
Verslag 20x20 Green Capital Legacy, ACN en NOP in LUX 
Maandag 21 januari 2019 
Opkomst: 140 bezoekers 
 
Op alweer de 11e editie van de 20x20 stonden 12 sprekers met uiteenlopende disciplines op het podium: 
architectuur, fotografie, wetenschap, kunst, grafische vormgeving, mode, landschapsarchitectuur, 
communicatie en muziek. Het Nijmeegs Ontwerp Platform (NOP) en het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) 
hadden ze uitgenodigd om hun werk te presenteren aan de hand van één thema. Hét thema van deze tijd en 
van Nijmegen in het bijzonder moest een vervolg krijgen; en zo ontstond ‘The Legacy of Nijmegen Green 
Capital’. Want wat heeft alle aandacht voor een groene en gezonde wereld hen nu eigenlijk opgeleverd, welke 
visie hebben zij op een duurzamere toekomst en hoe zien we dat terug in hun werk? Dat waren vragen die we 
beantwoord wilden zien.  

Tijdens deze gezellige avond in ‘up-tempo’ op muzikale ondertonen van DJ Baco Pirelli, riepen de sprekers 
zichzelf en het publiek op de ogen te openen voor de plastic troep in ons leven, de schoonheid daarvan. Een 
circulaire wereld na te streven door her te gebruiken of de natuur haar gang te laten gaan. Muziek te maken op 
plastic emmers, of het treurige einde van fossiele mijnbouwsteden te fotograferen. Duurzaamheid te etaleren 
in het materiaal van een nieuwe villa en verbindingen tussen mensen te smeden om erfgoed te behouden.    
Plastic als grondstof te gebruiken om huizen mee te bouwen, beesten van PET op het strand te installeren, zelf 
herstellend beton in te zetten of simpelweg zelf je appelsap te maken. Teveel om op te noemen… maar deze 
groene 20x20 smaakte naar meer! 
 
Met: 

Kurt Gouwy architect air-architecten, bouwer van duurzame community en gebouwen 
Montse Hernández I Sala, grafisch ontwerper maakt vrij en toegepast werk over plastic vervuiling 
Louise Honée, fotografeert de gevolgen van grondstoffen mining in de US 
Yvonne Keijzers, organisator/projectleider Nijmeegse modelwoning circulaire economie 
Frank Marcus, architect marcus architecten, realiseert bio-based gebouwen 
Olivera Micovic, ontwerpt mode en kunst van herbruikbare materialen 
Rogier de Nijs, gebruikt muziek om het thema van de plastic vervuiling aan de kaak te stellen 
Bram Peters, directeur Plastic Fantastic, bouwt eerste kantoor van afvalplastic ter wereld 
Prof. dr. Ad Ragas, Universitair hoofddocent Environmental Science, modelleert humane en ecologische risico's 
van chemische stoffen, inclusief nanomaterialen en (micro)plastics. 
Jouke Sieswerda, architect NEXT architects over de invloed van duurzaamheid op architectuur 
Hannah Schubert landschapsarchitect, over de tweede natuur van gebouwen als de mens zich terugtrekt 
Anita Waltman, kunstenaar van installaties en performance art geïnspireerd door de plastic soup 
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