
VertiKavel  

Blijf op de hoogte! 
 d.d. 8-8-2013 

 

 

 

Aanleiding 

Vanwege de aanhoudende financiële 

crisis is de vastgoedmarkt hard geraakt. 

Investeringen in vastgoed door 

commerciële partijen lopen nog 

dagelijks terug. Risicomijdend gedrag 

van ontwikkelende partijen 

gecombineerd met grote vraaguitval van 

consumenten zorgen ervoor dat 

ontwikkelplannen stil  komen te l iggen. 

Gemeente Den Haag wil met deze 

prijsvraag een impuls aan de 

vastgoedmarkt geven. 

  

Inleiding 

Grondgebonden particulier 

opdrachtgeverschap op kleine schaal is 

ondanks de conjunctuur succesvol 

gebleken. VertiKavel borduurt verder op 

dit succes en creëert de mogelijkheid 

voor verticaal kleinschalig 

opdrachtgeverschap. VertiKavel is een 

grensverleggend concept waarbij de 

klant centraal staat en met kleine 

investeringen en beperkte risico’s, grote 

vrijheden worden bereikt. Vertikavel is 

hét concept om de vastgoedmarkt een 

nieuwe impuls te geven en de 

Gemeente Den haag in een goed 

daglicht te zetten. In deze visie leggen 

wij u in vijf delen uit wat dit concept zo 

uniek maakt. 
 

 

  



Technisch realiseerbaar 
VertiKavel groeit. De start van VertiKavel begint met de bouw van een multifunctionele plint van 4 

verdiepingen. Tot deze hoogte is het niet noodzakelijk grote investeringen te doen voor directe 

hoogbouw, zoals een liften, drukinstallaties etc. De toren wordt opgetrokken naar 10 woonlagen 

oftewel 30 meter. In de plint wordt een constructieve kern gebouwd waaraan nieuwe kavels worden 

aangeboden. De brede plint met de eerste 4 woonlagen bevat naast woningen, een centrale 

entreehal, parkeren op maaiveld en een losplaats met minimale werkplaats. 

De units komen zoveel mogelijk kant en klaar aan of anders worden op de werkplaats de prefab 

modulaire panelen tot woningen geassembleerd. Hierdoor is de bouwplaats minimaal en is er voor 

de omgeving en bewoners weinig overlast. Ook kunnen bewoners hier een kijkje nemen bij het 

ontstaan en de groei van de toren. Wanneer een woning gereed is wordt hij door de permanente 

multifunctionele kraan naar boven getakeld en aan de kern gekoppeld. De units zijn zo geconstrueerd 

dat zij hun eigen gewicht dragen. De woning wordt aangesloten op de installaties die in de kern 

reeds aanwezig zijn. De bouwduur is dus zeer kort.  Woningen worden in het geheel of -bij een 

meerlaagse penthouse van - in delen naar boven gehesen.  

 

De permanente kraan krijgt de volgende functies: 

·         Optakelen van de woningen; 

·         Bouwproces; 

·         Reinigen en onderhoud van de gevel; 

·         Verhuizen inventaris; 

·         Als eyecatcher ontworpen en maakt deel uit van de architectuur. 

 

Vrije kavels die deels door woningen omringd zijn worden bebouwd door slechts panelen toe te 

voegen. De panelen zijn dus geschikt als binnen- en buitenmuur en als plafond en vloer. Op deze 

wijze wordt handig gebruik gemaakt door gerealiseerde vloeren en wanden van naastgelegen 

buurkavels. Daarnaast biedt modulaire paneelbouw de mogelijkheid om de woning te laten groeien 

of krimpen. 

 

 

Aantrekkelijk: “Als de kinderen het huis uit zijn wil ik hier 
blijven wonen maar van die kamers wil ik af.” 

VertiKavel is een groeiende woontoren waarbij bewoners hun droom op woongebied verwezenlijken 

en op elk gewenst moment kunnen participeren. Het geeft participanten de mogelijkheid hun eigen 

identiteit te kunnen weerspiegelen in deze woonbeleving. Bewoners kunnen hun eigen ontwerp 

realiseren of een keuze maken uit een vooraf ontworpen selectie uit de ontwerpbibliotheek. Dit 

principe komt aan de wensen van twee type klanten tegemoet:  1) de ondernemende klant die vrijheid 

wenst om zijn droomvisie te verwezenlijken, 2) de ondernemende klant die in alle vrijheid een 

droomvisie wil verwezenlijken maar daar hulp bij kan gebruiken. De tweede klantgroep heeft het 

gemak van ‘kant en klare units’ die zonder grenzen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.  

De klant heeft de keuze uit een veelheid van segmenten, de VertiKavels, om vervolgens deze tot 

verschil lende oppervlaktes en woonvariaties te combineren. Omdat de verkaveling nog niet vast staat 

krijgt de toren uiteindelijk een unieke vorm. Dit wordt niet alleen door de verkaveling bepaald maar 

ook door het type gevel waarvoor de klant kiest. 

Doordat de woningen en units uit panelen zijn opgebouwd, is het mogelijk voor de bewoners om op 

een later ti jdstip te groeien of krimpen in woonoppervlak of zelfs de woning te verplaatsen. De groei 

kan zowel verticaal als horizontaal. Het kan zijn dat de bewoners het Vertikavel van de slaapkamers 



niet verkocht krijgen. Het is dan door paneelbouw en de permanente kraan eenvoudig de wanden te 

demonteren en hiervan bijvoorbeeld een dakterras te maken. 

 

De mogelijkheid tot groei of krimp zorgt voor een divers prijzenpalet waardoor het wonen beschikbaar 

is voor meerdere budgetten. Doordat de toren groeit zullen eerst de VertiKavels op lagere hoogte 

worden aangeboden. Hierdoor start het project laagdrempelig.  

 

 

VertiKavel is aantrekkelijk omdat: 

● Bewoners kunnen naar hartenlust woondromen laten uitkomen; 

● Bewoners kunnen door paneelbouw het woonoppervlak na aankoop laten groeien of krimpen; 

● Nieuwe kopers kunnen op ieder moment instromen; 

● Er zijn VertiKavels voor ieder budget; 

● De unieke verschijningsvorm geeft VertiKavel enorme aantrekkingskracht en eigen identiteit; 

● Er is keuze uit de ontwerpbibliotheek voor kopers die daar behoefte aan hebben. 

 

 

Business case  
VertiKavel wordt tot uitvoering gebracht zonder dat er subsidie nodig is om een onrendabel deel af te 

dekken. De woningen worden in VertiKavel tegen een scherpe en eerli jke prijs aangeboden. Dit is 

mogelijk, omdat de bewoners zelf het risico van de ontwikkeling dragen en er geen opslagen van 

ontwikkelaars nodig zijn. Hierdoor kunnen de woningen ruwweg 5% - 10% goedkoper worden 

aangeboden ten opzichte van vergelijkbare woningen. Het verdienmodel van VertiKavel bestaat uit 2 

fasen. 

  

Groeifase: collectief opdrachtgeverschap. Het is de eerste groep bewoners van het project. De 

investering van de eerste groep wordt in het fonds VertiKavel gestort. Deze investering wordt gebruikt 

voor collectieve delen als fundering, constructie, verticaal transport en adviseurs. Dit verdienen zij 

terug doordat deze deels worden gedekt door de instapkosten van latere bewoners. Het rendement 

dat op deze investering wordt behaald maakt instappen in de eerste fase aantrekkelijk. De algemene 

voorzieningen worden zoveel mogelijk beperkt, zodat instapkosten laagdrempelig bli jven. Indien een 

institutionele belegger zich aandient kan deze participeren in het fonds. Het fonds wordt bij groei van 

het gebouw meer waard, doordat er rendement wordt uitgekeerd.  

 

Volwassenheisfase: zuiver particulier opdrachtgeverschap. De bouw van VertiKavel is gestart en elke 

willekeurige particulier kan direct meedoen in de groei van het gebouw door een woning te kopen en 

in het fonds deel te nemen. Deelname aan het fonds is nodig om de voorinvesteringen in de 

collectieve fase te dekken. 

 

Van de gemeente wordt verwacht dat zij gedurende beide fasen eigenaar bli jft van de grond en de 

grond in erfpacht uitgeeft. Hierdoor wordt de investeringslast van de bewoners verlaagd. De te 

betalen canon voor het gebruik van de grond in fase 1, wordt uitgesteld tot aan fase 2. Er wordt aan de 

gemeente in fase 2 een canon betaald naar rato van de groei van het gebouw. De grondcomponent is 

ca. 30 % van de verkoopprijs van de woning en wordt gebruikt voor het opbouwen van het fonds.  

Bijvoorbeeld: de 64 “grondgebonden” kavels op de eerste 4 lagen genereren bij een verkoopprijs van € 

175.000, een bijdrage aan het fonds van € 1.680.000. Er wordt doorgegaan met het verkopen van kavels 

totdat het benodigde investeringsbedrag is bereikt voor de collectieve delen. Het constructieve deel 

wordt tot minstens 30 meter hoog gebouwd.  

In fase 2 wordt aan nieuwe participanten een hogere erfpachtcanon gerekend dan noodzakelijk is 

voor de eigen woning. Een deel van deze canon komt ten goede aan de erfpacht van de eerste 



bewoners en er wordt eenzelfde afdracht gedaan aan het fonds op deze manier verlopen de 

kasstromen. Zie het figuur hieronder. 

 

 

  

 

Juridisch afgedicht 
Om een organisch groeiend gebouw mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de juridische kaders op 

voorhand bepaald en vastgelegd zijn. De eindvorm (massa) en de ontwerpbibliotheek wordt eenmalig 

getoetst aan de op dit moment geldende wet- en regelgeving, alsook de eisen van Welstand. Op 

basis van deze afspraken geeft de gemeente eenmalig een zogenoemde parapluvergunning af, 

waarin duidelijk de kaders benoemd zijn waaraan het bouwwerk te allen tijde dient te voldoen. Deze 

parapluvergunning voorziet in het organische karakter van VertiKavel. Hierdoor wordt voorkomen dat 

voor elke aanpassing een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd, waardoor het proces 

(ernstig) vertraagd kan worden en het risico is dat de groei stokt. 

Door het collectieve karakter van het opdrachtgeverschap is voor het fonds VertiKavel een oprichting 

van een juridische entiteit noodzakelijk. Binnen deze entiteit worden de spelregels zoals plichten en 

verantwoordelijkheden van iedere participant aan VertiKavel vastgelegd, zoals de afdracht aan het 

fonds en de mogelijkheden van het gebruik van de woonunits. Aansprakelijkheden tijdens de bouw 

worden afgedicht. De eerste bewoners, de pioniers van VertiKavel, zi jn hierdoor beperkt 

risicodragend. Op de onderste bouwlaag -‘de plint’- is een constructie opgenomen als valbeveil iging. 

Veil igheid van de omliggende woningen en bewoners is hiermee gegarandeerd, zonder dat het hele 

terrein ti jde van het plaatsen van een nieuwe woning hoeft te worden afgezet. 

  

 Juridische afdichting: 

● Er wordt één omgevingsvergunning aangevraagd voor het hele gebouw dat ook voldoet aan 

Welstand; 

● Er wordt een juridische entiteit opgericht, waarin alle plichten en verantwoordelijkheden van 

participanten worden vastgelegd; 

● Door de veil igheidsconstructie is het mogelijk te bouwen terwijl  er geleefd wordt. 

 

 



Duurzaam 
Duurzaamheid binnen Vertikavel dient twee doelen. Ten eerste noemen we duurzaamheid in één 

adem met aantrekkelijkheid. Het is niet de organisatie of het succes op korte termijn dat centraal 

staat maar het veranderende verlangen van de bewoner gedurende zijn leven. Doordat de woning met 

de bewoner per levensfase met zich kan meegroeien of krimpen blijven mensen op een VertiKavel 

gemiddeld langer wonen dan in een ‘normale’ woning. Daarnaast geeft langere bewoning, doordat 

men elkaar langer en beter kent, de sociale cohesie een opkikker hetgeen er ook voor zorgt dat 

bewoners langer bli jven wonen. De investering van bewoners is daarom duurzaam. 

 

Ten tweede wordt energieverbruik teruggebracht door slim van het daglicht gebruik te maken. Daglicht 

valt via de ‘benen’ van de permanente kraan op het dak de constructieve holle kern binnen. Iedere 

woning krijgt de beschikking over één of meerdere zonnevensters om grote hoeveelheden zonlicht 

binnen te laten.  

  

VertiKavel is duurzaam omdat: 

● Het veranderende verlangen van de bewoner centraal staat; 

● Vanwege de flexibil iteit bewoners langer bli jven wonen;  

● Participerende  structuur en flexibil iteit zorgen voor een grotere sociale cohesie en dus 

langere bewoning; 

● Lager energieverbruik door daglicht via zonneramen in de constructieve kern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


