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W E L KOM I N L I NC K

Welkom
in
Linck
Op een van de tofste plekjes in de Binckhorst aan de Fokkerhaven
komt Linck in de Binck: 77 lofts, appartementen en maisonnettes.
Zomaar een appartementengebouw? Nope! Linck wordt méér dan
alleen wonen. Er is ruimte op de begane grond voor horeca en ook
komen er werkplekken voor kleine ondernemers.
Industrieel en robuust. Net als de omgeving.
Divers. Verschillende woningtypen - van kleinere lofts tot ruime
appartementen, en bijna niet één dezelfde plattegrond.
Levendig. Want in Linck draait alles om verbinden. Verbinding
tussen bewoners, bezoekers en mensen die er naar hun werk gaan.
Tussen binnen en buiten. Tussen natuur en mensen.
Groen. Als in groen van planten en natuur. Groen in, op en aan
het gebouw. Het groen in Linck is méér dan alleen een mooi plaatje.
Het komt er ook echt en heeft een meerwaarde, voor zowel mens
als natuur.
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Een plek
met karakter

Ee n ple k m e t ka ra kt e r

Zo bijzonder kon je eerder nog niet wonen in Den Haag.
Op een plek met karakter, waar écht wat gebeurt,
aan de Trekvliet, een zijwater van de Vliet. Met leuke
buren als Capriole Café en Restaurant Glaswerk.
Uniek, met een rauw randje en tegelijkertijd heel stads:

Welkom in de Binckhorst!
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De Binckhorst, de plek in Den Haag die volop in beweging
is en dat ook nog wel even zal blijven. Stoer, industrieel en
met een rafelrandje. Je woont er niet in het meest aangeharkte
deel van de stad en juist dát maakt het tof! Een stuk Den Haag
dat dus niet doorsnee is maar waar het zeker nu al leeft.

Van industrie naar wonen, werken & leven

Linck & the city

De Binckhorst is van oudsher een industriegebied

Je springt op je fiets en je bent zo in het centrum. Even

aan de rand van Den Haag, tussen Voorburg, de Trek-

doorfietsen en je zit met je voeten in het zand. En ook

vliet en het spoor. De oude industrie maakt plaats voor

Voorburg en Rijswijk zijn om de hoek. Je kan vanuit

een bijzonder gebied om te wonen, werken en leven.

Linck alle kanten op. Rotterdam, Amsterdam of richting

Een gebied waar straks zo’n 5.000 woningen komen.

het zuiden, je bent er zo nu de Rotterdamsebaan open

De Binckhorst zet flinke stappen en is straks dus in

is. Daarmee heeft de Binckhorst een directe aansluiting

niks meer te vergelijken met de plek die het ooit was.

op de A4 en de A13. En via de A12 ben je zo in Utrecht.

Linck komt aan de Fokkerhaven, een plek waar het

Liever met de trein? Ook stations zijn er volop in de

nu al fijn is.

buurt. Én er zijn plannen voor een lightrailverbinding
naar Den Haag en Voorburg.

Meet the neighbours
Toch fijn, nu al weten dat je leuke buren hebt. Geen zin

Let's eat

om te koken? Trek in een goede kop koffie? Of gewoon

Lekker eten en drinken kan hier overal. Bijvoorbeeld

lekker even genieten aan het water? Je stapt de deur

bij Loetje. Eerst vond je er MaMa Kelly en na een

uit en je loopt – letterlijk - tegen Capriole Café en

verbouwingsperiode zal Loetje in de eerste maanden

Restaurant Glaswerk aan. De hoek om en daar vind je

van 2022 de deuren openen. Ook een fijne plek:

Kasteel Binckhorst. Niet openbaar toegankelijk maar

The Harbour Club, te vinden op de bovenste verdieping

wel bijzonder om te kunnen roepen dat je naast een

van Bink36. En heb je zin om met een goed biertje te

kasteel woont. Ook vind je volop jonge bedrijfjes en

genieten aan het water? Dan ga je naar Kompaan

pop-ups in de omgeving. Veel creatieve initiatieven

Beer Bar. Alleen een bar? Nope! Kompaan heeft ook

als MOOOF, Bink36 en de Caballero Fabriek. Genoeg

z’n eigen brouwerij, die je naast de Beer Bar vindt.

te doen!

Around the block
De Binckhorst. Niet kraaknieuw, industrieel
en een beetje gek. En daarom zo gaaf!
Daar kunnen we van alles over schrijven
en de tofste beelden van laten zien, maar
ga er op een mooie dag een keer naartoe.
Loop er rond. Bekijk de street art, ontdek
de verborgen plekjes, de bijzondere
gebouwen en de overgebleven delen
van industrie.
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A4
Linck wordt ontwikkeld in een omgeving die
volop beweegt. Oude industrie? Hier en daar
nog wat ja, maar ook horeca, cultuur en street
art. Vanuit Linck kan je alle kanten op want
de Binckhorst ligt bij de snelweg en tegen
het centrum aan. Je springt op je fiets en
je bent zo in hartje Den Haag, Voorburg
of Rijswijk.
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IN LINCK
DRAAIT ALLES
OM VERBINDEN
"Linck is geschikt voor veel verschillende doelgroepen.
Er is een grote variatie aan woninggrootten en woningtypen.
En er is iets dat Linck écht onderscheidt van de rest:
het sociale, groene hart van het gebouw, het atrium,"
aldus Jaakko van 't Spijker - de architect van Linck.
“Linck bestaat uit twee delen: een lager gedeelte
met daar bovenop een wat smaller hoger gedeelte.
Daardoor ziet het er uit als een eenvoudige stapeling
van twee volumes. Maar binnenin zit een soort geheim.
Daar vind je een sociale machine, zoals we het atrium
hebben genoemd. De liften, trappen en de voordeuren
van de woningen zijn allemaal gericht op deze binnenruimte. Het atrium, het hart van Linck, kronkelt zich
door het gebouw naar boven waardoor er een hele
bijzondere doorlopende ruimte ontstaat die alle
verdiepingen met elkaar verbindt.
Als je het gebouw inloopt, ontvouwt het atrium zich
boven je hoofd. En als je dan ook naar boven kijkt,
kijk je dwars door Linck heen. In die zin ook letterlijk,
Jaakko vertelt in een kort filmpje
over waarom Linck zo'n mooie woonplek wordt en anders dan anders is.

want door het daklicht zie je de lucht. Het wordt een
bijzondere, bijna verwonderlijke ervaring als je Linck
binnenkomt.
Naast de ruimtelijke kwaliteit is het de verbinding die
in het atrium wordt gemaakt hét punt dat hem zo
bijzonder maakt. Het leuke is dat alle trappen tussen
de verdiepingen door het atrium lopen, waardoor je
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ook niet persé de lift hoeft te pakken. Als je met de

the atrium’. Je vindt hier namelijk ook een aantal

trap gaat, loop je een hele route door het atrium heen.

puien die naar binnen kijken, het atrium in.

Gaaf om op die manier thuis te komen. Daar hopen we
ook op. Dat veel mensen met de trap naar huis gaan,

Het wonen in Linck wordt bijzonder door een ongewone

elkaar tegenkomen en af en toe een praatje maken.

combinatie van een aantal gewone factoren. Er zijn
een aantal dingen die we hier voor elkaar krijgen in

Daarnaast is het atrium ook verbonden met een soort

het wonen die stuk voor stuk allemaal wel bekend

lucht tuinen. Zie het als kleine en groene publieke

zijn. Via een galerij thuiskomen, groen voor de deur,

ruimtes in het gebouw waar je even kan zitten, alleen

balkons en ramen naar binnen toe; het zijn allemaal

of met je buren. We wilden een appartementengebouw

eigenlijk hele gewone zaken. Maar ze worden in Linck

maken waar mensen elkaar kennen en niet opgaan in

zó gecombineerd dat er iets bijzonders ontstaat. Zo’n

de anonimiteit van de lift en de eigen woning. Door de

groot en groen atrium waar een soort luchttuinen aan

inzet van het atrium krijg je een hele andere manier

gekoppeld zijn.

van wonen, die veel socialer en interactiever is dan in
een traditionele portiekflat.

Daarom is Linck in de Binck ook zo’n treffende naam.
Het gaat om verbinden, op alle mogelijke manieren.

Er zijn veel verschillende woningtypes maar wel heb-

Het gebouw verbindt de straat met de binnenwereld.

ben ze één ding gemeen. Allemaal hebben ze ramen

Het verbindt mensen met elkaar. Het verbindt mensen

die naar buiten zijn gericht, naar de stad. In ons vak

met groen. Een van de redenen waarom wij als bureau

spreken we vaak over ‘eyes on the street’, contact

heel blij zijn met het ontwerp en er ook zo trots op zijn,

met wat er buiten gebeurt. Dat is hier heel goed gelukt.

is omdat het daarmee ook beantwoordt aan wat wij

Maar in Linck is er daarnaast nog iets bijzonders.

als bureau proberen te doen: verbinding maken tussen

Je kan hier als het ware spreken over een ‘eyes on

mensen!”
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Linck in street art spot je op het parkeerterrein naast de Fokkerterminal. Kijk je mee
naar de making of Linck meets street art?

18

L inck m e e t s s tre e t a rt

Linck meets
street art

In de Binckhorst kan je er niet om heen. Van kleurrijk tot zwart/wit,
van small tot XL, van niet te missen tot verborgen verrassingen. Lopend
door de Binckhorst kom je de meest bijzondere muurschilderingen tegen
van Haagse, nationale en internationale street art artiesten. Het was
voor ons ook een verrassing, maar Linck is op het parkeerterrein naast
de Fokkerterminal ook in street art vereeuwigd.
Kijk, Linck is geen standaard gebouw dus een standaard bouwbord?
Nope! Ook dat moest nét even wat anders. We hebben Haagse street
artist Ringo Mollinger gevraagd een gaaf ontwerp te maken en tadatataaaa, 18 spuitbussen met 7 verschillende kleuren en 8 uur later,
is onderstaand beeld het geworden!
Wil je meer weten over street art? Doe dan een keer mee met een
van de street art tours van The Hague Street Art. Samen met een
gids loop je langs alle kunstwerken en kom je meer te weten over
de kunstenaars, de achtergrond, het maakproces en meer.
thehaguestreetart.nl

En nog een kleine s/o
naar @ringo_1984
Neem een kijkje
op z'n Insta om te
kijken wat voor tofs,
moois, kleurrijks
hij nog meer maakt.
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STOER
IN HET
groen
Het vriendelijk groen aan de gevel, in het atrium en
de binnentuintjes wordt gecombineerd met robuuste
en industriële materialen die passen bij het karakter
van de Binckhorst.
Industrieel, stoer en nét even wat anders. Denk aan betonnen kaders en
materialen als hout, een baksteen die zowel rauwheid als warmte uitstraalt
en zwart staal van raam- en deurprofielen en balkonhekken.
De twee hoofdmaterialen die in Linck worden toegepast, hout en baksteen,
zijn tegelijkertijd ook kenmerkend voor het verhaal van het gebouw.
De buitenkant van Linck is stevig en robuust uitgevoerd en aan de binnenkant
draait het allemaal om de warme ervaring van houten bekleding en groen.
En hoewel de vier gevels van het gebouw op dezelfde manier zijn ontworpen,
zijn ze door de kleine nuances wel allemaal verschillend.
En dan de eyecatcher van Linck: het groen. Kijk je naar Linck, dan kijk je naar
een prachtig mooi groen gebouw. Overal waar je kijkt, zie je de wilde wingerd
omhoog klimmen. De klimplant kleeft zich met zuignapjes vast aan de gevel
en kan wel tot 20 meter hoogte groeien. De wilde wingerd wordt deels
gecombineerd met blauwe druif, kamperfoelie en bosrank.
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Met oog
voor detail

Het gebouw is opgebouwd uit meerdere delen.
de top

bestaat uit de bovenste

twee verdiepingen en is dus
dubbel hoog. Kijk je goed naar
de bovenrand van het gebouw,
dan zie je dat de baksteen
verspringt. Jep, een klein stukje dieptewerking
op de top van Linck.
de bovenbouw

vind je onder de

top en deze loopt van verdieping
7 t/m 13. In de detaillering zie je
hier een grid van betonbanden
in de vlakke gevel.
de stedelijke laag

daaronder,

de 2 t/m de 6 verdieping,
e

e

heeft betonnen kaders
rondom de ramen. Doordat
deze iets uitsteken ontstaat
er ook hier meer dieptewerking.
de onderste twee lagen,

de zogenaamde plint van

het gebouw met ruimte voor horeca en werkplekken,
is heel transparant en in glas uitgevoerd. Je vindt
er grote glazen puien en kanteldeuren die in de
zomer helemaal open kunnen.
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ha rt va n he t gebouw

hart
van
het
gebouw
Dwars door het gebouw loopt het atrium. Ogen dicht
en zie het volgende voor je... Een groene binnenwereld
die van de begane grond tot aan de bovenste verdieping omhoog strekt.
Het atrium vertakt op verschillende plekken in het gebouw naar
de binnentuinen, de zogeheten tuinpockets: groene ruimten waaraan de woningen liggen. Een plek om ’s ochtends met een kop koffie
te genieten van het uitzicht over Den Haag of een praatje te maken
met je buren.
Linck draait om ontmoeten. Ontmoetingen tussen de bewoners,
bezoekers en mensen die er naar hun werk gaan. Tussen de binnenen buitenwereld. Een zeldzame ontmoeting tussen natuur en gebouw.
Via een bijzondere route – door het atrium met allerlei soorten planten aan de binnengevels én de binnentuinen - bereik je je woning.
Je ziet elkaar, zegt gedag en kent elkaar, wel zo leuk thuiskomen!
Normaal gesproken loop je je voordeur uit, trek je de deur achter
je dicht en dat was het dan. Niet hier! Het hart van het gebouw
- het atrium - is de schakel tussen het wonen, werken en ontmoeten
in Linck. Het is zó ontworpen dat je overal mensen tegenkomt. Je ziet
andere bewoners in en rondom het atrium. Beneden lopen bezoekers
het gebouw binnen: altijd levendigheid voor je voordeur. Even wat
meer rust? Tuurlijk, ook dat kan! In een van de binnentuintjes
bijvoorbeeld.
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NATUURINCLUSIEF
BOUWEN:
DE INS & OUTS
Linck wordt natuurinclusief. De gedachte hierachter is dat we
een gebouw maken en daarmee iets wegnemen van de natuur.
Door Linck natuurinclusief te bouwen doen we een poging om
ook weer iets terug te geven. Simpel gezegd gaan we ervoor
zorgen dat dieren en planten hun plekje in het gebouw kunnen
vinden. Samen met DS Landschapsarchitecten en de Dakdokters
zijn we aan de slag gegaan om natuur en gebouw met elkaar
te verbinden.
Het doorlopende atrium en de tuinpockets zorgen voor plekken waar de natuur
binnen en buiten met elkaar verbonden wordt én waar bewoners met elkaar en
met deze natuur in contact komen. Dat maakt Linck zo bijzonder: groen, sociaal
en gezond wonen in één gebouw.
En wat houdt dit nu precies in?
Er komen in totaal 3.600 planten, 3.000 buiten en 600 binnen, samen goed voor
zo’n 110 verschillende soorten planten. We plaatsen 318 nestkasten voor vogels,
insecten en vleermuizen. De nestkasten zijn volledig geïsoleerd dus geen zorgen,
je hebt geen last van zingende vogels.
Overzichtje van verblijven voor dieren, 318 in totaal:
● 87 zomer- en winterverblijven voor vleermuizen.
● 75 nestkasten voor de gierzwaluw.
● 6 kasten voor de zwarte roodstaart, een echte rotsbewoner. Deze zijn ook
		 geschikt voor de kwikstaart die hier mogelijk straks ook zijn plekje vindt.
● 10 dubbelkasten voor mussen.
● 140 voorzieningen voor wilde bijen en vlinders.
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Door al deze planten en nestkasten komt er meer leefomgeving voor de dieren,
is er minder warmteoverlast en hebben de planten ook nog een positief effect
op de gezondheid van de mensen. Is dat alles? Nou ja, het ziet er ook gewoon
heel gaaf uit.
Een slim, duurzaam bewateringssysteem
Planten hebben water nodig, dat is een logische. Sta je dan straks met een gieter
de 3.600 planten water te geven? Mag natuurlijk maar nee, daar hebben we iets
op verzonnen. Een heel vernuftig systeem, al zeggen we het zelf. Het regenwater
wordt gebufferd op de daken en vervolgens ingezet voor de beplanting in de tuinpockets buiten en enkele loggia’s.
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WONINGTYPEN
In Linck komen 77 woningen verdeeld over vier verschillende
woningtypen en bijna niet één plattegrond is hetzelfde.
Lofts, ruime hoekappartementen, sky houses en woningen
aan een groene binnentuin. Van superefficiënte lofts van
51 m2 tot maisonnettes van 141 m2, allemaal met een balkon,
loggia of dakterras. En alle woningen worden opgeleverd met
een keuken én badkamer. Op de website vind je de keukenbrochures en de Technische Omschrijving voor alle ins&outs.
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Met de nomad lofts geniet je van een
mooie open ruimte. Kleiner, groter,
take your pick! Deze stoere industriële
lofts zijn er in verschillende afmetingen,
allemaal gekenmerkt door zo min mogelijk
binnenmuren voor een extra ruimtelijk
gevoel.

Met afmetingen tussen de 51 - 86 m2
kun je alle kanten op. Met de kleinere
lofts heb je een superefficiënt ingerichte
woonruimte. Toch het loft gevoel behouden
maar liever wat groter? Check! Ook die
zitten er tussen.
Dit is een nomad loft no. 4. De plattegrond van deze
impressie vind je op pagina 33.
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NOMAD LOFT NO. 1

Woonoppervlak: ca. 62 m2 / loggia: 4 m2
2nd floor: A 2.1 (getoond) / 3rd: A 3.8
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NOMAD LOFT NO. 2

Woonoppervlak: ca. 51 m2 / loggia: 4 m2
2nd floor: A 2.2 (getoond) / 3rd: A 3.9
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NOMAD LOFt NO. 3

Woonoppervlak: ca. 77 m2 / loggia: 4 m2

Woonoppervlak: ca. 86 m2 / balkon: 12 m2

2nd floor: A 2.3 / 3rd: A 3.10 / 4th: A 4.16 / 5th: A 5.23 / 6th: A 6.29

9nd floor: A 9.44 / 10th: A 10.49 / 11th: A 11.54 / 12th: A 12.60 /
13th: A 13.66

Woonoppervlak: ca. 73 m / loggia: 4 m
2
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2

2nd floor: A 2.4 (getoond) / 3rd: A 3.11 / 4th: A 4.17 / 5th: A 5.24 /

A.5.24 ligt aan een groene pocket, de impressie van deze woning

6th: A 6.30

vind je op de volgende pagina.
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NOMAD LOFT NO. 4

Woonoppervlak: ca. 54 m2 / loggia: 4 m2
2nd floor: A 2.7 / 3rd: A 3.14 / 4th: A 4.20, A 4.21 (getoond) /
5th: A 5.26, A 5.27 / 6th: A 6.32, A 6.33

De volledige interieur impressie van A 3.14 staat op pag, 29.
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NOMAD LOFT NO. 5

Woonoppervlak: ca. 64 m2 / balkon: 5 m2
9th floor: A 9.43 (getoond) / 10th: A 10.48 / 11th: A 11.53 / 12th: A 12.59 / 13th: A 13.65
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NOMAD LOFT NO. 6

Woonoppervlak: ca. 70-75 m2 / loggia: 4 m2

De plattegronden van de bouwnummers van dit type

2nd floor: A 2.5 / 3rd: A 3.12 / 4th: A 4.18

nomad loft kunnen onderling wat van elkaar verschillen.

Woonoppervlak: ca. 78 m2 / balkon: 5 m2

37

11th floor: A 11.56 (getoond) / 12th: A 12.62 / 13th: A 13.68
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Wil je iets dat nét wat anders is dan de rest?
Nét wat groener? Nét wat unieker? Dan kom
je uit bij de urban green dwellings. Je woont
hier in hét ultieme Linck appartement.
Eentje met een groen karakter en een tuintje
op hoogte. Vanuit je woonkamer heb je
altijd zicht op het groen en op de omgeving.
Wonen in een appartement omringd door
groen, dát maakt wonen in Linck uniek.

Dit is een urban green dwelling no. 1. De plattegrond
van deze impressie vind je op de volgende pagina.
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Urban green
dwelling NO. 1

Woonoppervlak: ca. 82 m2 / loggia: 5 m2 én grenzend

Zie de bijbehorende interieurimpressie op de vorige pagina.

aan groene tuinpockets

Hiernaast vind je een impressie van de loggia van B 2.6.

2nd floor: B.2.6 (getoond)

De gehele impressie van de loggia vind je op pagina 46.

41

wonin g type n

LINC K I N DE B I NC K

Urban green
dwelling NO. 2

Woonoppervlak: ca. 85 of 87 m2 / loggia: 5 m2 én grenzend aan een groene tuinpocket
3rd floor: B 3.13 (getoond) / 4th: B 4.19
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Urban green
dwelling NO. 3

Woonoppervlak: ca. 103 m2 / loggia: 4 m2 én grenzend aan een groene pocket
5th floor: B 5.25 (getoond)

Deze plattegrond zie je ook terug op de 6th floor: C 6.31.
Een advanced residence met dezelfde plattegrond en afmeting,
maar dan niet grenzend aan een groene pocket.
43
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Urban green
dwelling NO. 4

Woonoppervlak: ca. 117 m2 / balkon: 9 m2 én grenzend aan een groene pocket
7th floor: B 7.34 (getoond)

Woonoppervlak: ca. 125 m2 / balkon: 6 m2 én grenzend aan een groene pocket
7th floor: B 7.37
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Urban green
dwelling NO. 5

Woonoppervlak: ca. 104 m2 / balkon : 4 m2, grenzend aan een groene pocket
7th floor: B 7.36 (getoond)
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Hier vind je loftkwaliteiten gemixt met
het comfort van een 'gewoon' appartement,
zoals bijvoorbeeld afgesloten slaapkamers.
Dus toch industrieel maar ook fijne indelingen en lekker veel ruimte.
Grote woonkamer, check! Twee slaapkamers,
check! En in sommige gevallen zelfs ruimte
voor een extra studiekamer. De advanced
residences vind je op de hoeken van het
gebouw en hebben vooral op de bovenste
verdiepingen grotere buitenruimtes.

Dit is een advanced residence no. 2. De plattegrond
van deze impressie vind je op pagina 51.
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Advanced
residence NO. 1

Woonoppervlak: ca. 116 m2 / 2 loggia's, ieder 4 m2
4th floor: C 4.15 (getoond) / 5th: C 5.22 / 6th: C 6.28
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Advanced
residence NO. 2

Woonoppervlak: ca. 107 m2 / loggia: 4 m2

Woonoppervlak: ca. 116 m2 / balkon: 12 m2

7th floor: C 7.35

8th floor: C.8.40 (getoond)

Woonoppervlak: ca. 117 m2 / balkon 12 m2

De interieur impressie van C 8.40 vind je op de vorige pagina.

8th floor: C.8.39
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Advanced
residence NO. 3

Woonoppervlak: ca. 129 m2 / balkon: 12 m2
8th floor: C 8.38 (122 m2), C 8.41 (getoond)
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Advanced
residence NO. 4

Woonoppervlak: ca. 108 m2 / balkon 12 m2

Van deze plattegrond hebben we een special edtion, namelijk

9th floor: C 9.42 (getoond) / 10th: C 10.47 / 11th: C 11.52 /

B 9.46 - een urban green dwelling op de 9th floor. Een indeling

12th: C 12.58 / 13th: C 13.64

die enigszins lijkt op die van bnr. C 9.42, maar dan gelegen
naast een tuinpocket waardoor je vanuit de woonkamer uitkijkt

Woonoppervlak: ca. 109 m / balkon: 12 m
2

2

op het mooie groen.

10th floor: C 10.51 / 11th: C 11.57 / 12th: C 12.63 / 13th: C 13.69
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Advanced
residence NO. 5

Woonoppervlak: ca. 104 m2 / balkon: 12 m2

Van deze plattegrond hebben we een special edtion, namelijk

10th floor: C 10.50 / 11th: C 11.55 (getoond) / 12th: C 12.61 /

B 9.45 - een urban green dwelling op de 9th floor. Dezelfde

13th: C 13.67

plattegrond maar dan gelegen naast een mooie groene tuinpocket.

won in gtype n

Advanced
residence NO. 6

Woonoppervlak: ca. 104 m2 / balkon: 12 m2
14th floor: C. 14.71 (getoond)
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The sky is the limit! Letterlijk ook bij dit
woningtype. De sky houses vind je op
de bovenste twee verdiepingen van Linck.
Geen standaard appartement, dat is een
ding dat zeker is. Twee-laags wonen met
fantastisch uitzicht over de Haagse skyline
en de omgeving! Altijd met een groot balkon
of terras en hoe kan het ook anders, een
killer view. In totaal biedt een sky house
ruimte aan twee of meer slaapkamers,
flinke buitenruimtes en hebben een aantal
woningen nog een tuinkamer grenzend
aan een eigen dakterras.

Dit is een sky house no. 4. De plattegrond van deze
impressie vind je op pagina 61.
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Sky house NO. 1

15e verdieping

14e verdieping

Woonoppervlak: totaal ca. 115 m2 / balkon: 12 m2
14th floor: D.14.70 (ca. 72 m2) + 15th floor: D.15.70 (ca. 43 m2)
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Sky house NO. 2

14e verdieping

15e verdieping

Woonoppervlak: totaal ca. 138 m2 / dakterras: 18 m2
14th floor: D.14.72 (ca. 43 m2) + 15th floor: D.15.72 (ca. 95 m2)
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Sky house NO. 3

14e verdieping

15e verdieping

Woonoppervlak: totaal ca. 121 m2 / dakterras: 10 m2
14th floor: D.14.73 (ca. 28 m2) + 15th floor: D.15.73 (ca. 93 m2)
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Sky house NO. 4

15e verdieping

14e verdieping

Woonoppervlak: totaal ca. 119 m2 / balkon: 12 m2
14th floor: D.14.74 (ca. 81 m2) + 15th floor: D.15.74 (ca. 38 m2)

De impressie van D 14.74 vind je op pagina 56-57.
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Sky house NO. 5

14e verdieping

15e verdieping

Woonoppervlak: totaal ca. 141 m2 / balkon: 12 m2 / dakterras 15 m2
14th floor: D.14.75 (ca. 107 m2) + 15th floor: D.15.75 (ca. 34 m2)
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Sky house NO. 6

14e verdieping

15e verdieping

Woonoppervlak: totaal ca. 123 m2 / dakterras: 10 m2
14th floor: D.14.76 (ca. 42 m2) + 15th floor: D.15.76 (ca. 81 m2)
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Sky house NO. 7

14e verdieping

15e verdieping

Woonoppervlak: totaal ca. 117 m2 / dakterras: 18 m2
14th floor:
D.14.77
(ca. 34
m2) + 15th
floor:
D.15.775 m(ca. 83 m2)
4
0
2
3
1
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verkoopinformatie

Heb je een loft of appartement gevonden die
helemaal bij je past? Of heb je nog vragen?

Parkeren

Neem dan contact op met de makelaars van Linck.

de wijkjes van de Binckhorst. In de Trekvlietzone wordt

Neem je contact op met Nelisse Makelaarsgroep?

geparkeerd op centrale plekken, om zo efficiënt moge-

Vraag dan naar Alma van Riet. Wordt het Frisia

lijk om te gaan met de ruimte in het gebied én de

Makelaars? Dan kan je vragen naar Rudi van Wechem.

straten vrij van geparkeerde auto’s te houden. Linck

Linck wordt gebouwd in de Trekvlietzone, één van

heeft dan ook géén eigen parkeergarage, maar grenst
wel direct aan BinckPark. Hier kunnen bewoners van

Nelisse Makelaarsgroep

Linck niet alleen parkeren, maar ook hebben zij

Statenlaan 128

toegang tot het grote dakpark bovenop de garage.

2582 GW Den Haag

Als bewoner van Linck kan je hier een parkeerabonne-

070 - 350 14 00

ment afsluiten (1 auto max) tegen een gunstig tarief.

nieuwbouw@nelisse.nl

Een abonnement houdt in dat er geen vaste plekken
te huur zijn in de garage, maar dat het recht om in

Frisia Makelaars

de garage te parkeren wordt verhuurd. En goed om

Javastraat 1a

te weten: als bewoner van Linck hoef je niet buitenom

2585 AA Den Haag

naar je woning te lopen, je kunt namelijk direct vanuit

070 - 342 01 01

de parkeergarage oversteken naar Linck en vanaf

nieuwbouw@

daar loop je zo naar huis.

frisiamakelaars.nl

Wooncoach
Nadat je de koop-/aanneemovereenkomst hebt
getekend, neemt de wooncoach van Linck contact met
je op om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.
Tijdens dit gesprek worden al je vragen doorgenomen.
Gedurende het proces zal je een aantal keuzes voor
je woning moeten maken. Deze keuzes moeten op
vastgestelde momenten bij ons bekend zijn om ze mee
te kunnen nemen in het bouwproces. Jouw wooncoach
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een indicatie geven wat je maandelijkse kosten zijn.

de koop tot aan de oplevering van je woning is je woon-

Deze worden definitief vastgesteld in de eerste VvE

coach je aanspreekpunt namens Linck in de Binck.

vergadering.

WAREHOUSE

Technische Omschrijving

Doe ideeën op en maak keuzes in de

In deze brochure krijg je door de plattegronden en

WAREHOUSE. Het grote voordeel van

impressies een goede indruk van de architectuur,

nieuwbouw kopen is dat alles nieuw

kwaliteit en materialen die in Linck worden toegepast.

is. Als 1 bewoner geef jij je loft of appartement stijl

Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

en sfeer. Om te bepalen hoe de inrichting wordt,

Een exacte omschrijving van het ontwerp van

moet je allemaal keuzes maken. Van de keuken

Linck staat in de Technische Omschrijving en

tot lichtschakelaars van de badkamer tot tegels en

de contracttekeningen. Deze zijn via de website

deuren. Het leuke is, dat kan allemaal op één plek:

www.linckindebinck.nl te downloaden. Hier vind je

in de WAREHOUSE, onze showroom in Rotterdamse

ook de Bouwdroom, een document dat je meer

Schiehaven.

vertelt over het keuzeproces nadat je handtekening

e

ve rkoopin form atie

helpt je hiermee en informeert je er tijdig over. Vanaf

hebt gezet. En het geeft meer inzicht in de keuzeZie de WAREHOUSE als een pakhuis boordevol

mogelijkheden.

wooninspiratie en keuzemogelijkheden. De woningen
in Linck worden opgeleverd met keuken en sanitair.

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen

In de WAREHOUSE doe je ideeën op en krijg je

Linck in de Binck voldoet aan de eisen en normen

hulp van de adviseurs bij het maken van keuzes.

van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK).

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op

Dit is een onafhankelijk instituut dat je de zekerheid

www.thewarehouse.nl.

biedt dat jouw loft of appartement in ieder geval
voltooid wordt opgeleverd, zelfs wanneer de aan-

VvE en beheer van
het gemeenschappelijk groen

nemer in financiële problemen zou raken. Kijk voor

Koop je een woning in Linck in de Binck, dan deel je

informeer bij de makelaars naar de SWK koop-/

bepaalde voorzieningen. Denk aan de lift, de trap,

aanneemovereenkomst.

meer informatie die SWK biedt op www.swk.nl of

de fietsenstalling én het gezamenlijk groen verspreid
door het gebouw. Om de gedeelde voorzieningen
en de tuinpockets te beheren en daarnaast de
gemeenschappelijke belangen van de eigenaren
te behartigen, wordt voor Linck een Vereniging
van Eigenaren (VvE) opgericht. De eigenaren van
de woningen in Linck zijn automatisch lid van deze
vereniging.
Als bewoner in Linck heb je ook gebruiksrecht van het
naastgelegen dakpark. De jaarlijkse bijdrage hiervoor
verloopt via de VvE. De maandelijkse kosten voor
de VvE verschillen per woning. De makelaar kan je
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overige
koopinformatie

Koop-/aanneemovereenkomst

• makelaarscourtage en verkoopkosten;

Door het ondertekenen van de koop-/aanneem-

• verkoop- en overdrachtskosten;

overeenkomst verplicht je je tot de betaling van

• BTW over de grondwaarde van de woning

de koop-/aanneemsom. Vanuit ERA Contour staat

(21%, eventuele wijzigingen worden conform

daartegenover de plicht tot het leveren van een

de wettelijke voorschriften doorberekend);

woning volgens de Technische Omschrijving en de
contracttekeningen.

• honoraria voor architecten, constructeurs en
overige adviseurs;
• kadastraal inmeten;

De koopsom bestaat uit de grond-, ontwikkelings-

• leges bouwvergunning;

en bijkomende kosten zoals benoemd in de koop-/

• eenmalige aansluitkosten van de woning op het

aanneemovereenkomst. De koopsom betaal je samen

waternet, het riool, het kabelnetwerk, het warmte-

met eventuele vervallen bouwtermijnen tijdens de

en electriciteitsnet;

levering bij de notaris. De aanneemsom wordt in
termijnen aan je in rekening gebracht naar rato van

• garantiecertificaat van Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK).

de voortgang van de bouw. De termijnregeling staat
in de koop-/aanneemovereenkomst vermeld. Je hoeft

Niet in de koop-/aanneemsom inbegrepen zijn:

een bouwtermijn pas te betalen nadat je hiervoor een

• abonnement en toetredingskosten voor telefoon

factuur hebt ontvangen. Telkens als de bouw weer
zover gevorderd is dat een van de termijnen vervallen
is, ontvang je een factuur.

en kabel;
• kosten die verband houden met jouw persoonlijke
extra wensen;
• eventuele financieringskosten. Denk aan afsluit-

De koop-/aanneemovereenkomst van de woning is

provisie voor een hypothecaire lening, notariskosten

vrij op naam (v.o.n.). Dat wil zeggen dat de hieronder

voor de hypotheekakte en renteverlies tijdens

genoemde kosten, die met het kopen van een eigen

de bouw;

woning zijn gemoeid, inbegrepen zijn in de koop-/

• VvE bijdrage;

aanneemsom:

• servicekosten t.b.v. elektra, warmte, water,

• bouw- en installatiekosten;
• notariskosten voor de levering;
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telefonie, data en cai;
• erfpachtcanon.
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Algemene bepalingen voorbehoud wijzigingen

Ontwikkelaar en bouwer

Het ontwikkelen van een bouwplan is een voortdurend

keling van ERA Contour. Gaat

Linck in de Binck is een ontwik-

proces waarbij een steeds verdere verfijning van het

het over wonen? Dan gaat het over ERA Contour!

ontwerp plaatsvindt. De tekeningen en impressies

Als stedelijk vernieuwer maken wij al jarenlang plek-

die in deze brochure staan, zijn nadrukkelijk geen

ken waar mensen gelukkig en veilig kunnen leven.

contractstuk. Neem daarom de contracttekeningen

Nieuwsgierig naar onze eerdere projecten? Neem

en technische omschrijving vóór ondertekening van

dan eens een kijkje bij Little C aan de Rotterdamse

de koop-/aanneemovereenkomst zorgvuldig door.

Coolhaven. Een ontwikkeling van ERA Contour én

Tekeningen van de inrichting van het openbare gebied

van dezelfde architect als van Linck.

zijn een momentopname. Dit betekent dat wijzigingen,
met betrekking tot exacte situering van groen, (zit)
elementen, voet- en fietspaden, rijbanen, e.d., zich
nog kunnen voordoen. De plaats van voorzieningen,

Architect

zoals de invoerkasten/-ruimten van de nutsbedrijven,

jvantspijker is een Rotterdams, jong en fris steden-

warmte- en koudelevering, telefonie, cai, elektra en

bouwkundig en architectonisch ontwerpbureau.

de plaats van bijvoorbeeld de lantaarnpalen, zijn

Ze ontwerpen en voeren ruimtelijke projecten op

op tekening aangegeven maar vallen eveneens

alle schaalniveaus uit.

onder voorgenoemd voorbehoud.
“Een van de redenen waarom wij als bureau heel blij
ERA Contour is gerechtigd tijdens de (af)bouw

zijn met het ontwerp van Linck en er ook zo trots op

wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de

zijn, is omdat het daarmee ook beantwoordt aan wat

noodzakelijkheid in de uitvoering nodig blijkt. Dit mag

wij als bureau proberen te doen, namelijk verbindingen

alleen als deze wijzigingen geen afbreuk doen aan

maken tussen mensen.”

de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en

Jaakko van ’t Spijker – architect van Linck in de Binck

de bruikbaarheid van de woning. Als dit aan de orde
is, word je hierover geïnformeerd. Deze eventuele
wijzigingen geven geen van de partijen enig recht
tot verrekening van kosten.
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Landschapsarchitect

Disclaimer

DS is een bureau voor landschapsarchitectuur.

Deze brochure van Linck in de Binck is met zorg

DS maakt landschap voor plant, dier, mens: voor

samengesteld en geeft een indruk van het gebouw

alles dat leeft. Het bestaat uit een hecht team

en de daarin beschikbare koopappartementen en

met inmiddels 20 jaar ervaring in het maken van

een aantal van de mogelijke opties. De afgebeelde

landschappen, woonwijken en publieke ruimte.

interieurs, exterieurs en plattegronden zijn impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De tekeningen en afbeeldingen zijn bedoeld om een
zo goed mogelijke indruk te geven van de lofts en
appartementen. De op tekeningen opgenomen
(oppervlakte)maten zijn indicatief, hier kunnen geen

De Dakdokters

rechten aan worden ontleend. De inspiratieplatte-

De Dakdokters geven een stukje natuur terug aan

gronden betreffen een suggestie voor een indelings-

de stad door zoveel mogelijk daken in Nederland te

ontwerp, deze worden niet als zodanig geleverd.

vergroenen. Goed voor de stad en haar bewoners!

Op de contracttekeningen en in de Technische Om-

Ze zijn niet alleen dromers, maar realiseren de

schrijving kan worden herleid wat geleverd wordt.

missie van begin tot eind. Bij de Dakdokters vind je
daarom alle disciplines onder één dak: architecten,

Deze brochure is nadrukkelijk geen contractstuk en

timmerlieden, meubelmakers, dakdekkers en

bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie.

hoveniers.

Artist impressions + plattegronden
jvantspijker

Fotografie
Sandra Koning | Lifestories
Jeroen Beuk | Beeldstift

Druk
November 2021
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