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Duurzaamheid die betaalbaar 
blijft. Dicht op elkaar wonen en 

je toch thuis voelen. Digitaal 
innoveren, maar wel de mens 
centraal stellen. Wat Adriaan 

Mout, Christiaan Schuit en 
Surya Steijlen, drie van vijf 

partners bij LEVS architecten 
nastreven is én én én. Best 

een klus, maar: “We love it.”

162

OntwerpOplOssingen Adriaan 
Mout: ‘Wij koppelen de grote vragen van 
de stad aan concrete ontwerpoplossingen 
in een kloeke architectuur. Op dit moment 
werken we veel aan hoogbouw, met veel 
aandacht voor groen, elkaar ontmoeten en 
duurzaamheid.’
Surya Steijlen: ‘Vaak op het snijvlak van 
stedenbouw en architectuur. We zoeken 
altijd naar het moment waarop een 
ontwerp op alle schalen betekenis geeft aan 
de ruimte en de gebruikers daarin.’

VerdichtingsVragen Adriaan 
Mout: ‘Hoogbouw lijkt een onvermijdelijk 
antwoord op verdichtingsvragen in steden, 
maar het roept tegelijkertijd allerlei vragen 
op over hoe je dan prettig kunt wonen 
in een toren; hoe zorg je voor voldoende 
buitenruimte, groen-beleving, verbinding 
met het leven op de straat en met de 
mensen die om je heen wonen? Daar ligt 
een opgave die wij mega interessant vinden 
en waar we ook goed mee uit de voeten 
kunnen.’

nieuwe partners Christiaan Schuit: 
‘Surya en ik zijn de nieuwste partners van 
het bureau. Ik voel dat ik hier de ruimte 
heb om door te gaan op waar de oudere 
partners, Adriaan Mout, Marianne Loof 
en Jurriaan van Stigt, al jaren aan gewerkt 
hebben. Wij zijn een jongere generatie 
én wij kennen de jongere generatie. 
Wij spreken de nieuwe opkomende 
opdrachtgevers aan en begrijpen de wensen 
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van jonge stedelijke woningzoekenden. 
Daarnaast ben ik enorm gemotiveerd over 
de rol van architecten in het dealen met 
de klimaatcrisis. Bij LEVS is dat altijd een 
belangrijk onderwerp geweest.’ 

Full-serVice BiM Adriaan Mout: 
‘Om projecten niet alleen haalbaar en 
betaalbaar, maar ook efficiënter en 
duurzamer te maken, zijn wij een full-
service BIM bureau. Binck Blocks in Den 
Haag is een goed voorbeeld. Het brengt 
een duidelijke visie op stedelijk wonen in 
hoogbouw - natuurinclusieve ‘verticale 
buurten’ - samen met digitale innovatie 
en intensieve ketenintegratie: grotendeels 
geprefabriceerd, demontabel gebouwd en 
flexibel in te richten.’
Surya Steijlen: ‘Het lijkt overigens soms alsof 
iedereen tegenwoordig kan BIMmen, maar 
in werkelijkheid verschilt het niveau enorm. 

Als nieuwe partner zet ik me, samen met de 
BNA, in voor nieuwe standaarden voor de 
hele branche. We moeten de aandacht voor 
BIM als magisch middel afhalen en laten 
zien hoe de architect er toegevoegde waarde 
mee kan creëren.’

the harBOur cluB Surya Steijlen: ‘Een 
mooi voorbeeld van wat we kunnen in BIM 
is The Harbour Club, op het Cruquiuseiland. 
Dit project omarmt een historisch pand 
aan het water. Hier brengen we een 
restaurant, een evenementenruimte, 
huur- en koopwoningen samen. Het 
is een meervoudig complexe opgave, 
zowel constructief als programmatisch 
als wat betreft de specialistische 
technische ingrepen voor geluidsdemping 
van de eventzaal en hergebruik van 
oude wijnsilo’s, die nu als vrijstaande 
stadswoningen op het dak staan.’

Surya Steijlen 
Waar kom je vandaan?
ik ben een geboren 
amsterdammer, 
en woonachtig in 
amsterdam. Door de 
woningbouwcrises een 
steeds zeldzamer ras.
Wat is je visie voor de 
toekomst?
We moeten nog 
meer inzetten op 
technologische innovatie 
en de samenwerking 
aan gaan om antwoord 
te kunnen geven op de 
uitdagingen die nu voor 
ons liggen.
Wat wilde je vroeger 
later worden?
ik wilde vroeger 
cameraman worden, 
omdat ik toen al oog had 
voor detail
Waar wil je vanaf?
Onrecht
Waar ben je trots op? 
Dat wij gezamenlijk als 
bureau werken aan het 
prettig en aantrekkelijk 
maken van de stad en de 
stedelijke omgeving.
Samen met Chris het 
partnerschap aan te 
gaan om in de toekomst 
te kunnen bijdragen aan 
het woongeluk.
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
Chocolade

natuur, energie, wOOnkwaliteit 
Christiaan Schuit: ‘Nog zo’n mooi voorbeeld 
van waar we in ons werk heengaan, vind 
ik ROOT in Eindhoven. Hier realiseren wij 
met heldere ontwerpoplossingen zoveel 
kwaliteiten tegelijk, op alle schaalniveau’s: 
natuurbehoud, energieverbruik, 
woonkwaliteit en sociale veiligheid. Dankzij 
de ronde vorm van het volume blijven bijna 
alle oude bomen op de locatie behouden. 
Er ontstaat een duidelijke binnen- en 
buitengevel en bewoners krijgen een 
langgerekt, panoramisch uitzicht naar 
buiten, het park in. De combinatie 
architectuur, techniek en hout is hier echt 
een stap in de goede richting wat betreft 
het klimaatprobleem.’

piOniers Adriaan Mout: ‘Of het 
toeval is, dat er op het Cruquiuseiland 
in Amsterdam-Oost, waar ons kantoor 
gevestigd is, ook vier gebouwen van LEVS 
staan? Nee, absoluut niet. Je zou kunnen 
zeggen dat wij tot de pioniers van dit 
eiland behoren. Toen wij hier in 2008 
naartoe kwamen met ons kantoor, was de 
oorspronkelijk industriële bedrijvigheid van 
het eiland al grotendeels verdwenen. Maar 
als ‘bewoners’ van het eiland raakten we 
geïnspireerd door de ruige cultuurhistorie 
en toekomstige ontwikkelingen. Daarop 
besloten we initiatief te nemen met 
een transformatievoorstel, voor de 
kenmerkende loods die hier aan het 
water staat. Al snel gingen we met de 
nieuwe eigenaar Amvest om tafel. Het idee 
ontstond om tegelijkertijd de complexe 
kavels naast de loods mee te ontwikkelen. 
Dat leidde tot de intensieve gezamenlijke 
gebiedsontwikkeling en architectonische 
invulling van de gehele binnenbocht 
aan de Cruquiusweg. Daar kwamen ook 
de plannen voor De Bocht en 2peer uit 
voort. En pas later, in 2016, kwam daar de 
opdracht voor The Harbour Club bij.’

sOciale iMpact Surya Steijlen: ‘Een 
nieuwtje? In Amsterdam Zuid-Oost 
zijn we met iets moois begonnen. Drie 
verschillende projecten, direct naast of 
niet ver van elkaar, met een relatieve 
samenhang. Het doel? Sociale impact 
te maken op de plek met inclusiviteit, 
betaalbare woonkwaliteit, duurzaam 
bouwen en een groene leefomgeving.’
Adriaan Mout: ‘Het interessante is hier 
overigens ook dat het gaat over de vraag 

ChriStiaan SChuit 
Waar kom je vandaan? 
een klein dorpje genaamd 
Koedijk in het nuchtere 
West-Friesland.
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Maximaal bijdragen 
aan het oplossen van 
de klimaatcrisis met 
architectuur.
Wat wilde je vroeger 
later worden?
Gek genoeg wilde ik altijd 
al architect worden.
Waar ben je trots op?
rOOt, een project waar 
veel van onze waarden 
samenkomen in één 
ontwerp.
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
het aanpassings-
vermogen van iedereen 
bij leVS.
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
Dat ik lang van stof kan 
zijn.
Kippenvel
Gemaakte reis naar 
ijsland. een van de 
meest prachtige plekken 
waar ik ben geweest.

hoe te verdichten buiten de stadskern, of in 
dit geval de ring A10. In de nieuwe World 
of Food, Nieuw Develstein en Echtenstein 
komen straks 640 woningen, werkplekken, 
ontmoetingsruimtes en commerciële 
ruimtes. Met dit soort projecten hebben we 
echt een vinger aan de pols als het gaat om 
stedelijk verdichten.’ 

de grOene wOestijn Christiaan 
Schuit: ‘Ook bijzonder en wat weinig 
mensen weten, is dat wij al jaren pro bono 
aan allerlei ontwerpen in Mali, West-Afrika, 
werken. Dat doen we voor de stichting 
Partners Pays Dogon. Zodoende krijgen wij 
ook veel mee van hun andere activiteiten. 
Zo leren we van hun project De Groene 

Binck Blocks, Den Haag
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‘Wij zijn een jongere 
generatie én wij kennen 

de jongere generatie. Dat 
gaat over het aan kunnen 

spreken van de nieuwe 
opkomende opdrachtgevers 

en het begrijpen van de 
wensen van veel stedelijke 

woningzoekenden’

Woestijn bijvoorbeeld veel bij over de 
gevolgen van klimaatverandering en het 
belang van beplanting, om bodemerosie 
tegen te gaan. Daarnaast inspireert de 
manier waarop zij werken om na te denken 
over de vraag wat een leefgemeenschap is 
en hoe je daar als ontwerper aan bij kunt 
dragen.’


