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OVER ONS

Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau bv bestaat uit een team van 
enthousiaste medewerkers met ieder zijn eigen specialisatie, waarbij een ruime overlap van 
kennis aanwezig is.
Een hoge kwaliteit en functionaliteit van het ontwerp is voor ons een belangrijke 
doelstelling. Om dit te bereiken komen ontwerpen tot stand na een gedegen analyse van de 
locatie en intensief overleg met o.a. opdrachtgever, gebruikers (bewoners) en beheerders. 
Daarnaast wordt vaak nauw samengewerkt met diverse aanverwante vakdisciplines op het 
gebied van stedenbouw en architectuur.
Om voor het ontwerp voldoende draagvlak te verkrijgen is een heldere presentatie en 
toelichting een wezenlijk onderdeel van ons werk. Het gehele proces, van ontwerp tot en 
met uitvoeringsvoorbereiding, bestek, kostenbewaking en kwaliteitsbewaking tijdens de 
uitvoering rekenen wij tot ons takenpakket.





Visie op daken
Groene oases in het stedelijke landschap

Daktuinen bieden naast duurzaam en meervoudig ruimtegebruik een 
aantal voordelen. Gebouwen blijven koeler en het groen heeft een gunstige 
invloed op het stedelijk leefklimaat en biodiversiteit. Groene daken vangen 
fijnstof en CO2 af en hebben een natuurlijke waterbufferende werking. 
Daktuinen sluiten naadloos aan bij onze missie en visie: de kwaliteit van 
onze leefomgeving verbeteren en door middel van nieuwe technieken onze 
buitenruimte beter benutten.

Of het nu het dak van een appartementencomplex is waarop of onder 
bewoners hun auto parkeren of een ‘intensief groendak‘, een tuin waarin 
mensen kunnen ontspannen, in door ons ontworpen daktuinen ervaar 
je eigenlijk niet dat je je op een dak bevindt. Om een zo groen mogelijke 
sfeer te creëren worden voor de aanleg van beplantingen noodzakelijke 
hoogteverschillen zoveel mogelijk op natuurlijke wijze opgelost of 
gecombineerd met zitranden.



Opdrachtgever: Stichting Zorginstelling Pieter van Foreest 
Architect: Reijers Architecten bv, Delft
Aannemer: hovenier Van der Heijden, Den Hoorn
Gerealiseerd: 2009

Dock van Delft
dagvoorziening

Deze besloten binnentuin op het dak van een onderliggende parkeergarage 
is ontworpen als ontmoetingsplek voor mensen die vergeetachtig zijn, een 
lichamelijk beperking hebben of die eenzaam zijn. De tuin is dan ook gericht 
op zowel passief als actief gebruik. 

De cortenstalen plantenbakken werken als coulissen waarmee verschillende 
zitplekken worden gecreëerd. Daarnaast leveren zij vanaf de bovenliggende 
verdiepingen een mooi grafisch spel op. Ouderen kunnen door deze 
elementen makkelijk op hoogte tuinieren. Voor deze functie is ook een kleine 
hobbykas in het ontwerp opgenomen. Maar wie liever wil ontspannen kan 
hier middenin het centrum van Delft rustig en uit de wind in de tuin zitten.



Gezamenlijke groenstrook 
in de binnenstad van Delft

Een min of meer gesloten bouwblok aan de Vaandelstraat in Delft is volledig 
op een parkeergarage gebouwd. Zowel het gemeenschappelijk groen als de 
particuliere tuinen bevinden zich dan ook op een dak. De kavels worden in 
het midden van elkaar gescheiden door een lange verhoogde groenstrook, 
die op ons advies niet aan de individuele tuinen is toebedeeld maar als 
gemeenschappelijk groen is ingevuld.
Het beplantingsontwerp is een combinatie van zich repeterende geschoren 
en losse hagen (taxus en bamboe) in combinatie met groepen vaste planten. 
Dit ontwerp zorgt ervoor dat iedereen voldoende privacy verkrijgt maar vormt 
geen traditionele barrières, waardoor het gevoel ontstaat dat de volledige 
groenstrook onderdeel is van de eigen particuliere tuin. 
Voor een van de aanwonenden is door ons de privé tuin ontworpen. 

Gezien de visuele beleving vanuit de diverse woonlagen en in aansluiting op 
de vormgeving van de gemeenschappelijke groenstrook is in deze tuin

gekozen voor een grafisch spel met schuine lijnen. Het belangrijkste element 
hierbij is een cortenstalen loper welke eindigt in een zit-element. De groenstrook 
ligt hier direct achter. Een bijzonder element dat de dieptewerking in de tuin 
versterkt wordt gevormd door een cortenstalen ring met daarin een Koelreuteria.
Er is voor gekozen het terras achterin de tuin aan te leggen en bij de woning over 
de volle breedte van de tuin beplanting aan te brengen. Zodoende is de beleving 
vanuit de woning die van een groene tuin. Omdat het een dakconstructie betreft 
liggen de plantvakken iets hoger dan het vloerpeil van de woning.

Opdrachtgever: VVE Het Vaandel
Architect: diversen
Aannemer: hoveniersbedrijf Louis van der Meijden, Delfgauw

De groenstrook is gerealiseerd in 2004, en de daktuin in 2007.

Deze tuin is door de VHG uitgeroepen tot de tuin van het jaar 2008.



Groen van Prinstererlaan Den Haag

De grafisch ontworpen binnentuin op het dak van een parkeergarage 
in Den haag is enerzijds bedoeld als kijkgroen vanuit de aangrenzende 
woongebouwen en vormt anderzijds een aangename verblijfsplek. Zitbanken 
zijn gecombineerd met verhoogde groen-elementen waarin meerstammige 
solitaire heesters zijn opgenomen. De plantvakken zijn aangeplant met een 
veelkleurige beplanting van vaste planten en grassen.

Opdrachtgever: Schouten B.V. 
Architect: Oeverzaaijer, Amsterdam
Aannemer: Binder daktuinen, Poortugaal
Gerealiseerd: 2011



Nuova Campagna Zoetermeer

Bij dit vrij grootschalige bouwproject ligt het parkeren ook deels onder 
het groen. Door te kiezen voor grastaluds in plaats van gebouwde 
grondkeringen is een parkachtig geheel ontstaan wat op landschappelijke 
wijze aansluit op de openbare ruimte die op het maaiveld is gerealiseerd.
De boombeplantingen zijn in verhoogde stalen ringen geplaatst. 

Opdrachtgever: Bouwfonds
Architect: KOW, project architect J. van Paassen, Den Haag
Aannemer: groenprojecten Weverling, Monster
Gerealiseerd: 2009



Villa Mokum is een spiksplinternieuw appartementencomplex bestaand uit 
vier bouwblokken en in totaal 7 verdiepingen. Ongeveer een derde deel van 
deze tuin is gerealiseerd op een dak. Wij vonden het een uitdaging om dit 
voor de bewoners en gebruikers van de tuin niet zichtbaar te laten zijn. 
De tuin is gericht op intensief gebruik voor de bewoners en medewerkers 
van de aangrenzende kantoren en woningen waaronder ca. 100 woningen 
voor studenten. Hier vind je altijd een heerlijke plek om tot rust te komen of 
gezellig te zitten met vrienden.

Opdrachtgever: AM Wonen
Architect: Kampman Architecten, Den Haag
Aannemer: Koninklijke Ginkel Groep, Veenendaal

Villa Mokum, Amstelkwartier Amsterdam
 







Amsteltoren, Amstelveen

De Parktoren vormt op de kruising van de Van Leuven Goedhartlaan en de 
Handelsweg een markant oriëntatiepunt in het Stadshart van Amstelveen.
Het gebouw kenmerkt zich door een zorgvuldige en sobere detaillering, 
opgezet vanuit een doordacht assenstelsel en gridsysteem. Het grafische 
aspect van deze architectuur wordt doorgezet in de ontwerpen voor de vier 
tuinen op het basement van het gebouw. Ook hier betreft het dan ook een 
daktuin.

De horizontale en verticale elementen uit de architectuur vormen de 
inspiratie voor een ontwerpprincipe met een in kleine hoogteverschillen 
uitgevoerd ‘blokkenpatroon’. De net niet exact symmetrische invulling 
van dit patroon zorgt in combinatie met de variatie in beplanting voor een 
subtiele speelsheid. Dit geeft het monumentale karakter van het gebouw een 
menselijke maat en beleving. Personeel en bezoekers zullen kunnen genieten 
van een herkenbaar en kleurrijk geheel.

Het team van ontwerpers en bouwers heeft de voor dit project gehouden tender 
met succes afgesloten. Het project wordt in 2015 gerealiseerd.

Opdrachtgever: Verweij Vastgoed
Architect: ZZDP Architecten Amsterdam
Aannemer: Koninklijke Ginkel Groep, Veenendaal





Woudt, Delflandplein Amsterdam

De naam ‘Woudt’ verwijst naar Midden-Delfland en het Westland. Net als 
de omgeving van het Delflandplein ligt het kleine dorpje ’t Woudt in een 
voormalig poldergebied. Het pluriform team dat het ontwerp voor een 
gebouw en groene inrichting heeft gemaakt bestond uit architecten, een 
aannemer, een belegger, een landschapsarchitect, een klimaatspecialist en 
een communicatiebureau. 

In de vormgeving en de uitwerking van het ontwerp voor de buitenruimte is 
een verwijzing gemaakt naar het type landschap zoals dat rond het Woudt 
voorkomt. Zo verwijst de lineaire opzet van het ontwerp naar de verkaveling 
van het agrarische landschap.
Een boomstammentrap vormt de verbinding tussen de daktuin en de 
schoolwerktuinen. Een bijzonder ontwerpelement is het ‘gat in het dak’, in het 
midden van de parkeergarage. Deze uitsparing zorgt voor lichttoetreding in 
de parkeerlaag en natuurlijke ventilatie. 

Door de grote plantvakken in de kelderverdieping met elzen en een 
onderbeplanting wordt het groen op twee niveaus ervaren. Het dak 
wordt uitgevoerd als verblijfsdak (Optigroensysteem). Hierdoor kunnen 
bewoners het deel van het dak dat aansluit op de schoolwerktuinen ook 
als moestuin gebruiken. 

Het team van ontwerpers en bouwers heeft bij de dit project de 
gehouden tender met succes afgesloten. Het project gaat in 2016 
gerealiseerd worden.

Opdrachtgever: MPO, Amsterdam
Architect: PBV Architecten, Wassenaar 
i.s.m. Architectenbureau Paul de Ruiter bv Amsterdam e.a.
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