
CURRICULUM VITAE 
 
Naam   : L. (Lilian) van Oosterhoudt 
Adres   : v.d. Nootstraat 11 
Woonplaats  : 5216 HN  's-HERTOGENBOSCH 
Telefoon en fax : 073-6145853 
E-mail   : info@lilianvanoosterhoudt.nl 
Geboortedatum : 8 november 1964 
Geboorteplaats : Eindhoven 
Geslacht  : vrouwelijk 
 

OPLEIDINGEN 
1983 ATHENEUM B, EPL te Eindhoven 
1988 Rijks Hogeschool voor Tuin- en Landschapsinrichting te Boskoop, 
 Afstudeerrichting B: techniek 
 

CURSUSSEN 
1989 Groen Milieubeheer (IAHL te Boskoop) 
1991 RAW-systematiek (CROW) 
2003 beeldbestekken (CROW) 
2004 registratie, controle en toezicht (CROW) 
2005 standaardsystematiek voor kostenramingen (CROW) 
2006 praktisch aanbesteden (CROW) 
2008 Didactische bekwaamheid voor het HBO (Fontys-Tilburg) 
2009 Besluit bodemkwaliteit (KOAC-NPC) 
2010 Natuursteen in buitenbestrating (KOAC-NPC) 
2012 Aanbestedingswet 2012 - (VdLC) 
2015 Introductie Standaard 2015 (CROW) 
2016 Procontract (CROW) 
2018 Basis Kennis Examineren voor het HBO – certificaat behaald 
 

VAARDIGHEDEN 
* technische uitwerking van inrichtingsplannen incl. kostenramingen 
* directievoering, toezicht op de uitvoering 
* leiding geven 
* ruime ervaring met AutocadLT, RAW-bestek en RAW-calculatie, Word 

SPECIALITEIT 

* werkzaamheden op het raakvlak van ontwerp en techniek 
* technisch uitwerken en directievoeren met een ‘ontwerpers oog’ 
 
 

WERKERVARING 
Zelfstandige opdrachten en freelance werk vanaf 1 juli 1999 
opdrachtgevers : DS landschapsarchitekten – Amsterdam 
     Natuurmonumenten  
       Brabants Landschap 
     SAB - Arnhem 
     Annemieke Diekman landschapsarchitecten – Amsterdam 
     Oslo - Berlicum 
     Parklaan landschapsarchitecten – ’s-Hertogenbosch 
Vanaf september ’00 parttime docent aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp, 
vak realisatie. Gastdocent HKU richting Urban Design vak weg- en waterbouw (2011).  
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opdrachten : werkomschrijving en toezicht terrein bezoekerscentrum NM Oisterwijk 
       kostenramingen, inspraakavonden en uitwerking ontwerp  

herinrichting centrum Oerle (Los Stad om Land) 
Inrichtingsplan Wielewaal Oost Rotterdam, beplanting, tekenwerk en   

detaillering (Jongen ontwerp ism M11) 
     werkomschrijving en toezicht IJburg blok 17 (Ymere) 

 
 
BURO LUBBERS landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp 1995 - 1999 
werkterrein  : (her)inrichtingsplannen vnl. in het stedelijk gebied,  

   stedebouwkundige plannen, prijsvragen 
functie   : burocoördinator / projectleider 
taken   : planning, offertes, declaraties, personeelsbehoefte, dagelijkse  

  voortgang van alle projecten, voorbereiding wekelijks werkoverleg  
  technische uitwerking ontwerpen, kostenramingen en begrotingen,  
  toezicht en directie, begeleiding stagiaires 

projecten  : o.a. herinrichting Kasteelveld Hedel, inrichting en inpassing terrein  
politiemanege in Den Haag, stedebouwkundig plan en inrichtingsplan  

  woonwijk in Son en Breugel (ca. 450 woningen), herinrichting  
  Schutskamppark in 's-Hertogenbosch 

 
 
Adviesburo De Meent bv 1993-1995 
werkterrein  : inrichting en vergunningaanvraag voor zandwinplassen, herinrichting  

  dorpskernen, advisering mbt begraafplaatsen en het maken van  
  herinrichtingsplannen hiervoor, inrichtings- en beheersplannen voor  
  sportaccommodaties 

functie   : medewerker / projectleider 
taken   : opstellen offertes, budgetbewaking, inventarisatie en inmetingen,  

opstellen locatiekeuze rapportage voor zandwinplassen, opstellen     
beplantingsplannen, kostenramingen, technische uitwerking  
ontwerpen, directievoering, vervanging burocoördinator  

bijzondere projecten : als adviseur verbonden aan de 'Stichting Begraafplaatsen  
  Oosterhout' 

 
 
Lubbers & van Keulen  1990-1993 
werkterrein  : (her)inrichting omgeving van o.a. kantoren en wooncomplexen voor  

  ouderen, particuliere tuinen 
functie   : technisch medewerker 
taken   : kostenramingen, opstellen bestek/werkomschrijving en bijbehorende  

tekeningen, toezicht en directievoering, bijhouden documentatie van     
materialen, opstellen standaardwerkomschrijving   

 
Landschaparchitektenburo Boon BNT 1988-1990 
werkterrein  : inrichting omgeving kantoren / ministeries, opdrachtgever  

  hoofdzakelijk de RGD, langlopende projecten 
functie   : technisch medewerker 
taken   : uitwerken ontwerpschetsen, kostenramingen, opstellen bestek  

  en bestektekeningen, directievoering 
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