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11 / 10 / 2016   
Daan Bruggink, Orga architect & Patrick  
Schreven, Orga Bouw over biobased  
bouwen en de circulaire economie 
 
8 / 11 / 2016   
Brigitte van Bakel / Ami & Frank Marcus,  
marcus architecten over duurzaam bouwen, 
het zonnekrachthuis en een zelf herstellend  
paviljoen 
 
13 / 12 / 2016   
Michel Post, Orio Architecten & Peter Brouwer, 
D + B Architecten over bouw biologie, DNA  
en het IWAN project in Lent 
 

www.architectuurcentrumnijmegen.nl

10 / 1 / 2017   
Alexandra Dietzsch, Alexandra Dietzsch  
architectuur Dieter Dettling, DD Architect over 
duurzame renovatie en gezond leven en wonen 
 
14 / 2 / 2017   
Kim Verhoeven & Vincent Valentijn, Studio  
Pekka over het werk van Studio Pekka, CPO 
projecten en toekomst gericht ontwerpen 
 
7 / 3 / 2017   
Koen Geraedts, Atelier Herbestemming over  
de architectuur van Alejandro Aravena 
 
11 / 4 / 2017   
Petra Noordkamp, fotograaf/  
filmer over twee Gibellina’s, Sicilië 
 
9 / 5 / 2017    
Ton Matton, indie Urban Planner  
Improvisations on Urbanity 

Architectuur  
documentaire  
avonden 
Ongewone Ontwerpen 



www.architectuurcentrumnijmegen.nl

2016
11 oktober   
Daan Bruggink, Orga architect & Patrick  
Schreven, Orga Bouw over biobased bouwen  
en de circulaire economie

8 november   
Brigitte van Bakel / Ami & Frank Marcus, marcus 
architecten over duurzaam bouwen, het zonne-
krachthuis en een zelf herstellend paviljoen 
 
13 december   
Michel Post, Orio Architecten & Peter Brouwer,  
D + B Architecten over bouwbiologie, DNA en het 
IWAN project in Lent

 
2017
10 januari   
Alexandra Dietzsch, Alexandra Dietzsch architec-
tuur Dieter Dettling, DD Architect over duurzame 
renovatie en gezond leven en wonen 
 
14 februari   
Kim Verhoeven & Vincent Valentijn, Studio Pekka 
over het werk van Studio Pekka, CPO projecten 
en toekomstgericht ontwerpen

7 maart   
Koen Geraedts, Atelier Herbestemming 
over de architectuur van Alejandro Aravena 
 
11 april   
Petra Noordkamp, fotograaf / filmer over twee 
Gibellina’s, Sicilië 
 
9 mei    
Ton Matton, indie Urban Planner 
Improvisations on Urbanity

Subsidiegevers: 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
Gemeente Nijmegen 
 
Hoofsponsoren:
Giesbers Groep
Poelmann van den Broek N.V.

Sponsoren:
Burghouts Bedrijven 
Croes Bouwtechnisch Ingenieurs 
Croonen Architecten
Hendriks Bouw en Ontwikkeling
Hoogte Twee Architecten
van Hontem architecten

Thea van den Heuvel fotografie
JVZ Raadgevend Ingenieurs
opZoom Architecten 
Steenhandel Gelsing v.o.f. 
Trebbe Oost & Noord b.v.
Frank Willems Architecten

Architectuur  
documentaire  
avonden 
Ongewone Ontwerpen 

In het standaardwerk “De Architectura” van  
de Romeinse  architect Vitruvius zijn drie basis-
principes voor goede architectuur geformuleerd, 
waaraan ieder ontwerp getoetst kan worden. 
Deze basisprincipes zijn FIRMITAS (constructie), 
UTILITAS (gebruik) en VENUSTAS (schoonheid). 
Het lijkt er echter op dat na 2000 jaar er een 
nieuw basisprincipe aan de reeks van Vitruvius 
toegevoegd kan worden, en wel de DUURZAAM-
HEID (durabilitas).

Het verduurzamen van de woningvoorraad biedt 
een enorme kans om gelijktijdig het klimaat in de 
steden en het comfort en gebruik van woningen 
te verbeteren, de CO-2 uitstoot te reduceren, 
en de energierekening van de burger omlaag te 
brengen. Maar in het streven naar een schoner 
milieu dreigt het  Venustas-principe van Vitruvius  
naar de achtergrond te verdwijnen.

De reeks ONGEWONE ONTWERPEN onderzoekt 
in een achttal thema avonden de invloed van 
Duurzaamheid op het ontwerpproces en de daar-
uit voortkomende architectonische en steden-
bouwkundige vormgeving. Het gebruiken van 
alternatieve materialen, maar ook woninggroot-
te, uitbreidbaarheid, alternatieve woonvormen, 
sociale cohesie, zelf doen, circulair bouwen, en 
circulaire economie zijn de belangrijkste kenmer-
ken van het nieuwe ontwerpproces.

In vijf avonden gaan in totaal 10 architecten  
een aantal resultaten van Duurzame ontwerp-
processen laten zien, gekoppeld aan films of 
filmfragmenten over Duurzaamheid. Twee avon-
den krijgen een meer documentair karakter; over 
de architectuur van Alejandro Aravena en het 
nieuwe wonen in een nieuwe locatie in Gibellina 
Sicilie. De reeks wordt afgesloten met een bij-
drage van Ton Matton over Autarkisch Wonen en 
Improvisations on Urbanity.

Ongewone Ontwerpen  
    

Het Architectuurcentrum Nijmegen onderzoekt  
in een reeks thema avonden (nieuwe) vormen van 
architectuur en stedenbouwkunde die veelal van-
uit het aspect ‘duurzaamheid’ ontstaan. Het zoeken 
naar nieuwe bio-based materialen en concepten 
leidt tot nieuwe gebruiksvormen. Flexibiliteit, uit-
breidbaarheid, alternatieve  woonvormen en sociale 
cohesie zijn hier de belangrijkste kenmerken van. 
 
In vijf avonden laten 10 architectenbureaus hun 
werk zien, gekoppeld aan een film over dit onder-
werp en afgesloten met een nagesprek. De laatste 
drie avonden krijgen een meer documentair karak-
ter, waarin getracht wordt deze trend in een breder 
kader te plaatsen. 

Samenstelling reeks: Paul van Hontem (van Hontem architecten) 

Lindenberg huis voor de kunsten, Steigerzaal Ridderstraat 23 Nijmegen 
Aanvang: 20.00 uur 
Kosten: € 12,50 (inclusief garderobe en consumptie) Passe-partout: € 89,- 
Reserveren: 024 3273737 
www.architectuurcentrumnijmegen.nl


