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Inleiding 
 
In 1953 werd op initiatief van mevrouw N.H. Bos in Wageningen de Stichting tot 
Bevordering van de Tuin- en Landschapsarchitectuur opgericht. Mevrouw N.H. Bos heeft 
in dat jaar bij testament verklaard dat zij haar vermogen als stamkapitaal zou nalaten 
aan de Stichting. Tot het moment van haar overlijden in 2003 heeft de Stichting een 
slapend bestaan geleid. Daarna heeft de Stichting haar activiteiten op het terrein van het 
stimuleren van de Landschapsarchitectuur voortvarend opgepakt. Inmiddels zijn we toe 
aan dit beleidsplan voor de periode tot 2030. 
 
De Stichting tot Bevordering van de Tuin- en Landschapsarchitectuur is als een algemeen 
nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 24 lid 4 Successiewet 1956, erkend (per 
besluit dd 01 december 2004; dossiernummer 23442). Bij het oppakken van de 
activiteiten in 2004 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting NHBOS tot 
bevordering van de tuin- en landschapsarchitectuur.  
 
Een terugblik 
De Stichting NHBos heeft een aantal vaste activiteiten. Het gaat om: 

- Het toekennen van stipendia aan studenten landschapsarchitectuur in hun master 
studiefase; 

- Het ondersteunen van publicaties op het vakgebied van de 
landschapsarchitectuur; 

- Het driejaarlijks uitreiken van de Bijhouweroeuvreprijs voor de 
landschapsarchitectuur, waarbij het uitspreken van de Bijhouwerlezing een vaste 
activiteit is. 

De website: NHBOs.nl geeft hierover verdere informatie. 
 
In de afgelopen bestuursperiode heeft het bestuur van de Stichting haar functioneren 
geëvalueerd. Naast een interne bestuursvergadering, is daarvoor een uitgebreid gesprek 
gevoerd met vertegenwoordigers van de drie Masteropleidingen Landschapsarchitectuur 
in Nederland. De resultaten zijn vastgelegd in het bestuursverslag van 6 februari 2018. 
Hoofdpunten van deze evaluatie waren: 

- Een aanscherping van de omschrijving van de criteria voor toekenning van de 
stipendia en van de Bijhouwerprijs; 

- De inzet op een betere positionering van de stichting door een actief 
communicatiebeleid; 

- Het betrekken van een jonge(re) generatie landschapsarchitecten bij de 
activiteiten van de stichting. Naast specifieke communicatie richting de jongere 
doelgroep via onder ander de opleidingsinstituten, heeft dit in 2020 geleid tot het 
instellen van de NHBos Talentbeurs, groot 5.000 euro. Jaarlijks wordt – op 
voordracht van een van de masteropleidingen Landschapsarchitectuur – de beurs 
toegekend aan een recente alumnus. 

 
Tenslotte heeft de stichting zich in de afgelopen periode gericht op het op orde brengen 
van het ‘stamkapitaal’ van de stichting. Tijdens de financiële crisis rond 2008, is een 
belangrijk deel van haar stamkapitaal verloren gegaan. Dit dwong tot beheersing van de 
uitgaven. Als onderdeel daarvan is ook de beleggingen portefeuille aangepast. Lagere 
kosten in combinatie met meer nadruk op duurzame beleggingen zijn hiervan het gevolg 
geweest. Mede door herstelbetalingen uit het zogenaamde “Madoff Victim Fund” en de 
gunstige ontwikkeling op de beurzen van de laatste jaren tot 2022, is het stamkapitaal in 
januari 2022 weer op het oude niveau van circa 2.2 miljoen euro. Daarnaast is de 
mogelijkheid geopend tot het schenken van legaten. Hiertoe heeft de stichting een 
brochure opgesteld en verspreid. 
 
De covid pandemie die in 2020 uitbrak, heeft ook de activiteiten van Stichting NHBos 
doorkruist. Zo moesten de voor 2020 beoogde uitreiking van de Bijhouwerprijs aan Yttje 
Feddes uitgesteld worden. Uiteindelijk heeft deze uitreiking op 25 september 2021 
plaatsgehad.  
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Organisatie 
 
Doelen 
 
De Stichting heeft ten doel de bevordering van de tuin- en landschapsarchitectuur in 
Nederland en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband houden of 
daartoe bevorderlijk zijn. 
 
Opleidingen landschapsarchitectuur 
De belangrijkste activiteit van de Stichting is om studenten aan de academische 
opleidingen landschapsarchitectuur in Nederland - aan de Wageningen Universiteit, de 
Academie van Bouwkunst in Amsterdam en bij de Technische Universiteit Delft - met 
gerichte toelages te ondersteunen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld toelagen voor 
studiereizen of studie van speciale onderwerpen, om toelagen aan de opleidingen ten 
behoeve van de ontwikkeling van de studenten of het ondersteunen van symposia en 
congressen georganiseerd door of toegankelijk voor studenten. 
 
Talentbeurs 
Met het instellen van de talentbeurs voor jonge veelbelovende landschapsarchitecten wil 
de Stichting jonge landschapsarchitecten in staat stellen zich te verbreden en te 
verdiepen aan het begin van hun professionele carrière. Elk van de drie hierboven 
genoemde opleidingsinstituten nomineren jaarlijks een van hun afstudeerders. Een jury 
bestaande uit vakgenoten en het bestuur van de stichting NHBos kiezen uit deze 
nominaties de persoon die de Talentbeurs ontvangt. Bij de uitreikingen van de 
Bijhouwerprijs krijgen deze talentvolle landschapsarchitecten de gelegenheid hun project 
en vak ontwikkeling te delen met de vak gemeenschap. 
 
Bijhouwerprijs 
Met de toekenning van de Bijhouwerprijs worden een keer in de drie jaar bijzondere 
verdiensten op het gebied van de landschapsarchitectuur beloond en daarmee onder de 
aandacht van een groter publiek gebracht. De prijs bestaand uit een geldbedrag van 
€25.000 en een wisselbokaal. De prijswinnaar besteed het bedrag aan een project, 
activiteit of evenement dat een relatie vertoond met het gelauwerde werk.  
 
Onderzoeks- en publicatiesubsidie 
De stichting ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het vastleggen van achtergronden 
en resultaten van de vak beoefening als mede de reflectie daarop. Inmiddels is op deze 
manier een lange lijst van publicaties over het vak van de Landschapsarchitectuur 
uitgebracht. De website van de stichting geeft daarover meer informatie.  
 
Werkwijze 
 
De diverse activiteiten – het verstrekken van stipendia, subsidies en het toekennen van 
de talentbeurzen en Bijhouwerprijs – vragen elk om een eigen aanpak. 
 
Stipendia studenten landschapsarchitectuur 
Twee keer per jaar, in mei en november, kunnen studenten van de drie Nederlandse 
opleidingen, waaraan de master's degree landschapsarchitectuur gehaald kan worden, bij 
de Stichting een stipendium aanvragen. Een korte inhoudelijke motivatie, een plan van 
aanpak, CV, aanbevelingsbrief begeleider, portfolio en een begroting begeleiden de 
aanvraag. Aan de student wordt een beknopt portfolio gevraagd. Toevoeging van een 
aanbevelingsbrief van een docent is aanbevolen. 
 
De studenten zijn vrij in het formuleren van hun aanvragen. De toelages kunnen worden 
besteed aan studiereizen, aan het volgen van extra vakken, al dan niet in het buitenland, 
presentaties of aan het organiseren en of deelnemen van een internationaal 
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ontwerpseminar. Een andere mogelijkheid is om een gastdocent uit te nodigen, die voor 
enige tijd aan de opleidingen doceert. 
 
De criteria waarmee het bestuur de aanvragen beoordeeld zijn: 
1. De mate waarin de activiteit de vakinhoudelijke ontwikkeling van de betreffende 
student(en) ondersteunt; 
2. De activiteit waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd biedt meerwaarde ten 
opzichte van het curriculum van de studie; 
3. De Stichting beoordeelt zowel de inhoud als de aanpak van de aanvraag; 
4. Tevens beziet het bestuur de redelijkheid van het gevraagde geldbedrag.  
 
Het totaal van de aanvragen is aan een vooraf bepaald maximum gebonden. Dit in 
verband met de instandhouding van het basiskapitaal van de stichting. Er wordt geen 
weging gemaakt tussen de aanvragen van de verschillende opleidingen. De beste 
voorstellen worden gehonoreerd. De Stichting beslist binnen een maand over de 
ingediende plannen. Met een beknopt inhoudelijk en financieel verslag leggen de 
studenten verantwoording af aan de Stichting over de bestede gelden. Indien de activiteit 
waarvoor de toelage is toegekend geen doorgang vindt wordt het bedrag 
teruggevorderd.  
 
Onderzoeks- en publicatiesubsidie 
De Stichting heeft de mogelijkheid middelen beschikbaar te stellen voor onderzoekers, 
publicisten en uitgevers die een specifieke bijdrage willen leveren aan de verdieping van 
de tuin- en landschapsarchitectuur en/of aan een grotere bekendheid van het vakgebied 
en zijn beoefenaars in de meest brede zin van het woord. 
 
De aanvragen voor het ondersteunen van onderzoek en publicaties worden twee keer per 
jaar beoordeeld, gelijk met die van de studentenstipendia. In geval van subsidiëring van 
publicaties dienen vier exemplaren van de uitgave aan de Stichting te worden gezonden. 
Sinds 2022 is een speciale vorm van ondersteuning in het leven geroepen, het betreft 
een jaarlijkse vaste bijdrage van € 4.500,- (indien nodig verhoogd met inflatiecorrectie) 
aan de uitgever van het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland. 
 
Talentbeurs 
Jaarlijks wordt, na voordracht door de drie masteropleidingen, een excellente, pas 
afgestudeerde landschapsarchitect beloond met een naar eigen inzicht te besteden beurs 
van € 5.000,- .  
 
De drie voorgedragen getalenteerde studenten wordt gevraagd een motivatie met 
werkplan op te stellen, aangevuld met een cv, een portfolio en aanbevelingsbrief. De 
jurering wordt gedaan door het bestuur van de Stichting NHBos, aangevuld met twee 
externe, roulerende juryleden.  
 
Criteria voor de jurering zijn onder meer de actualiteit en urgentie van het onderwerp, de 
landschapsarchitectonische relevantie en de persoonlijke motivatie. Maar ook het 
‘realiteitsgehalte’ van het werkplan kan meewegen in de uiteindelijke keuze. 
 
De talenten worden in de gelegenheid gesteld minstens een jaar aan hun project te 
werken. Tijdens de uitreiking van de Bijhouwerprijs, een keer in de drie jaar, wordt de 
ontvangers van de talentbeurs een podium geboden om hun project voor een publiek van 
vooral vakgenoten te presenteren. 
 
Bijhouwerprijs 
Een keer in de drie jaar reikt het bestuur de Bijhouwerprijs uit. Het belangrijkste 
criterium voor de uiteindelijke toekenning van deze oeuvreprijs is dat er sprake is van 
een uitzonderlijke prestatie op het gebied van de landschapsarchitectuur, die het 
verdient om extra onder de aandacht te worden gebracht. 
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Prijswinnaars kunnen individuen zijn met bijzondere verdiensten voor het vakgebied, 
bureaus die zich onderscheiden door een bijzonder oeuvre, maar ook andere organisaties 
die een hoge kwaliteit van de inrichting van openbare ruimte weten te bereiken of 
daartoe belangrijke aanleidingen hebben gegeven.  
 
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 25.000,00. De prijswinnaar besteedt de prijs 
aan een aan de aard van het gelauwerde werk gerelateerd initiatief. Dat kan op 
verschillende manieren uitpakken: er kan bijvoorbeeld een tentoonstelling worden 
georganiseerd of een publicatie worden gemaakt. Maar ook kan een andere actie worden 
uitgevoerd door de prijswinnaar. 
 
De organisatie van het met de prijsuitreiking samenhangende evenement vindt plaats in 
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. De 
Stichting benadert een bij de prijswinnaar passende spreker. Deze zal voorafgaand aan 
de prijsuitreiking de Bijhouwerlezing uitspreken. 
De eerste twee winnaars van de Bijhouwerprijs, Michael van Gessel en West 8, hebben 
samen met de Stichting NHBOS, een wisselbokaal gefinancierd waarin steeds de naam 
van de volgende prijswinnaar gegraveerd wordt. 
 
Om de bekendheid van de Bijhouwerprijs, en ook bekendheid van de Stichting NHBOS, 
onder studenten en de jongere generatie vakgenoten te bevorderen is besloten om het 
feestelijke moment van de prijsuitreiking te combineren met een of meerdere 
presentaties van de ontvangers van een talentbeurs. 
 
Taakverdeling 
 
De organisatie van de Stichting is kleinschalig. Om een zo groot mogelijk bedrag aan de 
te ondersteunen doelen te besteden werkt het bestuur onbezoldigd. 
 
Bestuur 
Het bestuur komt tenminste drie keer per jaar bij elkaar. Het bestuur kent een voorzitter, 
een secretaris, een penningmeester en een lid. De bestuursleden zijn afkomstig uit 
verschillende werkvelden van de landschapsarchitectuur. In deze nieuwe bestuursperiode 
evalueren we de zittingsduur, samenstelling en benoemingsprocedure van het bestuur. 
 
Taken 
Hoofdtaken van het bestuur zijn het uitstippelen van het beleid, het beheren van het 
stamkapitaal, het beoordelen van aanvragen voor stipendia en overige subsidies alsmede 
het verstrekken van de Bijhouwerprijs. In het laatste jaar van deze periode tot 2030 
evalueren we het functioneren van de stichting. 
 
De voorzitter van de Stichting heeft als voornaamste taak de bestuursbijeenkomsten te 
leiden en contacten met externe juryleden, de Bijhouwerprijslaureaat en met de 
vakwereld in het algemeen te onderhouden. De werkzaamheden van de secretaris 
betreffen het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, het maken van de verslagen 
en het voeren van correspondentie, waaronder die met studenten. 
De penningmeester heeft tot taak de jaarbegrotingen op te stellen. In samenwerking met 
de accountant maakt de penningmeester tevens de jaarrekening op. Namens het bestuur 
draagt de penningmeester zorg voor de betalingen. Ook onderhoudt de penningmeester 
de contacten met de beleggingsadviseur en bank. 
Een van de bestuursleden, in principe het lid, is belast met de publiciteit van de 
Stichting, met name het onderhouden van de website.  
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Werkplan 
 
Ter verwezenlijking van de doelen van de Stichting worden voor de beleidsperiode 2022 
tot en met 2030, naast de vaste werkzaamheden voor studentenstipendia, de 
Bijhouwerprijs, de Talentenbeurs en de onderzoeks- en publicatiesubsidies, voeren we de 
volgende werkzaamheden uit om aan onze doelstellingen te voldoen. 
 
 
Publiciteit en fondsenwerving 
 
De website, die informeert over de achtergronden en activiteiten van de Stichting, wordt 
enkele malen per jaar geactualiseerd. In de komende beleidsperiode evalueren we de 
website technisch, inhoudelijk en qua vormgeving. 
Het aantal aanvragen voor studentenstipendia, met name uit Wageningen en Delft is de 
afgelopen jaren afgenomen. Dit vraagt om actie, gericht op de studenten en de 
opleidingen landschapsarchitectuur. We gaan hen regelmatig informeren over de 
subsidiemogelijkheden. Ook andere relevante organisaties (redactie van tijdschriften, het 
Atelier van de Rijksbouwmeester, de NVTL) zullen we hier bij betrekken. 
De Stichting blijft de mogelijkheid benadrukken voor het verstrekken van giften en 
legaten. Via de website, de folder en het gericht benaderen van potentiële donateurs 
wordt hieraan bekendheid gegeven. 
 
Bijhouwerprijs 
 
Mede op basis van informatie die bij vakgenoten wordt ingewonnen wordt een keer per 
drie jaar een groslijst van gegadigden opgesteld die in aanmerking komen voor de 
toekenning van de Bijhouwerprijs. In onderlinge samenspraak wordt uit de gegadigden 
door het bestuur een prijswinnaar geselecteerd. 
In 2023 wordt de zevende Bijhouwerprijs uitgereikt, in 2026 de achtste. Rond de 
uitreiking van de prijzen wordt in samenwerking met de NVTL een op de 
vakgemeenschap gericht evenement georganiseerd met een op de prijswinnaar 
toegesneden programma. 
 
Verantwoording 
 
In het kader van de in 2014 ingevoerde voorwaarden van de Belastingdienst voor ANBI’s 
worden gegevens zoals dit beleidsplan alsmede de jaarverslagen en jaarrekeningen via 
de website openbaar gemaakt. We zullen hiertoe het huishoudelijk reglement aanpassen. 
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Middelen 
 
Het stamkapitaal van de Stichting, dat in januari 2022 circa 2,2 miljoen euro groot is, is 
in beheer bij Index People te Haarlem. Met deze beheerder is een beleggingsreglement 
afgesloten waarin is vastgelegd dat de portefeuille neutraal wordt belegd om daarmee 
zoveel mogelijk een constante opbrengst van middelen te krijgen om de gestelde doelen 
te bereiken. Daarbij is ook gekozen voor een duurzaam, groen, mens- en 
milieuvriendelijk beleggingsprofiel. De Stichting streeft ernaar om het stamkapitaal, 
gecorrigeerd naar inflatie, in stand te houden. 
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Bijlage 
 
Over het ontstaan 
 
In 1953 werd op initiatief van mevrouw N.H. Bos in Wageningen de Stichting tot 
Bevordering van de Tuin- en Landschapsarchitectuur opgericht. Mevrouw N.H. Bos heeft 
in dat jaar bij testament verklaard dat zij haar vermogen als stamkapitaal zou nalaten 
aan de Stichting. Tot het moment van haar overlijden heeft de Stichting een slapend 
bestaan geleid. 
De Stichting tot Bevordering van de Tuin- en Landschapsarchitectuur is als een algemeen 
nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 24 lid 4 Successiewet 1956, erkend (ANBI). 
In 2004 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting NHBOS tot bevordering van de 
tuinen landschapsarchitectuur. De Stichting is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal 
nummer 
8137.81.504. 
 
 


