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Hoe DeLVA toekomstbestenDige
opLossingen mogeLijk mAAkt

Steven Delva is een exceptionele landschapsarchitect en stedenbouwkundige architect, 
die door met breder georiënteerde grondbeginselen aan een project te beginnen en 
deze te verbinden op -voor zowel opdrachtgevers als gebruikers- totaal nieuwe en 

toekomstbestendige oplossingen uitkomt. Die zijn bovendien rendabeler om te maken, 
wat resulteert in het echt waarmaken van klimaatdoelstellingen. 

Een ‘triple-win’ situatie die meer aandacht verdient. 
 

DELVA LAnDscApE ArchitEcturE - urbAnism
StEvEn DElva, landschaps- en stedenbouwkundige architect

Rechte lijnen trekken over het Vlaamse land. Destijds op 
de trekker, op het land van zijn vader, ploegend over de 
uitgestrekte vlaktes, zo is zijn passie voor landschappen, 
natuur en het creëren van een ideale leefomgeving 
voor mens, plant en dier ontstaan. ‘De boer is de beste 
landschapsarchitect, hij speelt met de systematiek van de 
natuur.’ 
 
In Gent volgde hij tuin-en landschapsarchitectuur, een 
opleiding die uitgaat van de ‘Hortus’: de tuinkunst. Hij 
vond de studie ‘knap’, maar miste iets. Namelijk het 
werken in systemen, het koppelen van de systematiek 
van de natuur aan het economische, het sociale, het 
ruimtelijke. Met andere woorden het antwoord geven 
op actuele vraagstukken als ecologie, biodiversiteit, 
mobiliteit, circulariteit en het creëren van aangename 
leefkwaliteit binnen de stedelijke context. 

De basis hiervan vond hij in de opleiding in Amsterdam, 
aan de academie van bouwkunst. Samen met nu reeds 
10 jaar ervaring binnen zijn eigen bureau resulteert dit 
in een sterk onderscheidend DNA , zegt hij, het geven 
van betekenis aan de nieuwe functie van landschap en 
het versterken van de belevingskwaliteit ervan als doel 
binnen zijn werk.’
 
We spreken Steven Delva in zijn zelf ontwikkelde 
multifunctioneel duurzame pand op de Hoogte Kadijk 
71 in Amsterdam, dat op de begane grond het bureau 
DELVA Landscape Architecture - Urbanism huisvest, 
daarboven een hotel met micro-appartementen 
en helemaal bovenin een penthouse van hemzelf, 
inclusief bomen op het dakterras. Dit pand is compleet 
ontwikkeld volgens de filosofie van het bureau: het 
creëren van de inclusieve stad, functiemenging van 
wonen en werken en logeren onder 1 dak, met duurzame 

energieopwekking en gebruik makend van circulaire 
materialen. Het pand is rainproof, elke druppel water 
wordt hergebruikt. De vele bomen aan en op het pand 
wijzen op natuurinclusie. ‘Dit is een proeftuin voor 
Delva, een testlocatie om te bewijzen dat het echt kan. 
En het kan ook, het resultaat is er en het werkt. Het 
pand is een ecologisch, economisch en sociaal systeem 
waar je als buitenstaander ook nog eens kan infiltreren 
door een kamer te boeken. Het verrijkt de creatieve geest 
om aan duurzame, werkende plannen te werken.’ De 
basisgedachten voor de Hoogte Kadijk 71 zie je onder 
andere terug in zijn Rotterdamse plannen.

We vragen Delva naar zijn visie, ook op de stad Rotterdam 
waar DELVA Landscape Architecture - Urbanism een 
rijzende ster is, gezien vanuit de ontwerpkant. Hoe 
kijkt hij naar steden, naar Rotterdam in het bijzonder? 
Wat zijn trends, ontwikkelingen en vooral innovaties 
en technologiën die hij ziet voor de stad? Vanwege zijn 
onconventionele werkwijze begint een gesprek met Delva 
met op dezelfde frequentie komen, zodat je begrijpt 
hoe schijnbaar losse entiteiten en krachten samen een 
verrassende synergie kunnen bereiken. Schoonheid 
ontstaat. Hiertoe voert hij ons langs een schitterende 
maar ook verbazende presentatie, die begint bij de start 
van het bureau in 2008. ‘Wij zien collectiviteit als basis 
van circulariteit, als basis van het waar maken van de 
klimaatdoelstellingen. We vechten er niet meer voor maar 
laten  zien hoe vanzelfsprekend het kan. Het is nu aan ons 
als ontwerpers om ook haalbare realistische, economisch 
interessante concepten uit te werken die vanzelfsprekend 
zijn. Het gezonde boerenverstand komt hier weer naar 
boven. Zie onze testsite Hoogte Kadijk en De Ceuvel als 
bewijzen. We willen doelen -vaak beleidsdoelen- koppelen 
om in collectiviteit het hoogst haalbare te creëren. Zo 
wordt een project niet duurder, niet moeilijker, maar 
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realistisch en toekomstbestendig. Ons bureau wil hiertoe 
krachten benutten van al aanwezige ontwikkelingen 
en processen, om zo bestaande kwaliteiten een nieuwe 
context en betekenis te geven.’ 

Het concrete voorbeeld hiervan is ‘De Ceuvel’ (www.
deceuvel.nl). Delva was hier in 2009 bedenker en 
mede-initiatiefnemer van. De gedachte was om een 
stuk vervuild havengebied in Amsterdam Noord 
te zuiveren door ontwikkeling. Daarvoor werd een 
creatieve circulaire broedplaats in een zuiverend 
stadspark gevormd. Oude woonboten werden op het 
land gehesen en functioneren sindsdien als atelier te 
midden van een park waar de planten de grond zuiveren 
en biomassa vormen. Delva: ‘Intussen zijn de resultaten 
er. Het werkt! Het is behalve een trekpleister voor 
eigentijdse jongeren, buurtbewoners, ontwikkelaars 
en beleidsmensen een economisch mirakeltje. Een 
uitgekiende circulaire techniek waar stromen, systemen 
en processen vakkundig aan elkaar gekoppeld worden 
met een ongekend resultaat.’

Dit viel niet alleen de stadspolitiek op, maar ook 
nutsbedrijven als Waternet, afvalmaatschappijen, 
energieleveranciers en gebiedsontwikkelaars. De 
principes en onconventionele aanpak van De Ceuvel 
dringen nu met succes binnen de plannen van DELVA 
door op grotere schaal... 
 
Volgens deze circulaire Ceuvel-principes wordt 
nu een stuk stad neergelegd van 700 huizen in de 
Buiksloterham. DELVA en Studioninedots maakten 

1

het werkende masterplan hiervoor. De wijk met onder 
andere 700 woningen, waterfont en pleinen is nu in 
aanbouw. ‘Voor fase twee van IJburg, het Strandeiland 
genaamd, waren wij samen met de Gemeente 
Amsterdam aan zet om een werkend, flexibel masterplan 
voor 8.000 woningen te creëren. Dit wederom met 
de onconventionele aanpak door doelen en systemen 
met elkaar te koppelen, om een groter en haalbaar 
resultaat te boeken. Op Strandeiland transformeerde 
in de planvorming een grootse waterbak met harde 
kades in een zuiverend park, tot een plek voor ecologie, 
recreatie en het zuiveren van reststromen binnen nieuwe 
sanitairsystemen. Hier worden systemen gekoppeld om 
te komen tot haalbare doel-overschrijdende resultaten.’ 

Het bureau begon de aandacht vanuit Rotterdam te 
trekken. Begrijpelijk als je de pragmatische mentaliteit 
van de havenstad kent. ‘Klimaat adaptief maken of 
vergroenen, dat spreekt aan. Dus niet als een sausje 
bij ontwikkelingen maar onlosmakelijk verbonden 
met klimaatdoelen, leefkwaliteit willen creëren en de 
economische, sociale doorontwikkeling van een stuk 
stad realiseren. Wij zorgen er “stiekem” voor dat dit 
“werkende landschap” ook nog eens heel aantrekkelijk 
wordt. Dat betekent wel ontwikkeling door verschillende 
lagen heen en financiering door verschillende partijen. 
Met drie grote plots kun je bijvoorbeeld veel meer 
bereiken dan met een. Samen kun je meer en het 
goedkoper doen. Daarom zoeken wij steeds naar 
collectieven om het haalbaar te maken.’ 
 
Hij kan zich kwaad maken om ‘jankende ontwikkelaars’ 
die maar blijven piekeren dat groen of duurzaam geld 
kost. Die klagen dat het plan niet goed in elkaar steekt 
volgens Delva. In de ontwerpen van DELVA is groen 
of klimaatadaptiviteit echter standaard onlosmakelijk 
onderdeel van het economisch model van de plannen, 
waarbij je wel Paris Proof blijft. In Rotterdam, ‘stad 

‘ Wij zoeken steeDs 
nAAr coLLectieVen 
om meer haalbaar 
te maken’

en haven in transitie’, blijkt Delva’s gedachtengoed 
inderdaad prima aan te slaan. Zijn bureau is auteur van 
het boek de plannen binnen het toekomstperspectief 
van de rivier de Rotte. Dit plan boek is inmiddels 
een beleidsstuk geworden en koppelt waterkwaliteit, 
klimaatrobuustheid, recreatie, ecologie en economie aan 
elkaar. Zo wordt gekomen tot een doorontwikkeling van 
deze belangrijke levensader van de stad Rotterdam. ‘Je 
kan het als een klimaatas zien, alle projecten binnen het 
toekomstperspectief werken mee aan het hoger doel van 
het creëren van een klimaatrobuuste stad.’

Binnen het groter plan van de Rotte, vlakbij Blaak, 
wordt een stuk opgeknapt met een ligweide, steigers 
en ruimte voor kanoverhuur. ‘Ook de waterkwaliteit 
en leefomgeving voor vissen wordt aangepakt. Straks 
wordt het water beter doorgespoeld waardoor planten, 
dieren en vissen beter gedijen’, schrijft stadskrant het 
AD enthousiast. Ook bedacht DELVA een vispassage 
zodat trekvissen zoals paling en de driedoornige 
stekelbaars vanaf 2020 heen en weer kunnen zwemmen 
tussen de Rotte en de Nieuwe Maas. De rivier wordt 
een waterbuffer die overstromingen beperkt in de 
omliggende wijken en het riool ontlast, waardoor minder 
rioleringswerken dienen uitgevoerd te worden. Delva: ‘Zo 
krijg je territorium in plaats van te starten met jammeren 
dat je zo weinig budget hebt. Gebruik je boerenverstand! 
Help de opgave te creëren en bepaal zelf de details.’
 
Intussen werkt Delva’s team ook aan het RCD-project 
(Rotterdam Central District, thema: ‘verbinden door 
stedelijke biotoop’, red.), aan verdere ontwikkeling 
van het Centraal Stationgebied en aan Pompenburg, 
een gebied dat doorloopt tot de Rotte: een compleet 
nieuw stedelijk ecosysteem. Dit plan is samen met de 
stad gevormd. Steven Delva spreekt van een leegte 
in het stedelijk weefsel dat straks wordt geheeld 
door wijken en buurten eromheen te verruimen in 
het gebied Pompenburg. ‘Dit met als kern, als pit, 

binnen de nieuwe stedenbouwkundige configuratie 
de hofbogen. Netwerken stoppen niet in ons 
gebied maar vloeien daar vanzelfsprekend door. 
Pompenburg wordt een scharnierpunt tussen de 
binnenstad en het noorden. Gebouwen en openbare 
ruimte vormen dadelijk een onlosmakelijk systeem in 
waterhuishouding, functies en groen.’ Het maaiveld 
wordt geactiveerd, krijgt verblijfskwaliteit en voorziet 
de omgeving in buurtfuncties, legt de landschaps- en 
stedenbouwkundige architect uit. ‘Op de tweede laag 
is de stad aan de beurt en sluiten we de langverwachte 
connectie tussen Maas, de Binnenrotte en de hofbogen 
door middel van een sportpark op stadsniveau. Er wordt 
meer groen gemaakt dan wat er nu is. Pompenburg 
wordt een schoolvoorbeeld van klimaatadaptief 
binnenstedelijk doorontwikkelen. Doorontwikkelen 
daar we starten met het bestaande en dit waarderen en 
meenemen in de verdere ontwikkeling.’ 
 
En dan is nog het mega-project M4H (Merwe 
Vierhaven, red.) op zijn pad gekomen. ‘Dit project 
gaat een schrikbarende golf veroorzaken. Een 
systeemsprong in het hoe ontwikkelen van gebieden 
aan de rand van steden. Het gaat om 300 hectare 
haven dat doorontwikkelt in een Makers District, 
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waar in de toekomst gewoond en gewerkt wordt. 
Zeer bewust doorontwikkelen daar de basis van het 
plan het bestaande is. Samen met de gemeente en het 
havenbedrijf verzorgt DELVA Landscape Architecture 
- Urbanism het ruimtelijk raamwerk voor deze 
doorontwikkeling. Centraal daarin staat de overlap 
tussen twee functies: Rotterdam als haven en Rotterdam 
als stad. Waar die twee cirkels door elkaar lopen ontstaat 
in onze visie plaats voor het “Makers District”, waar je 
woont, werkt, inspiratie opdoet maar ook plekken hebt 
waar je samen komt op een stedelijk niveau.  
 
Deze plek verrijst op een scharnierpunt van de ‘Oude 
Lijn’ Delft, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en 
de haven van Rotterdam. Delva: ‘Het wordt een 
stoer buitendijks gebied, waar we de pieren niet gaan 
ophogen. We wissen het DNA van dit gebied niet uit 
maar anticiperen erop. De waterstand daagt de verdere 
planvorming uit in innovativititeit. Een doordachte 
doorberekening heeft ons hiertoe doen besluiten. Het 
geld dat we besparen door geen ophoging kan ingezet 
worden voor echte innovatie. Typisch ons bureau! De 
doorontwikkeling zal bij voorkeur geleidelijk plaatsvinden 
binnen kleine en grote collectieven. Als bureau fungeren 
we graag binnen dit spectrum om deze collectieven op 
weg te helpen, samen grotere doelen te bereiken en zo 
ook het publiek belang te dienen.’  
 
De plannen gevormd in team Havenbedrijf, Gemeente 
Rotterdam en DELVA zijn intussen zo compleet dat ze 
richting beleid gaan. Daarom is het nog even afwachten 
voor ze naar buiten kunnen.

‘ je kAn VeeL zeggen oVer rotterDAm, 
maar ze hebben er wel focus en 
ballen’ 

Toch gunt hij IN Rotterdam een voorproefje. 
Indrukwekkend. ‘Je ziet, het is geen huisjes draperen en 
wegwezen. Het is een stuk stad dat straks kan fungeren 
als de kraamkamer van de Rotterdamse economie, 
waar gewerkt wordt aan een stuk stad zo groot als de 
binnenstad van Rotterdam en waar klimaatdoelstellingen 
en energieopgaven een vanzelfsprekende doorvertaling 
kennen in de uitwerking.’

Wie in M4H een toren wil bouwen moet dat verdienen, 
er komen een aantal torens, dit alleen als er interessante 
dingen gebeuren. Elk type maker moet in het gebied 
benoemd worden en gediend. Delva: ‘Binnen het 
raamwerk M4H gaan we voor het grootste “smartgrid” 
van Nederland, dit door het koppelen van lokale 
stromen. Het wordt een test-site waar je mag, eigenlijk 
moet experimenteren en leren, waar reststromen worden 
gewaardeerd, waar een systeemsprong in mobiliteit 
wordt gefaciliteerd. Dit is geen trend maar de enige 
manier om slimme, leefbare steden te creëren. In mijn 
visie is dit een bijzondere ontwikkeling die in meer 
steden navolging verdient. Welke collectieven durven 
hier hun nek uit te steken?’ Over het antwoord op die 
vraag is Delva optimistisch: ‘Je kan veel zeggen over 
Rotterdam, maar ze hebben wel focus en ballen. Om 
ergens voor te gaan en tijd te nemen om het goed te 
doen.’ ■ 

favo public space/

locatie

‘Bij uitstek straks 

Pompenburg. Dit 

wordt een nieuw 

stuk stad, dat 

aanvoelt als het 

aantrekken van 

een perfect op 

maat gemaakt 

kledingstuk. 

Groen, inspirerend, 

stedelijk, actief en 

toch rust.’

beste restaurant in 

de stad en waarom

‘Dat ligt om de hoek 

van Pompenburg: 

Heroine. De 

smaken van geheel 

de wereld komen 

hier langs. Dat is 

tevens de kracht 

en kwaliteit van 

Rotterdam. Het 

complex waar 

het restaurant 

is gevestigd 

presenteert 

tevens een ideale 

persoonLijk
steven delva

stad. Wonen en 

werken binnen 

verschillende 

ateliers die er 

gevestigd zijn, zoals 

van MvRDv, wordt 

er gecombineerd 

met ontmoeten, 

eten en borrelen. 

Ook kan je er een 

kunstexpositie 

meepakken in de 

gallerij Show Off 

Space.’

de lekkerste koffie

‘Drink je bij lebkov 

& Sons. Een 

heerlijke plek om 

neer te strijken 

bij aankomst in 

Rotterdam. Even 

acclimatiseren 

en de stad op me 

af laten komen 

bij de entree 

van het Groot 

Handelsgebouw.’

favoriete winkel

‘art Rotterdam’, 

gelukkig is dat 

maar één keer per 

jaar, haha.’  

city secret

‘De ultieme 

beleving van de 

stad; al hardlopend 

de vals platte 

Erasmusbrug 

oplopen richting de 

Rotterdammer.’ 

mooiste gebouw

‘De van nelle 

fabriek is en blijft 

fantastisch.’

nieuwe hotspot

‘Straks ‘Haka’ aan 

de rand van het 

Makers District 

M4H. als bureau 

zijn we momenteel 

bezig met de 

planvroming rond 

het gebouw. Het 

wordt een creatieve 

hotspot als 

uitvalsbasis richting 

M4H.’ 

welke mensen maken echt het 

verschil in de stad volgens 

jullie?

‘annemieke Fontein, hoofd 

landschapsarchitectuur bij 

de gemeente Rotterdam. Zij 

jaagt aan en staat ons bij in 

het creëren van het hoogst 

haalbare binnen het vormen 

van aangename openbare 

ruimten, om dingen voor 

elkaar te krijgen. En uiteraard 

projectleider Walter de vries 

van M4H die als geen ander 

uiteenlopende disciplines weet 

te verbinden. Dit steeds op 

een enthousiaste ambitieuze 

manier.’ 

je mag drie mensen zakelijk 

uitnodigen voor een diner die wonen/

werkzaam zijn in rotterdam, die je 

niet kent en/of graag nog een keer zou 

willen ontmoeten. 

wie nodig je uit en wat zou je met 

hen willen bespreken?

‘Rotterdamse nanne 

de Ru, partner in het 

architectenbureau 

Powerhouse Company én 

projectontwikkelaar Red 

Company. Werken we 

constructief veel mee samen, 

is een inspirerende doener. 

Kunstenaar Job van lieshout 

die in 1995 atelier van lieshout 

startte. Werken we nu ook mee 

samen in M4H: een prettig 

mens, gedreven en iemand 

die ook omkijkt naar minder 

bedeelden. En tenslotte graag 

ahmed aboutaleb, sinds 5 

januari 2009 burgemeester van 

Rotterdam: een fantastische 

burgervader voor iedereen en 

aanjager van plannen zoals 

M4H.’

mooiste straat in 

rotterdam

‘Ook die is nog in 

ontwikkeling: ik 

verwacht de nieuwe 

Haven allée – de 

ruggengraat binnen 

het plan voor het 

Makers District. als 

je dit artikel over 

tien jaar terug leest 

zal je begrijpen 

waarom.’

 

over delva

Het doel in het werk van 

DElva landscape architecture 

- Urbanism is om betekenis 

te geven aan de nieuwe 

functie van het landschap en 

de belevingskracht ervan te 

versterken. Wie serieus denkt 

aan een samenwerking volgens 

de verrassende, realistische 

en pragmatische DElva-

principes, zou gewoon eens 

kennis moeten maken met 

‘zaakvoerder’ Steven zelf.

www.delva.la 
Raamwerk - Merwe Vierhavens (M4H) - Rotterdam 


