
k a n t o o 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 onderling 
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 locatie met zijn structuur, geschiedenis en omgeving 
enerzijds en het toekomstige functioneren anderzijds zijn 
bepalend voor de nieuwe uitstraling. Het ontwerp is een reactie 
op het voorgaande en uit zich in een resultaat, waarbij de plek 
zich met een eigen nieuw of oorspronkelijk karakter voegt 
in een groter geheel. 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





Kantoortuinen

De kantoortuin functioneert als een zichtbare groene oase in het 
kantorenlandschap. Het is een middel voor een bedrijf om zich 
naar buiten te presenteren, relaties te ontvangen en te zorgen 
dat medewerkers zich thuis voelen. Functionaliteit uit zich in een 
helder ingerichte infrastructuur en parkeerlocaties.





Nutstuin Fonds 1818

Stedelijke binnenplaats met openstelling voor het publiek.

De binnentuin vormt een oase van rust in het centrum van Den 
Haag en verwoordt de doelstellingen van de opdrachtgever, een 
stimulator op het gebied van milieu, educatie, kunst en cultuur. 

opdrachtgever: Fonds 1818
plaats:   Den Haag
gerealiseerd:  2011









Gemeentehuis Schouwen-Duiveland

Landschappelijke inpassing en ontwerp buitenruimte
van het gemeentehuis Schouwen-Duiveland.

opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland
plaats:   Zierikzee
gerealiseerd:  2001



Gemeentehuis Pijnacker-Nootdorp

Ontwerp binnentuin gemeentehuis Pijnacker-Nootdorp.

opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
plaats:   Pijnacker
gerealiseerd:  2002





Marin

Ontwerp binnentuin en voorterrein Maritime Research 
Institute Netherlands. 

opdrachtgever: Maritime Research Institute Netherlands
plaats:   Wageningen
gerealiseerd:  1992



Tweede Kamer

Ontwerp binnentuin uitbreiding der Staten Generaal.

opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
plaats:   Den Haag
gerealiseerd:  2005



Nederlands Octrooibureau

Ontwerp entreegebouw en grassentuin.

opdrachtgever: Nederlands Octrooibureau
plaats:   Den Haag
gerealiseerd:  2007



STREEPJESCODE

UITVINDER

VRAAG

proces

obstakels

ontwikkeling

zandkorrel diamant

?

IDEE
PRODUCT

IRIS

concept : UNIEK





Westland Energie

Ontwerp parkeerterrein , watertuin en verblijfsgebied 
kantoor en werkplaats.

opdrachtgever: Westland Energie
plaats:   Poeldijk
gerealiseerd:  1994



Pompstation Scheveningen

Ontwerp entreegebied en terrassen aan de voormalige inlaadkom.

opdrachtgever: Duinwaterbedrijf Zuidholland NV
plaats:   Scheveningen
gerealiseerd:  2007-2010





Diergeneeskunde

Ontwerp binnentuin laboratorium voor diergeneeskunde.

opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
plaats:   Utrecht
gerealiseerd:  1992
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