
k l o o s t e r t u i n e n



Het werkveld van Jos van de Lindeloof Tuin- en 
Landschapsarchitectenbureau bestrijkt het brede vakgebied 
van de tuin- en landschapsarchitectuur. Er wordt gewerkt aan 
een grote diversiteit van projecten. Grootschaligheid betekent 
voor ons bureau advisering op het gebied van stedelijke en 
landschappelijke inpassingen en natuurontwikkelingsprojecten 
in het duingebied. Kleinschaligheid betekent voor ons 
het ontwerpen en zorgvuldig detailleren van de directe 
woonomgeving, parken en tuinen.

Ons team bestaat uit een aantal enthousiaste medewerkers met 
ieder zijn eigen specialisatie en kwaliteit. Er is een onderlinge 
ruime overlap van kennis. Projecten komen vaak tot stand 
in nauwe samenwerking met aanverwante vakdisciplines 
op het gebied van stedenbouw en architectuur. Uitdraging 
en bekendheid van het vakgebied wordt gestimuleerd door 
nevenactiviteiten in het onderwijs (Larenstein), beroeps 
verenigingen (NVTL) en diverse aanverwante instellingen 
(Arboretum Oudenbosch).

Bureauprofiel



De omgeving van een klooster heeft vaak een rijke 
landschappelijke historie, en ademt een sfeer uit van rust en 
religie. Deze ingredienten vormen de basis voor de nieuwe 
ontwikkelingen op deze locatie. Door te kiezen voor de 
combinatie van behoud en versterking van het aanwezige en 
het aanbrengen van contrasterende elementen ontstaat een 
samenhangend geheel met een eigen identiteit.

Het proces loopt door van de eerste visie tot een zorgvuldige 
detaillering en uitwerking van het ontwerp. Tuin- en 
landschapsinrichting is in veel gevallen naast ontwerpen in 
traditionele zin planologisch regisseren. Het toekomstig beheer 
van de buitenruimte en het beoogde ruimtelijk beeld in de loop 
der tijd zijn belangrijke aspecten bij het ontwerpproces.

Visie





Kloostertuinen

De vele nu nog bestaande kloosters verkrijgen vaak een 
nieuwe functie, bijvoorbeeld wonen of zorg. De van oorsprong 
aanwezige tuinen, aangrenzende bossen en het landschap, 
vertegenwoordigen rijke elementen van de historische en 
religieuze culturen. Aan de hand van een goede analyse worden 
deze kwaliteiten in beeld gebracht en passend bij de nieuwe 
functie van de locatie in het ontwerp opgenomen. Door een 
combinatie van zorgvuldige aanpassingen en toevoegingen aan 
de bestaande waardevolle elementen wordt het behoud van de 
kwaliteit voor een lange periode gewaarborgd.  





Kloosterverzorgingshuis, Portiuncula

Ontwerp tuin verzorgingshuis met diverse gebruikstuinen.

plaats:   Alverna, gemeente Wijchen 
opdrachtgever: Talis woondiensten
gerealiseerd:  2008

De oude en nieuwe tuin worden met elkaar verbonden door een 
strakke vijver, welke geplaatst is op de zichtlijn op het heilige hart 
van het beeld, welke in het centrum van de oospronkelijke bostuin 
is gesitueerd. 
 









Woonomgeving, Neboklooster

Ontwerp tuin wooncomplex met diverse gebruikstuinen.

plaats:   Nijmegen
opdrachtgever: Talis woondiensten
gerealiseerd:  visie

Een combinatie van een volledige restauratie aan de entree zijde, 
en een functionele parkeergarage met op het dak een formele 
(klooster) tuin, zorgen ervoor dat de oorspronkelijke sfeer 
gecombineerd wordt met de huidige woonwensen.



Park Pius Klooster

Ontwerp woonomgeving en park in voormalige kloostertuin.

plaats:   Didam
opdrachtgever: Stichting “Goed Wonen”
gerealiseerd: 2004 

Een ‘zwevend’terras zorgt ervoor dat met behoud van het 
oorspronkelijke bos gedeelte een nieuwe verblijfsfunctie is 
toegevoegd. Door het oorspronkelijke Heilig Hart beeld te 
plaatsen op de assen van nieuw en oud wordt hier historie direct 
verankerd aan het huidige gebruik.
 









Arboretum

Ontwerp botanische tuin, werkgroepenstructuur. 

plaats:   Oudenbosch
gerealiseerd:  in uitvoering

Door goede aansturing van een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers wordt een bestaande tuin met bijzondere 
collectie gehandhaafd en uitgebreid. 
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