E-BOOK
INTRO
Uw droomproject realiseren: een boeiend proces, maar vaak met een enorme impact op onze
planeet. Wist u dat de bouwsector maar liefst 34 % van het globaal afval produceert? En dan hebben
we het niet enkel over de hoeveelheid plastic rond paletten, maar wel over grondstoffen en materialen die tijdens het bouwproces worden afgedankt. Tijd voor een nieuwe visie op architectuur, creatie
en bouwen!
Recycling, upcycling en circulair bouwen vormen al jaren het focuspunt van architectenbureau
Sept-A. Daarbij leggen we het accent op renovaties en reconversies, waarbij we bestaande gebouwen omvormen tot eigentijdse ruimtes. Van 17e-eeuws poorthuis tot moderne stadswoning? Graag!
Starten van wat we hebben, met maximaal behoud van bestaande elementen: die manier van ontwerpen daagt ons uit om creatief om te gaan met authentieke elementen en
robuuste materialen. Want waarom zouden we een massief marmeren vensterbank weggooien? En hoe belangrijk is het dat een 200 jaar oude eiken vloer niet kaarsrecht ligt?
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Liever dan te focussen op ‘nu’ en ‘nagelnieuw’, denken we bij Sept-A in termen van duurzaamheid.
Zo werken we liefst met organische verbindingen die binnen 20 jaar slim uit elkaar gehaald én hergebruikt kunnen worden. Of staan we stil bij de rijkdom van grondstoffen, en zien we mogelijkheden om
deze opnieuw te verwerken in hedendaagse woningen.
Die duurzame visie op ontwerpen en creëren, willen we in dit e-book onderstrepen. Dat niet al het
bouwmateriaal van de fabrieksband moet rollen, en dat zogenaamd ‘bouwafval’ niet per definitie afgeschreven is. Blader verder en laat u inspireren door de wereld van circulair bouwen, upcycling en
recycling!
Sept-A, aangename kennismaking!
Als ervaren architectenbureau uit Brussel begeleiden we particulieren en bedrijven bij het
realiseren van een nieuwbouwproject, renovatie, uitbreiding, inbreiding of reconversie.
Onze visie? Ontwerpen vanuit de passie voor ons vak, het verhaal van onze klanten en
de liefde voor materiaal. Samen geven we uw droomproject vorm!
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CIRCULAIR BOUWEN
Bouwen met respect voor rijke grondstoffen
We leven in een wegwerpmaatschappij die draait rond consumptie. Dat geldt ook voor de bouwsector, waar we grondstoffen en masse importeren, verwerken en na gebruik afdanken als afval. Een
lineaire benadering met beperkte houdbaarheidsdatum, want de grondstofbronnen op onze planeet
zijn niet onuitputtelijk. Integendeel!
Circulair bouwen doorbreekt het patroon
Minimaal bouwafval door maximaal hergebruik van grondstoffen: circulair bouwen biedt een duurzaam alternatief voor massaproductie en -consumptie in de bouwsector. Want waarom zouden we
ruwe bouwonderdelen van een oud gebouw niet recupereren voor een nieuwbouw? Een gevoelig
verschil dat onzichtbaar blijft aan de buitenkant, maar een enorm effect heeft op de ecologische
voetafdruk. Echte recyclage achter de schermen!
Urban mining zit in de lift | Scholen, kantoorsites, openbare centra, … De stad bulkt van
waardevolle grondstoffen, opgeslagen in een variatie aan vastgoed. Door deze gebouwen te ontmantelen in plaats van te slopen, kunnen gebruikte grondstoffen gerecupereerd
worden voor een nieuw project.
Organisch verbinden: de creaties van vandaag zijn de recuperatiekansen van morgen
Ook de manier waarop we bouwen, heeft een enorme impact op het duurzaamheidsplaatje. Zo is
klassiek metselwerk moeilijk te recuperen: om de stenen van elkaar los te maken, moet de muur stukgeslagen worden. Liever dan materiaal aan elkaar te lijmen (bv. met stenen en mortel), kiest Sept-A
graag voor organische verbindingen, zoals hout en spijkers. Deze materialen kunnen binnen enkele
decennia nog makkelijk uit elkaar gehaald én hergebruikt worden. Een slimme bouwzet!
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RECYCLING
Inspireren, recycleren, creëren
Recycleren in de bouw verkleint niet alleen de afvalberg, maar wakkert ook de creativiteit aan. Een
woning met een jaren ’50-badkamer die dringend toe is aan een make-over? Misschien kunnen we
de vensterbanken opnieuw gebruiken in de leefruimte, of geven de badkamertegels de keuken een
unieke, frisse toets. De opties zijn ruim!
gebouw met karakter
‘Waste is a failure of imagination’ (onbekend). Sept-A zoekt potentieel in materiaal dat anders blindelings weggegooid wordt. Onze liefde voor hoogwaardige, robuuste grondstoffen vormt daarbij de
rode draad. Marmeren accenten, eik of pitchpine dat al enkele eeuwen oud is, … Door authentieke elementen van uw pand te bewaren en te laten terugkomen in andere ruimtes, drukken we een unieke
stempel op uw woning of werkruimte.
Laat u inspireren door onze realisaties.
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UPCYCLING
Van doorn in het oog …
Massief houten deuren, lambrisering van een halve eeuw oud, … Een oud gebouw biedt vaak een
schat aan unieke elementen en robuuste materialen, maar vaak niet in de vorm die vandaag de interieurmagazines siert. En toch zijn het net die elementen die uw huis of appartement een waardevolle
touch geven.
… naar unieke eyecatcher
Een woning van de jaren ’30 aanpassen aan uw moderne levensstijl, zonder de charme te verliezen?
Dankzij upcycling laat u de oorspronkelijke karakteristieken creatief terugkomen in een andere vorm.
Lambrisering verwerken tot meubels, deurpanelen omtoveren tot banken of kasten, … Blaas oude
elementen nieuw leven in en maak ze een feature van uw interieur.
Upcycling volgens Sept-A? Dat gaat zo!

Renovatie van een eengezinswoning in de gemeente Etterbeek in Brussel. De bestaande houten vloer blijft behouden, de
rode bakstenen muur blijft in zicht. Deze materialen vormen de bijzonder ziel van de woning.
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Sept-A, ons duurzaamheidsparcours
Als architectenkoppel uit het Brusselse renoveerden we de voorbije jaren enorm veel gebouwen,
zowel voor klanten, als voor onszelf. Huizen, appartementen, meubels en materialen, … Door met
beide benen op de werf te staan, ontdekten we al snel dat elke pand een rijkdom biedt aan grondstoffen en mogelijkheden.
Zo hadden we tijdens een persoonlijke renovatie enkele keldertegels te kort. In die periode waren we
professioneel actief op een andere werf, waar we toevallig op dezelfde tegels botsten, maar dan als
afval. We vroegen of we de tegels mochten recupereren, de bouwheer stemde in en zo finaliseerden
we onze kelder. Onze duurzaamheidsvisie was meteen aangewakkerd!
De tegels die op de ene werf in de afvalcontainer zouden verdwijnen, waren de onmisbare
puzzelstukjes voor onze renovatie. Welke mogelijkheden lagen er nog open? Waarom doen
we dit niet vaker?
Sindsdien vormen recycling en upcycling een belangrijk thema binnen onze ontwerpen. Die denkshift werkt aanstekelijk! Klanten hebben niet steeds de reflex om te denken in termen van hergebruik,
maar staan vaak versteld van de mogelijkheden. Ook circulair bouwen, dat zich meer op het niveau
van de ruwe bouwstoffen afspeelt, passen we de laatste jaren steeds meer toe.
Iets opbouwen zonder afval te creëren of nieuwe materialen in te brengen: dat idee is
heel krachtig én werkt aanstekelijk. Wat heb ik, wat kan ik daarmee doen? Met onze
projecten willen we klanten inspireren om op een andere manier naar (ver)bouwen te
kijken.
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OUTRO
De trend van circulair bouwen verderzetten in uw nieuwbouwproject? Het hoogste potentieel uit
uw oude woning halen? Sept-A is benieuwd naar uw pand én plannen!
Onze architecten luisteren naar uw wensen, tikken verfrissende denkpistes aan en vertalen uw ideeën
naar de praktijk. Zo gaan we voor een renovatie met maximaal effect en een minimum aan bouwafval.
Zin om samen aan de slag te gaan? Plan een verkennend gesprek in.
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