dagelijks worden alle bouwketen gereinigd met desinfectiemiddelen.
Portier loopt dagelijks een ronde om de bouwplaats.
Bouwplaatsmedewerkers hebben toolbox gehad over alle peilers van Bewuste Bouwers.
Bouwplaatsmedewerkers hebben toolbox gehad over veiligheid van steigers en valbeveiliging.
Bouwplaatsmedewerkers hebben toolbox gehad over afvalmanagement.

