Opleiding en werkpraktijk Arda Wijsbek, geb. 13.08.1932
Via ir. Jan Vallen, Roermond', in contact met Prof Bijhouwer, 1954
Prof. Bijhouwer, 5-jarenplan voor haar
-

1954-1957 praktijk kwekerij annex tuinaanleg

-

avondcursus lagere Tuinbouwschool

-

schriftelijke cursus Tuinontwerpen PBNA

-

college Tuin- en landschapsarchitectuur, Professor Bijhouwer

-

1957-1959 Werkakademie Kassel, afdeling Landeskultur, Prof. Hermann Mattern

Achterliggende gedachte van prof Bijhouwer was ontwerpdeskundigheid die Wageningen niet
bieden kon, maar van belang zou zijn om aan het toenemende
opdrachtenpakket van overheidswege in Nederland te kunnen
voldoen
Prof. Bijhouwer , bevriend met professor Hermann Mattern, zag dat die deskundigheid in
Duitsland wel geboden werd. Hij kende prof. Mattern
Professor Hermann Mattern, medeoprichter van de Werkakademie in de geest van het
voormalige Bauhaus, met oud-leerlingen Bauhaus, Hirzel en
Leistikow, en Gerda Marx (2de vrouw van Professor Bijhouwer)
Ir. Jan Vallen, Roermond, een van eerste afgestudeerde studenten van prof Bijhouwer, bureau in
oprichting in de provincie Limburg, met de aankomende
ontgrindingen aan de Maas en de beginnende mergelwinning
aan het Maasplateau in Maastricht, adviseurschappen bij groen
en stadsuitbreidingen
Tijdens mijn opleiding in Kassel kwamen o.a. de volgend onderwerpen aan de orde
-

praktijkervaring uitvoering ontwerp, excursies, lezingen, kennis van andere disciplines,
zoals Vorlehre, architectuur, boekbinden (maquette)

-

betrokkenheid bij internationale prijsvraag Die Stadt von Morgen, tentoonstelling Berlijn

-

training in het winnen van prijsvragen ter voorbereiding op een evt. opdracht

Afsluitend , diploma Teilname Kurs Landeskultur

1959-1961 Hannover, professor Hübotter, Tuin- en landschapsarchitectuur

1959 Diploma Erkenning Tuin- en Landschapsarchitecten BNT

1961 Prof. Bijhouwer bemiddelt voor Vallen Landschapsplanning, Roermond, medewerker en
projectleider groenvoorzieningen, stadsuitbreiding, o.a.
inrichting van groen nieuwe wijk Pottenberg Maastricht, Philips
Eindhoven, ontwerp particuliere tuinen. [indirect betrokken bij
bureau Vallen via echtgenoot Klaus Kühn, lid BNT & wz. bur. V]
1982 Opheffing bureau Vallen Landschapsplanning
1989 Verhuis naar Oosterbeek, prijsvraag Thematuin Botanische Tuinen, Utrecht, 1ste Prijs
1990-2000 Oosterbeek, bureau Tuin- en Landschapsarchitectuur BNT, Arda Wijsbek
2005 Herstel park Bato's wijk, Oosterbeek, monumentale status
2006 Herstel watervallen, beek Laag Oorsprong, gemeente i.o.v. Gemeente Oosterbeek en
Waterschap Vallei en Eem
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