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VAART MAKEN AAN HET WATER
Kwintijn is een grootschalig complex met een mix van functies. In beide fases van dit Amsterdamse nieuwbouwproject 
neemt Van den Pol Elektrotechniek de aanleg van elektra en zonnepanelen voor zijn rekening. De eerste fase werd een half 
jaar voor de oorspronkelijke planning opgeleverd. “Ook bij het vervolg zit de vaart er stevig in.”

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER Van Wijnen Projectontwikkeling B.V.
ONTWERP FARO Architecten bv, bna
CONSTRUCTEUR Wijcon B.V.
UITVOERING Van Wijnen Haarlemmermeer B.V.
ELEKTRA Van den Pol Elektrotechniek b.v.
C.V. Comfort Partners
LOODGIETERSWERK EN MV GiGaWater B.V.
BOUWKOSTEN 1e fase: ca. 31,5 miljoen euro
 2e fase: ca. 22 miljoen
BOUWPERIODE  1e fase: mei 2013 - september 2015 
 2e fase: december 2014 - april 2017

Projectleider Theo Severs en de monteurs van Van den Pol Elektrotechniek 
weten bijna blindelings de weg naar de Bilderdijkkade te vinden. Daar 
is het Montfoortse familiebedrijf vanaf begin 2014 regelmatig actief bij 
Kwintijn. Dit nieuwbouwcomplex is een initiatief van Van Wijnen Project-
ontwikkeling West; de uitvoering is in handen van bouwer Van Wijnen 
Haarlemmermeer.

GROTE BELANGSTELLING
Kwintijn wordt in twee fases gebouwd. “In de eerste fase zijn bovenop 
een ondergrondse parkeergarage 167 huur- en koopappartementen gerea-
liseerd”, vertelt Severs. “Een deel ervan was bestemd voor een Oranje Huis 
van de Blijf Groep. Ook kantoren en kinderopvang voor dit Oranje Huis 
maakten deel uit van de eerste fase.” De koopappartementen zijn in korte 
tijd verkocht. “We zijn nu volop bezig met de tweede fase: 109 apparte-

menten met daaronder eveneens een tweelaags parkeergarage. De appar-
tementen worden begin 2017 opgeleverd. Het animo is opnieuw groot.”

Ondanks een forse vertraging omdat oude palen en puin in de grond 
werden aangetroffen, is de eerste fase van Kwintijn een half jaar voor de 
oorspronkelijke planning opgeleverd. Met dank aan Lean en BIM. “Beide 
elementen zijn voor Van den Pol al jarenlang vertrouwd terrein”, aldus 
Severs. “Zeker bij een groot, complex project als dit hebben BIM en Lean 
veel voordelen; hierdoor kan snel en goed worden gebouwd.”

De beperkte ruimte op de bouwplaats zorgt voor een extra uitdaging. 
“Bouwketen en containers liggen op schuiten in het water van de Bilder-
dijkkade. Logistiek luistert het hier erg nauw; alles moet just-in-time 
worden aangeleverd.”

45.000 KWH GROENE STROOM
Van den Pol is verantwoordelijk voor de aanleg van elektra in de appartemen-
ten en parkeergarages. “De in- en uitritten van beide garages zijn voorzien van 
opritverwarming. In de eerste parkeergarage zijn vier laadpalen geplaatst. 
Bij de garage van de tweede fase is de hoofdverdeelkast zo voorbereid dat 
oplaadvoorzieningen later eenvoudig kunnen worden aangesloten.” Het 
duurzame karakter van Kwintijn krijgt ook gestalte door de plaatsing van een 
groot aantal zonnepanelen. “Het gaat om 122 panelen bij de eerste fase en 
62 bij de tweede. Door de snelle technische ontwikkeling is de opbrengst per 
paneel in de tussenliggende periode verder gestegen van 260 tot 290 kWh. 
Als alle zonnepanelen in gebruik zijn, kan jaarlijks ruim 45.000 kWh groene 
stroom worden opgewekt.”

VERTROUWDE PARTNERS
In de tweede fase van Kwintijn zet Van den Pol dezelfde monteurs in als bij 
het eerste deel. “Ook de andere bouwpartners zijn vrijwel allemaal dezelfde. 
We weten wat we aan elkaar hebben en plukken de vruchten van onze 
eerdere gezamenlijke ervaringen. De vaart zit er ook nu alweer stevig in.”    ❚
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