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transformeert 
delft hoog

“In slimme trein van 
boven naar beneden”de 

nieuwe 
norm

op de dertiende verdieping van het gebouw dat eind jaren 60 is gebouwd, is de werkruimte van uitvoerder edward de jong 

gerealiseerd. “We werken van boven naar beneden dus voor we op deze verdieping weer aan het opbouwen kunnen, kan ik 

hier wel een tijdje zitten”, aldus edward de jong, die samen met marco reidel vertelt over het project en de uitdagingen.

locatie

behalve het gegeven dat de eerste negen verdiepingen bewoond zijn, vraagt de locatie van het gebouw bij-

zondere aandacht in het project. reidel: “We zitten hier op een drukke verkeerskruising dus die logistiek van 

materialen moet zorgvuldig gepland worden in overleg met de gemeente delft. door de beperkte ruimte 

rondom het gebouw, moet die logistiek just in time gepland worden.” 

om ervoor te zorgen dat de bouwwerkzaamheden toch zo soepel mogelijk uitgevoerd kunnen worden, 

werken de mensen van de nieuwe norm van boven naar beneden. “Wij hebben de afgelopen jaren meer-

dere transformaties gedaan van grote en kleinere gebouwen en daarmee veel ervaring opgedaan in slim en 

efficiënt werken.”

treintje

door in een treintje achter elkaar aan te gaan, kunnen de verschillende ploegen van de aannemer continu aan het werk 

blijven. “dat begint met de ploeg die op een verdieping eerst de metal stud-wanden monteert, waarna de volgende ploeg 

kan beginnen met de opbouw van de installatie. zo kunnen we steeds andere ploegen laten beginnen, waarna ze per ver-

Nadat drie jaar geleden de 
eerste negen verdiepingen 
van voormalig kantoor-
toren Delft Hoog waren 
omgebouwd tot studio’s en 
appartementen, begon De 
Nieuwe Norm in februari 
2019 aan hun deel van het 
project. “We transforme-
ren de overige dertien 
verdiepingen in 106 luxe 
appartementen en stu-
dio’s. Een mooie en uitda-
gende klus waarbij we ons 
dagelijks van onze beste 
kant moeten laten zien. 
Niet alleen omdat we hier 
op een postzegel moeten 
manoeuvreren, maar ook 
omdat de bewoners on-
derin het gebouw gewoon 
thuis zijn. Overlast tot 
een minimum beperken 
dus”, zegt Marco Reidel, 
Technisch Directeur van 
De Nieuwe Norm. 
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dieping naar beneden kunnen als ze klaar zijn met hun werk.” een 

werkwijze die prima functioneert, zo bevestigt de jong. “het 

tempo zit er goed in en het voordeel is dat de collega’s pre-

cies weten wat ze moeten doen. dat werkt prettig, ook 

voor de aanvoer van materialen. je kunt goed plannen 

wanneer welke materialen op welke verdieping nodig 

zijn en daar de levering op aanpassen.”

partners

om binnen die planning te kunnen werken zijn 

betrouwbare partners nodig, die tijdig leveren. 

reidel: “We werken met vaste partners, waaronder 

ook deStil prolians. van deze partijen weten we dat 

ze waarde hechten aan de afspraken die we maken en 

zich daar ook aan houden. belangrijk, want zonder stokt 

onze productie. daarom betrekken we die partners ook nauw 

bij de uitvoering van projecten.”

Strippen

eerste fase van de transformatie is dus het strippen van iedere 

verdieping. “dat was best een lastige want hoe voer je al dat ma-

teriaal af zonder dat je veel overlast veroorzaakt voor de bewo-

ners die onder de bouwlocatie wonen? datzelfde geldt overigens 

voor de aanvoer van materialen. een bouwlift aan de buitenzijde 

was geen optie vanwege de geluidsoverlast die zo’n lift zou ver-

oorzaken. We hebben in de voorbereiding daarom samen met de 

bewoners en vastgoedeigenaar van der vorm vastgoed gekeken 

naar mogelijkheden”, legt reidel uit. besloten werd een deel van 

de liften in het gebouw te reserveren voor de bouwers en materi-

alen en een deel voor alleen de bewoners. “een goede manier om 

beide stromen volledig te scheiden. We hebben het nu zo inge-

richt dat de eerste negen verdiepingen met de lift niet toeganke-

lijk zijn voor werknemers. andersom kunnen bewoners met de lift 

niet hoger dan de negende verdieping komen. dat is veilig én zo 

ervaren we het minste overlast van elkaar.”

“We hebben afspraken gemaakt over bepaalde 
werkzaamheden die we niet voor of na een 
bepaalde tijd uitvoeren. Zo wordt er bijvoorbeeld 
’s ochtends niet voor acht uur geboord.”
> Edward de Jong
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duidelijke afspraken

over de bewoners gesproken: hoe voorkom je als aannemer de over-

last voor de bewoners? reidel antwoordt: “dat kun je niet helemaal 

voorkomen en daarom is het erg belangrijk dat je hierover ook vanaf 

het eerste begin open en eerlijk communiceert. zeggen wat we doen 

en doen wat we zeggen, heeft dan ook prioriteit. en dat gaat goed.”

de jong vult aan: “We hebben regelmatig overleg met een afvaardi-

ging van de bewoners. maar dat neemt niet weg dat we groot belang 

hechten aan een goede samenwerking. daarom hebben we afspraken 

gemaakt over bepaalde werkzaamheden die we niet voor of na een be-

paalde tijd uitvoeren. zo wordt 

er bijvoorbeeld ’s ochtends niet 

voor acht uur geboord.”

goede ervaringen

die regelmatige en open com-

municatie zorgt er tot nu toe 

voor dat de nieuwe norm en de 

bewoners prima door een deur 

kunnen. reidel: “voor ons is dit 

erg belangrijk omdat we namens 

onze opdrachtgever op een 

bouw actief zijn. je hebt te ma-

ken met de omgeving waarin je 

aan het werk bent en daarin hou 

je rekening met de belangen van 

iedereen.”

dat geldt andersom ook voor 

de bewoners die begrip hebben 

voor de tijdelijke geluidsoverlast 

en activiteiten voor het gebouw. 

“zij weten ook dat we onze tijd 

nodig hebben om ook de verdie-

pingen boven die van hen te transformeren in fraaie appartementen. 

ze weten dat we goed op schema liggen en waar ze aan toe zijn. als we 

in het huidige tempo kunnen doorwerken, zijn we in het tweede kwar-

taal van 2020 klaar en telt deze toren 228 appartementen en studio’s 

op een geweldige plek in delft.”

hoogwaardig

voor de verdiepingen die de nieuwe norm transformeert, geldt dat 

alle wooneenheden een eigen buitenruimte krijgen. de jong: “We heb-

ben vorige maand alle nieuwe geïsoleerde buitengevels geplaatst. de 

aluminium kozijnen zijn voorzien van triple-glas dus met hoge isolatie-

waarde. We verwerken overigens louter hoogwaardige materialen in 

het gebouw, wij transformeren duurzaam. dat betekent dus ook dat 

alle buiten- en binnenwanden zorgvuldig geïsoleerd worden, net als de 

plafonds en de vloeren. niet alleen om het binnenklimaat te optimali-

seren, maar ook om het contactgeluid tot een minimum te beperken.”
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de nieuwe norm
ontwikkelend aannemer de nieuwe norm is 

zeven jaar geleden ontstaan na een fusie tus-

sen twee aSvb-bedrijven, Waal onderhoud 

renovatie en dickhoff-Spindler. het in rotter-

dam gevestigde bedrijf is onderdeel van aan de 

Stegge verenigde bedrijven, een holding met 

21 aangesloten bedrijven. marco reidel, tech-

nisch directeur van de nieuwe norm: “We zijn 

actief in planontwikkeling, transformaties van 

bestaand vastgoed, service en onderhoud en 

binnenstedelijke nieuwbouw. vooral de trans-

formatie van bestaand vastgoed is een belang-

rijke groeimarkt waarin wij de afgelopen jaren 

veel ervaring hebben opgedaan.”

de propositie van de nieuwe norm is helder. 

“Wij willen niet de grootste worden, wel de 

beste. zorg besteden aan de klant voor en tij-

dens de bouw met als resultaat een hoge klant-

tevredenheid is voor ons erg belangrijk.” 

Spektakelstuk

het inhangen van de nieuwe gevelelementen was ove-

rigens een spektakelstuk op zich. “daarvoor hebben we 

een honderd meter hoge torenkraan ingezet. dat was 

een hele puzzel, want zo’n hoge kraan moet verankerd 

worden in het gebouw. daarvoor hebben we hier op de 

dertiende verdieping ruim dertig ton aan staal naar bin-

nen getild en een constructie rondom de kern van het 

gebouw gemonteerd”, zegt reidel.

aangezien delft hoog een slordige zeventig meter hoog 

is, was het monteren van de prefab gevelelementen, 

compleet afgemonteerd met de kozijnen met begla-

zing, geen eenvoudige opgave. “niet alleen heb je op 

die hoogte snel last van de wind, de elementen wegen 

ruim duizend kilo. bovendien moesten ze – vanwege de 

bestaande dakranden – eerst schuin over die rand getild 

worden, voor ze op hun plek in de gevel geplaatst kon-

den worden. hiervoor hebben we gebruik gemaakt van 

een speciale kantelbare hijsvoorziening.”

door een goede voorbereiding heeft de nieuwe norm 

deze operatie ruim binnen de planning uitgevoerd. “een 

huzarenstukje, mogen we wel zeggen.”

 

gestoffeerd

inmiddels is de torenkraan weer weg en is ook de der-

tiende verdieping klaar voor de echte transformatie tot 

woonruimtes. op de 22e verdieping showen reidel en 

de jong even later het eindresultaat. “alleen de parket-

vloer moet er nog in en de gordijnen worden nog opge-

hangen, maar verder is het hier helemaal klaar. alle een-

heden worden gestoffeerd opgeleverd dus de nieuwe 

bewoners hoeven straks alleen nog maar in te huizen.”

“Door de beperkte ruimte 
rondom het gebouw, 
moet de aanvoer en afvoer 
van materialen just in time 
gepland worden.”
> Marco Reidel
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delft hoog
delft hoog is eigendom van vastgoedontwikkelaar van der vorm vastgoed. een 

rotterdams familiebedrijf dat drie jaar geleden de eerste negen verdiepingen van 

het kantoorgebouw liet transformeren naar studio’s en appartementen. momen-

teel worden de overige verdiepingen getransformeerd door de nieuwe norm. de 

woonstudio’s en appartementen worden hoogwaardig afgewerkt, met gebruik 

van lichte materialen. er zijn 15 verschillende type woningen variërend in afmetin-

gen van 43 m² tot en met 170 m², met moderne faciliteiten en ‘sophisticated de-

tails’. de woningen beschikken allemaal over een eigen buitenruimte met adem-

benemend uitzicht over delft, den haag en rotterdam.


