
Leven in 
de brouwerij

Stel je voor: je gaat
op zoek naar een
woon-werkruimte.
En voor je het weet
heb je een kantoor,
een B&B en ga je ook
een loft van 270 
vierkante meter 
bouwen. Vlaming
Steven Delva en 
Nederlander Stefan
Bennenbroek zijn
doeners en realise-
ren drie plannen in
één klap: een totaal -
project in het hartje
van Amsterdam
waarbij de lijnen 
tussen werken,
wonen en te gast zijn
door elkaar lopen.
tekst An Michiels
Foto’s Eline Ros    

Stout & Co in Amsterdam combineert werken, wonen en logeren
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De medewerkers 
van DELVA Landscape 
Architects en Puur Plus 
Ontwerpers aan het 
werk in Stout en Co. 
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H
et duo overwoog aanvankelijk enkel de aankoop
van de eerste etage van een voormalig PTT-oplei-
dingsschooltje uit de jaren zestig, maar kreeg door

een samenloop van omstandigheden de kans om ook de
benedenverdieping in te palmen. Bovendien kwamen ze te
weten dat er al plannen voor een opbouw van twee extra
etages vergund waren. De gedachte dat er mogelijk iemand
boven op hun leefruimte zou gaan bouwen, duwde hen
finaal in de richting van de aankoop van het volledige pand.
“Het klinkt als een cliché, maar mijn roots als zoon van een
West-Vlaamse landbouwer met ambitie maken dat ik mijn
centen liever in een onderneming met een ziel stop dan ze
op de bank te bewaren”, zegt Steven. “Stefan en ik delen die
visie en we waagden het erop.”
Ondertussen zijn de ontwerpbureaus van de heren – DELVA
Landscape Architects en Puur Plus Ontwerpers – gevestigd
op de benedenverdieping, opende de B&B met vijf mini-
appartementen en zijn de werkzaamheden aan de loft volop
bezig. “We pakken het pand aan als ontwerpers, maar wil-
len net dat het resultaat eruitziet alsof het altijd zo geweest
is. We trachten de ziel van de plek te vatten en verscholen
details bloot te leggen in plaats van opvallende ingrepen te
doen.” 

Lammetjes en fietsplaatjes
Het huidige schoolgebouwtje werd gebouwd op de fun-
damenten van bierbrouwerij De Gekroonde Valk, die werd
opgericht in de 18de eeuw, vandaar de naam van de B&B,

‘Nederlands
design vind je
hier genoeg.
We willen
graag een
podium 
bieden aan
Vlaams
talent’ 

Onder dikke 
lagen verf werden 
prachtige stalen 
ramen gevonden.

De banken zijn 
ontworpen door 
Stefan, voor de 
stoffering zorgde 
‘jeffreyzijnmeubels’ 
uit Brugge.
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Stout & Co, naar het
gelijknamige bier dat
hier geproduceerd
werd. Op de eerste
verdieping liggen vijf
mini-appartementen van 35 vierkante meter met een
eigen toegang tot het gemeenschappelijke terras. Er zijn
geen mindere of betere kamers, ze hebben elk een zicht
op de knap gerestaureerde brouwerijhuizen aan de straat-
kant en kijken aan de achterzijde uit op een oase van rust
en groen.
Voor de styling werkten Steven en Stefan samen met jonge
Vlaamse designers. “Nederlands design vind je hier op
elke hoek, dus willen we graag een podium bieden aan

aanstormend Vlaams talent.” Blikvangers zijn de
banken naar een ontwerp van Stefan en met stof-
fering van de hand van Jeffrey, de Bruggeling ach-
ter ‘jeffreyzijnmeubels’. De kussens zijn van zijn
partner Ilse Acke, die in haar kleurrijke ontwerpen
grafische vormgeving en het ambacht van het
handweven verenigt. Aan de muur hangen de lam-
metjes van designer Heidewinne en oude West-
Vlaamse fietsplaatjes. Maar het is geen uitsluitend
Vlaamse aangelegenheid. Gasten worden verwend
met de luxueuze verzorgingsproducten van het
Australische merk Aesop en vinden in de minibar
locale producten waaronder biertjes van
Brouwerij ’t IJ.  

Nieuwsgierige gasten
Wie in Stout & Co verblijft, wordt meegenomen in
de creatieve wereld van Delva en Bennebroek. “We
maken graag tijd om projecten te bespreken met
nieuwsgierige gasten en wie wil kan komen snuis-
teren of een boek lezen in de studio”, zegt Steven.
“We maken zelf ook de omgekeerde beweging en
nemen ’s ochtends vaak ontbijt met de gasten op de
eerste verdieping. Ook onze professionele klanten
nodigen we wel eens uit voor een lunch op het
gemeenschappelijke terras van de B&B, weg van
het kantoorgebeuren.” 
Stefans ontwerpstudio Puur Plus werkt vaak met
internationale teams aan nieuwe retailconcepten.
“Het is zalig om hier een Amerikaans team in een
totaal andere werksfeer te brengen. Ze kunnen hier

STEVEN 
DELVA

Na zijn bachelor-
studie tuin- en land-
schapsarchitectuur
aan de Hogeschool
Gent trok de West-
Vlaming Steven
Delva naar de Am-
sterdamse Academie
voor Bouwkunst,
waar hij een master
landschapsarchitec-
tuur behaalde. In
2008 richtte hij er
DELVA Landscape
Architects op, dat
projecten realiseert
voor particulieren,
ontwikkelaars en
overheden in Neder-
land en België. Sinds
2012 heeft DELVA
ook een vestiging in
Antwerpen. Duur-
zaamheid en het uit-
gaan van de
dynamiek van de 
natuur zelf staan
centraal. DELVA
maakt ontwerpen
die niet eindigen bij
de realisatie ervan,
maar die het land-
schap laten 
evolueren. Het pakt
verschillende schalen
aan, van het 
‘zuiverende park’ in
Amsterdam-Noord
(in uitvoering), een
samenwerking met
de Universiteit Gent,
tot het ontwerp voor
een villatuin in een
duinenlandschap in
De Panne.

www.delva.la
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STEFAN
BENNE-
BROEK
Interieurarchitect
Stefan Bennebroek
runt sinds 2001 Puur
Plus Ontwerpers,
samen met een acht-
koppig team waar-
onder architecten,
een productontwer-
per, een retail-
specialist en een 
interieurontwerper.
De focus van Puur
Plus ligt op retail,
maar elk jaar wordt
er ruimte gelaten
voor drie à vier inte-
rieurprojecten voor
particulieren. De 
nadruk ligt op maat-
werk en tijdloos 
hedendaags design.
Puur Plus mocht de
gloednieuwe winkel
voor het Neder-
landse mannenmo-
demerk Suitsupply
op Madison Avenue
in New York op zijn
naam schrijven. 
Winkels in San Fran-
cisco, Mexico-stad
en Moskou volgen.
Dichter bij huis reali-
seerde Puur Plus 
onlangs een 
wholesale showroom
voor kledingmerk
McGregor op het
Antwerpse Eilandje
en een sterren-
restaurant in Delft.

www.puurplus.nl

‘We maken
zelf ook de 

omgekeerde
beweging en
nemen vaak

’s ochtends
ontbijt met

de gasten in
de B&B
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meteen ook verblijven en na de werkuren organiseren we
een barbecue of gaan we varen met onze sloep. Het wordt
helemaal uniek als de zeeleeuwen of de apen in Artis hier
vlakbij van zich laten horen”, lacht Stefan.

Nu nog een bakkerij
Tegen het einde van het jaar zou de zes meter hoge loft, die
momenteel boven op het schooltje gebouwd wordt, water-
en winddicht moeten zijn.
“Tijdens de herriewerkzaamheden gaan we even dicht voor
de gasten om overlast uit te sluiten”, aldus de heren. “Gezien
de hoge densiteit van de buurt is het ook belangrijk om met
de buren te overleggen. Maar we werken ook samen aan
een groter plan, een visie om de buurt sterker te maken op
het vlak van openbare ruimte. In opdracht van de gemeente
organiseerden we in onze kantoren een workshop. We wil-
len graag een huis zijn dat openstaat voor het samenkomen
van gasten vanuit de hele wereld én voor wie zich vlak
rondom ons bevindt.”
Aan plannen ontbreekt het Steven en Stefan niet. “De volgende
stap is om de garage aan te pakken. Die is best groot en we
spelen samen met een bevriende bakker met het idee om iets
op te starten. Aangezien er geen goede bakkerij in de buurt
is, bakken we momenteel zelf ons brood in de B&B. Met de
komst van een echte bakkerij denken we onszelf en de buurt
een cadeau te geven. Nu het broodje nog bakken.”

STOUT & CO
Verblijf vanaf 155 euro per nacht 

Hoogte Kadijk 71, Amsterdam 
+31 20 220 90 71, www.stout-co.com

‘Het wordt
helemaal
uniek als de
zeeleeuwen
of de apen in
Artis hier
vlakbij van
zich laten
horen’

De zes meter hoge 
loft in aanbouw. 
‘En daarna beginnen 
we in de garage aan 
de bakkerij.’


