
p a r t i c u l i e r e - 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 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





Particuliere tuinen

Bij het ontwerp van een particuliere tuin is het eindresultaat 
gericht op het gebruik en de identiteit van de opdrachtgever. 
De persoonlijke omstandigheden en wensen zijn belangrijke 
uitgangspunten welke zichtbaar terug te vinden zijn in het 
ontwerp.



Villatuin

Ontwerp villatuin in binnenduinrand.

plaats:   Wassenaar
gerealiseerd:  2003







Villatuin

Ontwerp villatuin in plassengebied.

plaats:   Rotterdam
gerealiseerd:  2007





Villatuin

Ontwerp particuliere tuin.

plaats:   Wassenaar
gerealiseerd:  2008



Villatuin 

Ontwerp villatuin in het bos.

plaats:   Wassenaar
gerealiseerd:  2007







Particuliere tuin

Ontwerp particuliere tuin. 

plaats:   Wassenaar
gerealiseerd:  2005





Enkele kleinere tuinen 







Daktuin

TUIN VAN HET JAAR 2008
Daktuin in binnenstad.

plaats:   Delft
gerealiseerd:  2007

i.s.m. hovenier Louis v.d. Meijden Delfgauw





Tuin tussen de kassen

Ontwerp vijvertuin in kassengebied. 

plaats:   Berkel en Rodenrijs
gerealiseerd:  2004 
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