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In een markt vol dynamiek blijven we doen waar we goed in zijn: ontwikkelen, bouwen, 
onderhouden en beheren. We leveren mooie projecten op en beginnen overal in het land met 
nieuwe huisvestingsopgaven. We realiseren projecten waar we trots op zijn. Waarvan we vol 
overtuiging zeggen: dit is wat wij doen.www.vanwijnen.nl

SNEL EN GOED MET BIM EN LEAN
Zowel bij de eerste als de tweede fase van Kwintijn is Van den Pol verantwoordelijk voor de 
aanleg van de elektra in de appartementen en parkeergarages. Ook neemt het Montfoortse 
installatiebedrijf de plaatsing van 62 zonnepanelen voor zijn rekening. “Daarmee kan jaar-
lijks 16.500 kWh groene stroom worden opgewekt”, zegt projectleider Theo Severs.

De eerste fase werd ruim voor de oorspronkelijke planning naar tevredenheid afgerond. 
“De inzet van lean en BIM was daarbij van groot belang. Beide elementen zijn voor Van 
den Pol al jarenlang vertrouwd terrein. Zeker bij grote, complexe projecten als Kwintijn 
hebben BIM en lean veel impact; hierdoor kan snel en goed worden gebouwd.” In de 
tweede fase werkt Van den Pol samen met dezelfde bouwpartners als bij het eerste deel. 
“Door onze eerdere, gezamenlijke ervaring staat er een ingespeeld team. Ook bij de twee-
de fase zit de vaart er al stevig in.”

      Projectinfo

Mens- en omgevingsvriendelijk 
bouwen centraal bij tweede 
fase Kwintijn
Aan de Bilderdijkkade in Amsterdam, op loopafstand van het Von-
delpark, is gestart met de tweede fase van het omvangrijke en veel-
besproken project Kwintijn. Na een succesvolle afronding van de 
eerste fase heeft Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. samen 
met Van Wijnen Haarlemmermeer B.V. opnieuw de ontwikkeling 
en bouw van de woningen in handen. “In goede samenwerking 
met de gemeente Amsterdam en onze diverse afnemers hopen 
wij het geheel in april 2017 af te ronden”, aldus Egbert Verweij, 
adjunct-directeur bij Van Wijnen Haarlemmermeer B.V.

Verdeeld over drie bouwblokken worden in totaal 109 koop- en huurapparte-
menten gerealiseerd. In het kader van het CPO-principe (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) heeft de gemeente nog vijf extra bouwkavels uitge-
geven. “Op deze bouwkavels mogen uiteindelijk vijf bouwgroepen worden 
neergezet met maximaal twaalf appartementen per bouwgroep.”

ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
Net als bij de eerste fase wordt ook in de tweede fase gestart met de bouw 
van een dubbele ondergrondse parkeergarage. Deze parkeergarage is 
volledig gemaakt van in het werk gestort beton, waarbij de -1 vloer en het 
kelderdek zijn opgebouwd uit prefab balkbodems en breedplaatvloeren. In 
de betonkolos is vervolgens een damwandconstructie aangebracht. 
Na een uitgebreide monitoring van de omgeving is ervoor gekozen om drie 
verschillende heisystemen toe te passen. “Omdat we vlak naast het rijksmo-
nument ‘Tramremise De Hallen’ bouwen, moesten we rekening houden met 
strenge eisen ten aanzien van trillingen. Op deze plek hebben we gekozen 
voor volledig in de grond gevormde palen.”

GRONDPALEN
Tijdens de graafwerkzaamheden is bovendien een groot aantal bestaande 
palen gevonden. “Bij het ontgraven van de toplaag kwamen we de palen 
tegen. Maar liefst 1.816. Dit was wel een verrassing voor ons, want vooraf 
was bekend dat er ongeveer 47 bestaande palen in de grond zouden zitten. 
Nadat we de palen hadden ingemeten, hebben we direct ons bouwplan 
aangepast. Dit was echter niet eenvoudig waardoor we op tweehonderd 
plaatsen de bestaande palen hebben moeten crushen, alvorens er nieuwe 
palen geplaatst konden worden.” 

MENS EN OMGEVING
Aangezien de projectlocatie zeer centraal gelegen is, kan er maar op 
beperkte plekken geladen en gelost worden. “Om overlast te verminderen, 
werken we daarom volgens het just-in-time-principe en onderhouden we 
intensief contact met de buurt.”
Om dit goed te coördineren is een zogenaamd ‘BLVC plan’ opgesteld, wat 
de onderwerpen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie 
bespreekbaar maakt. “Zo zijn er bijvoorbeeld veel vragen vanuit bewoners 

gekomen over de torenkraan die wij inzetten bij onze werkzaamheden. Na het 
omvallen van de kraan in Alphen aan den Rijn maakt men zich toch zorgen. 
Door het geven van goede voorlichting kun je mensen geruststellen en creëer 
je begrip vanuit de buurt. Deze betrokkenheid bij mens en omgeving is echt 
een kracht van ons bedrijf.”    ❚

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




