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Wat is Except?
Except is een duurzaamheids denk-tank die doet, een architectenbureau dat onderzoekt, een media bureau 
dat adviseert. Onze kernfunctie is het oplossen van complexe problemen in de samenleving op duurzame en 
geïntegreerde wijze door middel van ontwerp, onderzoek en advies.  

Wie is Except?
Except verzamelt kennis van vele vakgebieden door gelieerde experts en een aantal werknemers die zich op 
verschillende plaatsen in de wereld bevinden, mondiaal samenwerken en teams kunnen samenstellen die pre-
cies de juiste kennis en ervaring bezitten. Wij dagen onze medewerkers en partners uit om verder te denken, 
het totale traject te begrijpen en voortdurend van elkaar te leren en te experimenteren.

Wat doet Except?
Except werkt aan architectuur, stedenbouw en planning. We werken met overheden en gemeentes aan be-
leid en innovatie, we werken met bedrijven om bijvoorbeeld corporate social responsibility programma’s te 
implementeren op een geïntegreerde wijze. Naast dit alles onderzoekt Except autonoom en in opdracht naar 
oplossingen voor energiewinning, ecologische transformatie, transportproblematiek, voetgangersgebieden en 
stedelijke vernieuwing. We denken over mensen, maken mooie dingen en plekken die mensen aanspreken en 
eigen willen maken en inspireren, zodat ze langer gebruikt worden en een eigen bestaan op kunnen bouwen.

We ontwikkelen onze eigen methodieken voor duurzaam ontwerpen die integraal de samenleving benade-
ren, die deelconcepten als Life-Cycle Analysis, Cradle 2 Cradle en BREEAM in een groter kader plaatsen. Ook 
hiervoor adviseren wij andere bureaus. Except ontwerpt met de nieuwe Nuts en oude gebouwen, decentrale 
energie en afvalverwerking, sociale integratie en veiligheid. We proberen oude infrastructuur nieuwe betekenis 
te geven, en economisch winstgevend duurzaam in de markt te plaatsen door middel van nieuwe typologieën, 
concepten en ontwerp.

Waar werkt Except aan?
Except heeft onder andere gewerkt aan educatieve musea en overheidsgebouwen in de VS, masterplanning 
voor Shanghai, gebiedsontwikkeling in Boston en India, privé woningen, mixed-use architectuur, corporate 
social responsibility programma’s, informatie visualisatie, film en media productie, stedelijke verdichting en 
stedelijke agricultuur. Except ontwikkelde in 2001 reeds een algen fabriek voor integrale regioversterking in 
Australië, en in 2005 geïntegreerde verticale stedelijke kasbouw (vertical farms) in China.

In 2007 won Pelli Clarke Pelli Architects de grootste architectuurwedstrijd van de laatste 10 jaar met behulp van 
Except’s advies en informatie visualisatie, voor de Transbay transportterminal in San Francisco. Except ontwik-
kelt de laatste 3 jaar een nieuw paradigma voor duurzame ontwikkeling genaamd Symbiosis in Design (SiD).

Uitgebreide informatie over ons, onze projecten en onderzoek vind u op www.except.nl.
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TransBay Transport Terminal
Diagram van het functioneren van een

 snede van de terminal (onder constructie)
2007, San Francisco, USA

Wesleyan Teaching Museum
Flexibel, duurzaam en inspirerend museum ge-

bruikt voor vier wisselende collecties
2006, Middletown CT, USA


