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T  0031 (0)13 54 44 589

LEF atelier
Trouwlaan, bereikbaar via kantoor 2

lef stadsdynamica

Het bureau is in 2001 opgericht door beeldend kunstenaar en ontwerper Jan
Doms. LEF stadsdynamica en houdt zich bezig met kwalitatief ruimtelijk ont-
werp en onderzoek vanuit een actuele culturele context. Het bureau werkt
voor de realisatie van architectonische en stedenbouwkundige projecten sa-
men in een netwerk met gespecialiseerde ontwerpers, ingenieurs, adviseurs
en onderzoekers. LEF stadsdynamica is de roepnaam van Live to Explore the
Future BV.

lef kantoor 2 korvelseweg

Het kantoorgedeelte van het monumentale kantoorwoonhuis (1872) Korvel-
seweg is ingericht voor productionele activiteiten die verband houden met
ontwerp, onderzoek en dynamische interventies. Tevens zijn er het LEF archief
gevestigd en de bedrijfszetel van Live to Explore the Future BV.

lef atelier trouwlaan

In 1995 verhuisde het tekenatelier en atelier voor ruimtelijk constructieve
kunstwerken van Jan Doms naar het pakhuis Trouwlaan (1932). Via de karak-
teristieke binnenplaats sluit het atelier (2 verdiepingen) aan op de achterzijde
van het kantoorwoonhuis Korvelseweg.

Het atelier fungeert tevens als werkplaats, depot en uitvalsbasis voor de mul-
tidisciplinaire kunstprojecten van De Maatschap internationaal, in 1988 opge-
richt door Jan Doms c.s. 

lef office 2 korvelseweg

The office section of the monumental residence and office building (1872) in
the Korvelseweg is designed to accommodate production-related activities in
the areas of design, research and dynamic interventions. It also houses the
LEF Archive and the company seat of Live to Explore the Future BV.

lef studio trouwlaan

In 1995, Jan Doms’ drawing studio and studio for spatial structural art objects
were relocated to the warehouse in the Trouwlaan (1932). Via its characte-
ristic inner courtyard the studio (which comprises two floors) connects to the
back of the residence/office building in the Korvelseweg.

The studio serves as a workshop, depot and operating base for multidiscipli-
nary art projects of De Maatschap internationaal, which was founded by Jan
Doms & co in 1988. 

lef stadsdynamica ruimtelijk ontwerp en onderzoek

productietoren beamix-maxit eindhoven: 
ontwerp 1 huid textiel, 2006 / ontwerp 2 huid profielplaat, 2007

ontwerp project ‘wilde vaart’ biënnale kijkduin, 2007 - den haag

stadsdynamica



lef office 1 hogeschoollaan

On 1 January 2007 LEF Stadsdynamica expanded by opening a new office
that serves as the organisation’s principal establishment. The office features
a flexible interior that is suitable both for receiving clients and business rela-
tions and for performing design and research activities in a range of settings.

LEF Stadsdynamica is situated at the ground floor of a striking modernistic
building (1963) designed by the renowned Tilburg architect Jan Mulders
which, from the 1960s to the 1980s, served as his own architectural office.
The building is located next to the campus of Tilburg University. Van
Hoogmoed Architecten BV also moved in on 1 January and now occupies
the first floor of the building. As a result, this extraordinary architectural fea-
ture of the Tilburg cityscape has been restored to its original function.

lef kantoor 1 hogeschoollaan

Per 1 januari 2007 is LEF stadsdynamica uitgebreid met een nieuw kantoor dat
dienst gaat doen als hoofdvestiging. Het kantoor is flexibel ingericht voor ont-
vangst van opdrachtgevers en werkrelaties en voor het uitvoeren van ontwerp-
en onderzoeksactiviteiten in gevarieerde settings.

LEF stadsdynamica is gesitueerd op de begane grond van het markante
modernistische pand (1963) dat in de jaren zestig tot tachtig dienst deed als
architectenbureau van de gerenommeerde Tilburgse architect Jan Mulders.
Het door Mulders ontworpen gebouw is gelegen naast de campus van de
Universiteit van Tilburg. Op de verdieping is per gelijke datum het bureau Van
Hoogmoed Architecten BV gevestigd. Daarmee heeft deze bijzondere archi-
tectonische verschijning in het stadsbeeld van Tilburg weer zijn oorspronke-
lijke functie teruggekregen.

lef stadsdynamica

LEF Stadsdynamica was founded in 2001 by visual artist and designer Jan
Doms. The agency focuses on high-quality spatial design and research from a
contemporary cultural perspective. In the context of architectural and urban
design projects, the agency collaborates with a network of specialised desig-
ners, engineers, consultants and researchers. LEF Stadsdynamica is the com-
mon name for Live to Explore the Future BV.

ontwerp gebouwenconcept hogeschool zuyd, locatie dobbelsteen centrum sittard, 2006LEF kantoor 1, exterieur en interieur
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