Landschapsarchitect Yttje Feddes wint Bijhouwerprijs 2020
De Stichting NHBOS heeft het genoegen om de Bijhouwerprijs 2020 toe te kennen aan
landschapsarchitect Yttje Feddes voor haar gehele oeuvre.
Het bestuur van de stichting vraagt met deze toekenning aandacht en erkenning voor de
decennialange inzet van Yttje voor de Nederlandse landschapsarchitectuur.
Yttje is als landschapsarchitect op veel verschillende manieren actief (geweest): als adviseur op
nationaal niveau, als ontwerper van statuur op alle schalen, als kundig partner in vele
samenwerkingsverbanden, als mede-partner van een succesvol ontwerpbureau, als scherpe
deelnemer aan jury's en kwaliteitsteams, en als inspirerend docent en begeleider voor de nieuwe
generatie landschapsarchitecten.
Haar werkterrein is dat van de hedendaagse landschapsarchitectuur, het is zowel stedelijk als
landelijk van karakter, met respect voor het verleden en een open vizier naar verandering en
ontwikkeling. Zo heeft zij gewerkt aan zowel de groenstructuur van de Amsterdamse tuinsteden
als aan de dijkverzwaringsprojecten in het rivierenlandschap, zowel aan de stadsuitbreiding
IJburg als aan de groene corridors in het veenweidegebied, zowel aan het veiligstellen en
doorontwikkelen van ons nationale erfgoed als de Stelling van Amsterdam en de Waterlinie als
het vormgeven van en kaders stellen aan ons nieuwe energielandschap, op het land en op de
Noordzee.
In veel van haar projecten bevindt Yttje zich op onontgonnen terrein, mede vaak door de
actualiteit van de opgaven. Zij is dan in staat om het in verhelderend perspectief te plaatsen, de
landschappelijke opgave voor iedereen begrijpelijk te formuleren en te komen tot nieuwe, stevige
en vooral heldere ontwerpuitgangspunten en ontwerpen.
In dit verband heeft Yttje een bijzondere en actieve rol gespeeld in haar functie als Rijksadviseur,
waarbij ze niet alleen geslaagd is in het agenderen van de noodzaak voor landschapsontwerp van
de windmolens, maar daar ook werkbare en inspirerende handreikingen voor heeft opgesteld.
Haar zichtbaarheid in het vakdebat in de vorm van advies, lezing of publicatie en duidelijke
affiniteit met het overdragen van kennis aan studenten zijn aspecten van haar praktijk die dicht
bij de kernwaarden van de Stichting NHBos liggen en mede de reden waarom het bestuur
overtuigd is dat Yttje de Bijhouwerprijs verdiend en waard is.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in september 2020 zal de prijs worden uitgereikt. Bij die
gelegenheid zal ook de Bijhouwerlezing worden uitgesproken en zal de winnaar van de
NHBOS talentbeurs (jong talent) een presentatie geven.
Nadere informatie over het programma zal voor de zomer verschijnen.
Info: Annemieke Fontein (voorzitter van het bestuur; www.nhbos.nl en
a.fontein@rotterdam.nl)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met de toekenning van de Bijhouwerprijs wordt een bijzondere en hoogwaardige verdienste op het gebied van de tuinen landschapsarchitectuur beloond en daarmee onder de aandacht van een groter publiek gebracht. Prijswinnaars
kunnen individuen zijn die een bijzondere betekenis hebben of hebben gehad voor het vakgebied, adviesbureaus of
hoveniersbedrijven die zich onderscheiden door een bijzonder oeuvre, maar ook diensten of afdelingen van
overheidsorganisaties die hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het landschap of de stedelijke buitenruimte
op hoog niveau hebben ingevuld.
De Bijhouwerprijs, waaraan een bedrag van € 25.000,– en een massief zilveren wisselbokaal is verbonden, wordt eens
in de drie jaar uitgereikt. De prijswinnaar besteedt het bedrag aan een project, activiteit of evenement dat een relatie
vertoont met het gelauwerde werk. Dat kan verschillende vormen aannemen: een tentoonstelling, een publicatie, een
presentatie, een debat of iets vergelijkbaars.
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