
Urban Renaissance
Integrale aanpak voor bloeiende wijken, steden en landgoed

Urban Renaissance is een compleet systeem voor duurzame en inspirerende heront-
wikkeling van wijken, steden, regio’s en landgoederen. Het biedt een volledig traject 
van initiatief en analyse tot ontwerp en uitvoering, waarbij stakeholders betrokken 
worden in een proces van kleine effectieve stapjes naar groot resultaat.

Overal kraken wijken en gebieden in hun voegen en blijken ongeschikt voor de veran-
derende samenleving van vandaag. Dure sloop-nieuwbouw aanpakken schieten tekort 
terwijl de werkloosheid stijgt en de gezondheid daalt.De noodzaak voor verduurzaming, 
zowel sociaal, fysiek en economisch, is evident. Er ontstaan wereldwijd innovatieve 
manieren om gebieden van klein tot groot, aantrekkelijk en geheel duurzaam te trans-
formeren. Urban Renaissance combineert deze aanpakken in een integraal proces met 
stakeholders, van begin tot eind met een team van ervaren experts. ›



De kracht voor verandering zit van binnen

Kansen voor zelfvoorzienendheid in...

Stap voor stap, van klein naar groot

Slimme herontwikkeling zet de krachten van een gebied in als motor van transformatie. Op deze 
manier veranderen wijken van binnenuit, gevormd door de eigen gemeenschap, lokale en na-
tuurlijke bronnen. Nieuwe technieken worden gecombineerd in een goed begeleid traject met 
principes van de circulaire economie, levenscyclus- en systeemdenken. Met behulp van ecologisch 
ontwerp ontstaan wijken die zelfvoorzienend zijn in energie, water, afvalverwerking, voedsel 
en meer. Ook bieden ze werkgelegenheid in een veilige, mooie omgeving en een veerkrachtige 
economie. 

Urban renaissance is ontstaan door het bijeenbrengen van experts in innovatief ontwerp, ingenieurs, 
planologen, strategen, ecologen en duurzaamheidsexperts. Ons team bestaat uit zo’n 30 ervaren 
multi-disciplinaire mensen die over de wereld toekomstbestenige wijken, gebouwen, instellingen en 
bedrijven realiseren, door gezamenlijk de SiD duurzaamheids-methode toe te passen.

Except Integrated Sustainability biedt meer dan tien jaar ervaring in duurzaam ontwerp en ontwik-
keling op vier continenten. Wilt u weten hoe Urban Renaissance ook uw gebied kan transformeren? 
Neem contact met ons op, en we zullen het met plezier vrijblijvend toelichten. 

Urban Renaissance begint klein, met slimme analyse en makkelijk te implementeren projecten. 
Daarna leidt het de weg via een routekaart, stap voor stap, naar volledige wijktransformatie.

 » Energie (neutraal, positief of autonoom)
 » Water & afvalverwerking
 » Vers voedsel (basis of zelfvoorzienend)
 » Constructie en gebruiksmaterialen

 » Economisch systeem & werkgelegenheid
 » Sociaal en cultureel programma
 » Communicatie (internet, telecom)
 » Ecologische bronnen

Complete Urban Renaissance gebiedsherstructurering 
leidt tot zelfstandige, bloeiende en sterke steden.

Doortastende SiD systeemanalyse vindt slimme strate-
gie voor transport, energie, economie en kringlopen.

Een inspiratieboek en wijkvisie zijn een startpunt 
voor het transformatieproces.

Sleutelelementen zijn wijkparticipatie, stadslandbouw, 
gesloten kringlopen en lokale werkgelegenheid.
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Except’s integraal duurzame ontwikkelingsmethode SiD leidt Urban Renaissance projecten 
waarin expert-labs hecht samenwerken met gemeenschap en stakeholders.  

SiD is succesvol toegepast op meer dan 200 projecten wereldwijd.

San Francisco Transbay Terminal
Except realiseerde het concept voor 
‘s wereld’s grootste stadspark-dak, als 
herstructurering van San Francisco’s trans-
port centrum. Het biedt gesloten ecologi-
sche kringlopen, een rijke biodiversiteit, 
waterzuivering, en kwalitatieve openbare 
ruimte in het hart van de stad.

Shanghai Sustainable Master Plan
Dit plan is een herstructureringsroute 
voor een zelfvoorzienend ecologisch 
Shanghai, met spannende openbare ruim-
tes, scholen, kantoren, werkgelegenheid 
voor landarbeiders in verticale boerde-
rijen, en hechte sociale en economische 
integratie.

Rotterdam Schiebroek-Zuid
Voor de naoorlogse sociale woningbouw 
wijk Schiebroek-Zuid ontwikkelde we een 
flexibele routekaart naar een zelfvoorzie-
nend gebied in energie, water, voedsel, 
nieuwe banen, cultureel programma en 
ruimte voor ondernemingen.

Projecten waar we trots op zijn: Meer op www.except.nl

http://www.except.nl


Kingdom of the Netherlands

Enkele van onze klanten:

Wat ze van ons zeggen:

“Werken met Except was inspire-
rend en effectief. Ze hebben snel 
en boven verwachting geleverd. 
We kijken uit naar toekomstige 
projecten.”

Justin Elicker,  
Yale University Office of Sustainability

“Except is een club hemelbestor-
mers die gewoon heel hard werkt 
en met ongelofelijk veel energie 
met jouw probleem aan de haal 
gaan. En daar tot op de bodem 
induiken.”

Bart Verhagen, Development Manager, 
Estrade / Vestia woningbouw

“Except loopt een paar jaar voor 
op andere organisaties... ze zijn 
de pioniers op dit gebied.”

Paul van de Sande,  
Sustainability Program Manager,  
Gemeente Roosendaal

w: www.except.nl
e: info@except.nl
t: +31 (0) 10 7370215
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