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INLEIDING

Hoe kunnen we projecten ontwerpen die onze 
voortsnellende cultuur ondersteunen? Welke 
denkwereld zal alle inherente potenties in stedelijke en 
architectonische projecten benutten?

We zijn in Nederland in de jaren ’70 de ervaring 
kwijtgeraakt om met grote verschillen om te gaan. Toen 
ontstond een zeer egaliserende samenleving; gelijkheid 
werd het toverwoord.
Dit is desastreus geweest voor de disciplines 
stedenbouw en architectuur en voor de ons omringende 
fysieke wereld die sindsdien is gerealiseerd. Sinds die 
tijd ontbreken verbinding en synchronisatie in een groot 
deel van deze disciplines en in gerealiseerde projecten. 

Onze gebouwde omgeving blijft duidelijk achter bij ons 
gedrag in tijd en ruimte. Programmatische confrontaties 
worden keer op keer vermeden. Conventionele CIAM 
geïnspireerde denkmethoden passen niet langer in onze 
maatschappij omdat ze zich focussen op problemen die 
moeten worden opgelost. Dit betekent definitief het einde 
van het ‘klassiek moderne project’, waar autonomie en 
functiescheiding een hoofdrol speelden. 

We leven in een tijdperk van verweving. In onze huidige 
cultuur worden onze leefpatronen steeds dynamischer. 
Wonen, werken en vrije tijd worden meer en intenser 
gemengd. Om die dynamiek te faciliteren dienen we de 
gebouwde omgeving te synchroniseren met de mensen.

Als architecten kunnen we niet langer ingewikkelde 
zaken die om intens contact vragen van elkaar weg 
blijven schuiven. Onze denkwereld heeft behoefte aan 
nieuwsgierigheid in plaats van angst. 

In 2004 werd Monolab door Architectuurcentrum ABC 
uit Haarlem uitgenodigd om een zomertentoonstelling 1) 
met haar projecten te maken. We hebben een selectie 
gemaakt van projecten tussen 1999 en 2004 waarmee 
we probeerden vooruit te kijken. Monolab heeft zes 
thema’s onderzocht om mindsets en technieken 
te destilleren: dichtheid, leegten, infra structuren, 
verbindingen, parallellisme en contact. Deze komen 
duidelijk uit de pre-kredietcrisis periode.
Via het zestal thema’s zijn reeksen met beelden 
gemaakt. Binnen deze reeksen komt ingebedde 
informatie naar boven door de eigenschappen van 
verschillende projecten met elkaar te confronteren. 

Via deze kleine selectie probeerden we definities en 
strategische mindsets te ontdekken die ons wellicht 
kunnen helpen projecten te ontwerpen die wel kunnen 
omgaan met urgente, hedendaagse en confronterende 
kwesties. 2)

1) Deze publicatie is een neerslag van de tentoonstelling.
2) Voor begrip is kennis noodzakelijk van de getoonde projecten.
    Zie www.monolab.nl

Jan Willem van Kuilenburg
MONOLAB Architects

INTRODUCTION

How to design projects that can support our accelerating 
culture? Which state of mind will reveal the urgent 
potentials of urban and architectural projects?

During the 70’s the Dutch lost the experience to deal 
with disparities. After that decade a levelling society 
emerged: equality became the magic word. 
This has been disastrous for urbanism and architecture 
and for the physical world that surrounds us. 
Since that decade most realised architectural projects 
lack the ambition to mediate, to sync. A considerable 
spilling of latent opportunities took and still takes place. 

Our environment is clearly staying behind compared 
to our contemporary behaviour in space and time. 
Programmatic confrontations are repeatedly being 
avoided. Conventional CIAM-inspired ways of thinking 
don’t fit our society any more as these are mainly 
focusing onto divisions and problems-that-have-to-be-
solved. This definitely means the end of the ‘classic 
modern project’, in which autonomy and separation 
played key roles. 

We are living in a time of interlace. In our present society 
life patterns are becoming increasingly dynamic. Living, 
working and recreation are blended more and more 
which requires flexibility from everything and everybody. 
To facilitate this dynamism we need to sync the 
facilitating world to its people. 

As architects we can simply no longer continue to 
separate complicated matters that require intense 
contact. Our state of mind requires an attitude of 
curiosity instead of fear.

In 2004 Monolab was invited by ABC Architecture 
Center in Haarlem to make a summer exhibit 1) of its 
projects. We selected projects from our portfolio of 
the first five years, between 1999 and 2004, through 
which we tried to look ahead. We probed six themes to 
discover mindsets and techniques for syncing: density, 
voids, infra-structures, links, parallelism and contact. 
These themes clearly originate from the pre credit crisis 
decade.
Along the six themes we made strings of images. Within 
these strings the confrontations between content of 
different projects reveal embedded information.

Through this small selection we tried to survey 
definitions and strategic mindsets that might help us to 
design projects that can handle urgent, contemporary 
and confronting issues. 2)

1) This publication is a report of the exhibit.
2) Understanding requires a deeper knowledge of the projects.
   See www.monolab.nl

Jan Willem van Kuilenburg
principal-architect MONOLAB Architects

http://www.monolab.nl/nl/projects.php?p=media&id=17
http://www.monolab.nl
http://www.monolab.nl/en/projects.php?p=media&id=117
http://www.monolab.nl
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....density gives proximity gives dynamics gives vitality gives urbanism....

....dichtheid geeft nabijheid geeft dynamiek geeft vitaliteit geeft stedelijkheid....

D   E   N   S   I   T   Y
DICHTHEID

DENSITY
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SPRAWL  versus  FLOCKS
 SPRAWL vs VLOKKEN 

URBAN ENCLAVES
An unequal spread of densities (urbanism and 
nature) could help to overcome a feeling of full-
ness. If we organise a flocking urbanism with 
strict boundaries, like in these A12 Randstad 
enclaves, we can at least keep a sense of open, 
breathable space.

STEDELIJKE  ENCLAVES
Een ongelijkmatige spreiding van dichtheden 
kan een gevoel van onbehagelijke volte vermin-
deren wanneer we stedelijk weefsel vlokachtig 
maken met scherpe begrenzingen, zoals in de 
A12 Randstad Enclaves.

2002 - Density Maps

URBAN SPREADS
The density of people and vehicles in Holland 
is among the highest in the world. This density 
map shows the present density* of inhabitants, 
vehicles and housing if they were to be equally 
spread over Holland, like a haze or ‘urban 
vague’.

*)excl. public buildings, offices, hospitals, factories, 
commercial buildings, etc. etc.

STEDELIJKE SPREIDING
De dichtheid aan mensen en voertuigen in 
Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. 
Deze Density Map toont de huidige dichtheid* 
van inwoners, voertuigen en huizen indien ze 
gelijkmatig over Nederland verspreid zouden 
worden, als een mist of ‘urban vague’.
 
*) 2.3 p/huis, excl. openbare gebouwen, kantoren, 
ziekenhuizen, fabrieken, commercieel vastgoed, etc, 
etc.

2001 - A12 Long Term - Randstad enclaves

DENSITY



© copyright MONOLAB architectsS Y N C

6

DENSITY VOIDS INFRA-STRUCTURES LINKS PARALLELISM CONTACT

PERIPHERAL CLUSTERING  vs  TIME DRIVEN POTENTIAL
PERIFERE CLUSTERING versus PLANNING

SELF CONTROL
If we can wait long enough, real density can be 
triggered. Instead of making buildings, Zoeter-
meer could decide to reserve a clean slate for 
future generations, to simply plan beyond the 
lifetime of present buildings. Within 20 years 
this key site between town center and main 
infrastructure will be vacant for real urbanism. 
Can we wait that long? 

ZELFBEHEERSING
We kunnen echte dichtheid realiseren, als we 
lang genoeg wachten. In plaats van bouwen zou 
Zoetermeer kunnen beslissen om een schone 
lei voor toekomstige generaties te reserveren, 
door voorbij de levensduur van gebouwen te 
plannen. Binnen 20 jaar is deze sleutellocatie 
tussen stadscentrum en infra vrij voor echte 
stedenbouw. Kunnen we die zelfbeheersing 
opbrengen?

2001 - A12 Lange Termijn - Randstad enclaves 2002 - Zoetermeer Afrika Road zone

PAVLOV
The ongoing suburban expansion of the Rand-
stad-towns invading open landscape caused a 
turning point in the qualities of the Randstad. 
Instead of an open, innocent landscape with 
patches of urban material it has gradually been 
reversed into a haze, or sea, of (sub)urban sub-
stance with just restricted spaces left as ‘parks’.

PAVLOV
De voortgaande suburbane invasie van de 
Randstad in het open landschap heeft een 
grens overschreden. In plaats van een open 
onschuldig landschap met vlokken stedelijk 
materiaal is het geleidelijk veranderd in een zee 
van stedelijke substantie met slechts beperkte, 
parkachtige restruimten.

DENSITY
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PROXIMITY SURPLUS
NABIJHEID 

ADMINISTRATIVE DENSITY
We can densify in zones that are already va-
cant, generating profound urban capacities. 
Delft South can develop its own linear city 
center by densifying the N470 freeway zone. 
Such operations require ‘Randstad-planning’ 
by one government for all Randstad cities to-
gether as one administrative entity. An impos-
sible issue within the Dutch consensus driven 
administration?

ADMINISTRATIEVE DICHTHEID
We kunnen zones verdichten die reeds vrij zijn 
en daarmee enorme capaciteiten bereiken. 
Delft Zuid kan haar eigen lineaire stadscen-
trum ontwikkelen in de N470 zone. Operaties 
als deze vergen ‘Randstad-planning’ door 
één bestuur voor alle Randsteden samen als 
één administratieve entiteit. Een onmogelijke 
opgave binnen de Nederlandse consensus-
cultuur?

2002 - Zoetermeer Afrika Road zone 1998 - Delft South Station

TIME LAPSE DENSITY
In 2035 we could realise an active urbanism that 
makes the 1.600-m jump between city center 
and main infra bundle. This 25-year time win-
dow could be programmed by light urbanism, 
for example pavilions in a park.

TIJDSPRONG
In 2035 kunnen we een active stedelijkheid real-
iseren die de 1600m. sprong van stadscentrum 
naar infra kan maken. In de tussenliggende pe-
riode zou lichte stedenbouw, bijvoorbeeld een 
park met paviljoens, uitkomst kunnen bieden.

DENSITY
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NETWORK DENSITIES
NETWERK DICHTHEID 

SUBURBAN SPREADS
Suburban landscapes like Zoetermeer are sim-
ply voids in terms of urban density. Could acu-
puncture urbanism help to generate density? 
This would lead to combinations of linear and 
pixel-like densification, as natural exponents of 
suburban conditions. 

SUBURBANE SPREIDING
Suburbane velden als Zoetermeer zijn simpel-
weg leegten in termen van stedelijke dichtheid. 
Zou acupuncturele stedenbouw kunnen helpen 
om dichtheden te vergroten? Dit zou leiden tot 
combinaties van lineaire en puntvormige verdi-
chting, als natuurlijke uitingen van suburbane 
condities. 

1998 - Delft South Station 2001 - A12 Long Term - Zoetermeer infra-deck

POLY CENTERS
Like many Dutch towns, Delft South parasitizes 
on the remote, small, medieval, overstressed 
downtown city core. Delft South density how-
ever can organise its own linear poly-center 
along the N470 highway.

POLY CENTRA
Zoals zovele centra in Nederland parasiteert 
ook Delft Zuid op haar kleine, middeleeuwse en 
uitgeputte stadscentrum. Delft Zuid heeft ech-
ter zelf al voldoende dichtheid om haar eigen 
stadscentrum in de N470-zone te ontwikkelen.

DENSITY
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FROM STRINGS TO FABRIC
VAN REEKSEN NAAR WEEFSELS

HYPER LINKS
The Leidsche Rijn project consists of two com-
municating, parallel worlds, both with different 
but high kinds of densities. The breeder sheet 
below is a void with an extreme infrastructural 
flow-like density for numerous vehicles. The 
pedestrian world on top is an almost massive 
slab of urban material.

HYPER VERBINDINGEN
Het project voor Stadscentrum Leidsche Rijn 
bestaat uit twee communicerende, parallelle 
werelden met verschillende maar hoge soorten 
dichtheid. De voedingsbodem onderin is een 
leegte met een extreem hoge stromingsachtige 
dichtheid voor enorme hoeveelheden voertui-
gen. De voetgangerswereld erboven is een 
bijna massief stedelijk weefsel.

2001 - A12 Long Term - Zoetermeer infra-deck 2000 - Leidsche Rijn City Center

NETWORK PLANNING
Zoetermeer displays a loose, more ‘modern’ 
and flexible network approach towards fu-
ture density. Could scaled-up urban buildings 
generate sufficient social and programmatical 
gravity? Or would it be better to densify spe-
cific keyfields within this network, like playing 
draughts?

NETWERK PLANNING
Zoetermeer toont een losse, meer ‘moderne’ en 
flexibele netwerkbenadering naar toekomstige 
dichtheden. Zouden opgeschaalde stedelijke 
‘gebouwen’ voldoende sociale en programma-
tische dichtheid genereren? Of zou het beter 
zijn om alleen specifieke velden binnen dit 
‘dambord’ te verdichten?

DENSITY
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INTEGRATION TISSUES
INTEGRERENDE WEEFSELS

SANDWICH
The Breda Sands project is a layered system, 
where each layer has its own specific, optimised 
density. The whole system is coherent because 
of many cross links and its integration in an 
overwhelming, artificial landscape.

SANDWICH
Het project Bredase Zanden is een gelaagd 
systeem, waarin elke laag een eigen specifieke 
optimale dichtheid bezit. Het hele systeem is 
samenhangend door de vele verbindingen en 
omdat het is geïntegreerd in een overweldigend 
kunstmatig landschap.

2000 - Leidsche Rijn City Center 1999 - Breda Sands Infrascape

SPONGE
Leidsche Rijn strongly absorps infrastructure 
through density. No distance or conflict between 
infra and city life: integration by absorption.

SPONS
Leidsche Rijn heeft een sterk absorberend ver-
mogen voor infrastructuur dat is gegenereerd 
door dichtheid. Geen scheiding of conflict tus-
sen infra en stadsleven, maar integratie door 
middel van absorptie.

DENSITY
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FROM SCAPES TO INTERLACED FIELDS
VAN SCAPES NAAR VERWEVINGEN

ESCAPISM
Shipping Valley on the other hand consists of 
a dense, full, flat, programmatic slab. If voids 
do not offer sufficient light and air for the more 
‘vulnerable’ programs, the only way to escape 
from this dense atmosphere is by submerging.

ESCAPISME
Shipping Valley echter bestaat uit een dichte, 
volle, platte programmatische plak. Wanneer 
vides niet meer voldoende licht en lucht gener-
eren voor kwetsbaar programma’s, is de enige 
ontsnapping mogelijk door ze omhoog te laten 
komen. 

1999 - Breda Sands Infrascape 2002 - Shipping Valley

EROSION
The Breda Sands hills and valleys are made 
by excavating or eroding a huge body of sand. 
Instead of filling these hills up with program they 
are largely kept open to make the necessary 
public spaces.

EROSIE
Bredase Zanden met haar heuvels en valleien 
is ontworpen via de ‘erosie’ c.q. uitgraven van 
een zandlichaam. In plaats van het opvullen van 
de heuvels, zijn juist deze grotendeel open ge-
houden voor de noodzakelijke publieke ruimten.

DENSITY
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PRIMITIVE STACKS
PRIMITIEVE STAPELINGEN

STRATIFICATION
Slab-like densified fields like the Non- Building 
project casually swallow clover leaves. Con-
trary to extended floor fields is the admittance 
of daylight and air. We have to create voids, 
public spaces as gravitation points for special 
programs.

VERTICALE GELAAGDHEID
Plaatvormige verdichte velden zoals het Non-
Building project absorberen op een terloopse 
manier complete klaverbladen. Een paradox 
van uitgestrekte vloervelden is de toetreding 
van daglicht en lucht. We moeten hiervoor 
gaten maken, waardoor gravitatiepunten voor 
speciale functies en openbare ruimte ontstaan.

2002 - Shipping Valley 1998 - Infrabodies, Non Building

HORIZONTAL PLANNING
Although it may appear to aim at restoring a 
‘natural’ ecosystem, Shipping Valley is a care-
fully pre-planned urban operation. The position, 
size and proximity of the different programs are 
dependent on a 24h-machine logic that organ-
ises positions of structure, service systems, 
voids, etc.

HORIZONTALE PLANNING
Ofschoon Shipping Valley zich lijkt te rich-
ten op het ‘restaureren’ van een natuurlijk 
eco-systeem, is het project tegelijkertijd een 
nauwkeurig geplande stedelijke operatie. De 
posities, afmetingen en afstanden van diverse 
programma’s zijn afhankelijk van een 24-uurs 
machinelogica die alle systemen en infra or-
ganiseert. 

DENSITY
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EXPONENTIAL URBANISM
EXPONENTIËLE STEDENBOUW

PRE-DETERMINATION
The Compressor project targeted onto the high-
est possible density through one sheer unprec-
edented urban mass on the smallest footprint 
possible. The more density, the more advanced 
the different types and positions of voids, such 
as horizontal atriums, vertical atriums and local 
cut-outs can become.

VOORBESTEMDHEID
Het voornaamste doel van het Compressor pro-
ject was het genereren van de hoogst mogelijke 
dichtheid op de kleinst mogelijke plot. Hoe meer 
dichtheid, hoe geavanceerder de verschillende 
typen en posities van publieke atriums.

1998 - Infrabodies, Non Building 1999 - Compressor

FREEDOM
The primitive definition for this concept is ‘floor-
or-no-floor’. In this urban eco-system a free 
Darwinist evolution makes programs search 
their ideal nesting conditions in a range from 
deep and dark floor fields to light and spacious 
atriums.

VRIJHEID
De primitieve definitie voor dit schema is vloer-
of-geen-vloer. In dit stedelijke ecosysteem 
zoeken functies, via een vrij Darwinistisch 
proces, hun ideale nesteling in een reeks van 
diepe, donkere vloervelden tot lichte, ruimtelijke 
atriums.

DENSITY
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PROGRAMMATIC DENSITY
PROGRAMMATISCHE DICHTHEID

MICRO DENSITY
Although it is tiny, the Body House can be 
considered as urban as the Compressor. It 
generates the same degree of dynamics. Its 
programmatic density is boosted by three 
contrasting stacked programs with a mediating 
wireframed body.

MICRO DICHTHEID
Weliswaar op kleine schaal, kan het Body 
House kwa stedelijkheid als gelijkwaardig 
beschouwd worden aan de Compressor. Het 
genereert dezelfde mate van dynamiek. Haar 
programmatische dichtheid wordt aangejaagd 
door drie contrasterende gestapelde functies 
met een bemiddelende draadfiguur.

1999 - Compressor 2001/2004 - Body House

INFRA DENSITY
The Compressor project exploits the concept 
of urban density to its limits. Its unprecedented 
programmatic lay-out needs the support of an 
advanced and coherent threedimensional in-
frastructural system.

INFRA DICHTHEID
Het Compressor concept zoekt de grenzen op 
van stedelijke dichtheid. De programmatische 
opbouw moet ondersteund worden door een 
geavanceerd en coherent, driedimensionaal 
infrastructureel systeem.

DENSITY
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STRUCTURAL DENSITY
CONSTRUCTIEVE DICHTHEID

EXTREME LOGIC
The opposite to this structural non-logic ap-
proach occurs in the Enschede Bridges project. 
To make these passages as light and cheap as 
possible, and to keep the narrow stream below 
visible at the same time, we made transparent 
bridges by placing structural devices right below 
the wheels of the vehicles, addressing a kind 
of hyper efficiency.

EXTREME LOGICA
Exact het tegengestelde van deze construc-
tieve non-logica vindt plaats in het Enschede 
Bruggen project. Om deze passages zo licht en 
goedkoop mogelijk te maken en om het smalle 
riviertje zichtbaar te houden, zijn de bruggen 
transparant gemaakt door constructieve el-
ementen alleen onder de wielen van de voer-
tuigen toe te laten. Een soort hyperefficiëntie.

2001/2004 - Body House 2002 - Enschede Bridges

NON-LOGIC
Usually structural devices have logic layouts to 
minimise weight and costs. In contrast to this 
standard given, the wireframe of the body is 
non-logical. Instead of a predictable structural 
lay-out with a ‘dead’ space inside, it can reach 
for spatial quality and dynamics and become 
organic.

NON-LOGICA
Normaal gesproken hebben constructies een 
logische layout om gewicht en kosten te sparen. 
In contrast met dit standaardgegeven is de 
draadfiguur van de body niet logisch. In plaats 
van een voorspelbare structuur met een ‘dode’ 
ruimte binnenin, is het organisch geworden 
door het streven naar ruimtelijke kwaliteit en 
dynamiek.

DENSITY
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DIGITAL SPLIT
RADICALE SCHEIDING

DIGITAL DENSITY
Three pairs of floors with structure jungles 
are sandwiched to free the voids in-between 
from structural members. This creates radical, 
almost digital structural densities (1 versus 0, 
structure versus no-structure). Ironically, in the 
end columns had to be added in the open pro-
grams to guide people through the extended 
open floor fields.

DIGITALE DICHTHEID
Drie paar gekoppelde vloeren zijn gesand-
wiched met constructieve jungles om de leegten 
ertussen te bevrijden van constructies. Dit 
zorgt voor radicale, bijna digitale, dichtheden 
(1 versus 0; constructie versus constuctieloos). 
Ironisch genoeg zijn later kolommen bijge-
plaatst om mensen door de uitgestrekte open 
vloervelden te loodsen.

2002 - Enschede Bridges 1997 - Kansai Kan Library

SHIFTED DENSITY
Structural density has been radically shifted 
to key positions in order to free the rest of the 
bridges from obscuring elements. These struc-
ture free zones can be covered with open steel 
grills.

VERSCHOVEN DICHTHEID
Constructieve dichtheid is radicaal verschoven 
naar sleutelposities om de rest van de bruggen 
te vrijwaren van verstorende elementen. Deze 
constructieloze zones kunnen met open stalen 
roosters bekleed worden.

DENSITY
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Traditional public space is under pressure.
Contemporary public space is more and more dedicated 

to transit and flow for commerce and leisure.
These programs take place in directive spaces, 

in urban and architectural voids 
that are connectors and containers at the same time.

We consider transit & flow: voids that make links.

Traditionele publieke ruimte staat onder druk. 
Hedendaagse publieke ruimte wordt steeds meer toegespitst 

op doorvoer en doorstroming voor commercie en leisure.
Deze programma’s vinden hun plek in directieve ruimten, 

in stedelijke en architectonische ruimten 
die niet alleen functies bevatten maar ook verbinden.

We beschouwen transit & flow via leegten die verbinden.

V   O   I   D   S
LEEGTEN



© copyright MONOLAB architectsS Y N C

18

DENSITY VOIDS INFRA-STRUCTURES LINKS PARALLELISM CONTACT

STANDARD ATRIUM  versus  MOULDED SPACE
          STANDAARD ATRIUM  vs  VOORGEVORMDE RUIMTE 

MOULD
A roundabout is stretched vertically and makes 
a helix that connects stacked buildings. It is a 
mould for both the floorplans and for the space 
of the atrium. Vehicles revolve on the thin line 
between the atrium space on the inside and the 
buildings around.

MAL
Een rotonde is verticaal uitgerekt tot een spiraal 
die gestapelde gebouwen verbindt. De ruimte 
is niet alleen een mal voor deze verbinding, 
maar ook voor de atriumruimte zelf. Voertuigen 
bewegen op de scheidslijn tussen atriumruimte 
aan de binnenzijde en de gebouwen eromheen.

1998 - Infrabodies, Stoopweg 1998 - Infrabodies, Schieplein

RADICAL SPLIT
This atrium is the result of a lobotomy. It serves 
the building as a public space through conven-
tional vertical facilities. Its advanced highway 
dependent counterpart has a public face but 
contains no public space at all. It has invaded 
the structural facade grid with gondolas, trans-
porting vehicles to their private co-ordinates.

RADICALE SCHEIDING
Dit schijnbaar banale type atrium is het resul-
taat van een lobotomie. Het atrium als publieke 
ruimte bedient het gebouw met conventionele 
niveauwisselaars. Haar geavanceerde tegen-
pool is afhankelijk van de snelweg en bevat 
geen enkele publieke functie. Het heeft het 
contructieve gevelgrid bezet met gondels die, 
zowel verticaal als horizontaal, voertuigen met 
inhoud naar persoonlijke coördinaten brengt.

VOIDS
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TRANSIT SPONGE SPACE
AMORFE TRANSIT RUIMTE

SPONGE
The Compressor has totally different param-
eters and many side effects originate from its 
massive scale. If we look at all vertical, horizon-
tal and local atriums, the resulting void displays 
a complex image. It becomes clear that this 
mass has to be completely permeated by a 
tuned, complex and multi shaped void to allow 
admittance and passage of air, light, people 
and vehicles.

SPONS
De Compressor heeft totaal verschillende pa-
rameters en veel randverschijnselen ontstaan 
vanwege haar enorme schaal. Wanneer we 
kijken naar alle noodzakelijke verticale, hori-
zontale en  locale atriums, dan levert dit een 
complex beeld op. Het wordt duidelijk dat deze 
massa compleet doordrongen moet worden 
met een complexe, meervoudig gevormde 
leegte voor de toevoer en passage van licht, 
lucht, mensen en voertuigen.

1998 - Infrabodies, Schieplein 1999 - Compressor

TRAJECTORY
The Schieplein project is an uninterrupted lin-
ear connector around an atrium; its revolving 
trajectory becomes one single stretched space 
for vehicle transit, inappropriate for public life. 
We need suspended containers in the atrium 
to insert service program.

TRAJECT
Het Schieplein project is een ononderbroken 
lineaire connector rond een atrium. Dit spiraal-
vormige traject is een enkele gestrekte ruimte 
voor doorvoer van voertuigen en ongeschikt 
voor publieke functies. De inzet van moeilijk be-
reikbare, opgehangen containers in het atrium 
is noodzakelijk voor voorzieningenprogramma.

VOIDS
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PERFORATIONS
PERFORATIES

INSTANT SWITCH
The basic concept of the Rotte Delta project is 
extremely simple: a landscape deck bridges an 
infra bundle, makes programmable space and 
connects two radically different worlds through 
perforations in a direct way. 

INSTANT SCHAKELING
Het basisconcept van het Rotte Delta project 
is simpel: een landschapsdek overbrugt een 
infrabundel, maakt ruimte voor programma’s 
en verzorgt via perforaties direct contact tussen 
twee totaal verschillende werelden.

1999 - Compressor 1998 - Infrabodies, Rotte Delta

OMNIPRESENT FLOW
The complexity of Compressor’s transit sponge 
space is in big contrast with the most primitive, 
but at the same time most effective atriums: 
perforations in floor fields.

ALOMTEGENWOORDIGE FLOW
De complexiteit van Compressor’s amorfe tran-
sit ruimte staat in groot contrast tot de meest 
primitieve, maar tegelijk meest effectieve atri-
ums: vides in vloervelden.

VOIDS
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 SIMPLE PERFORATIONS  versus  MEANDER TRAJECTORIES    
EENVOUDIGE VIDES vs MEANDER TRAJECTEN

DRAMA
Canyons are stretched atriums that find their 
way around obstacles, behaving wild and land-
scape like. They  possess urban dimensions 
and qualities, with cliffs like gigantic, inclined 
‘facades’ as in the Breda Sands project. Interac-
tion between worlds takes place vertically and 
horizontally, capturing three dimensional space 
in dramatic scenes.

DRAMA
Canyons zijn gestrekte atriums die hun weg 
rondom obstakels vinden en daarbij wild en 
landschapachtig gedrag vertonen. Ze kunnen 
stedelijke maten en kwaliteiten bezitten, met 
kliffen en enorme, hellende gevels zoals in het 
project Bredase Zanden. Wisselwerking tussen 
werelden vindt verticaal en horizontaal plaats, 
waarbij de driedimensionale ruimte wordt ge-
vangen in dramatische perspectieven.

1998 - Infrabodies, Rotte Delta 1999 - Infrascape Breda Sands

EFFICIENCY
We are not dependent on virtuality to make 
instant programmatical jumps between differ-
ent worlds.

EFFICIËNTIE
Het is duidelijk dat we niet afhankelijk zijn 
van virtualiteit om directe programmatische 
sprongen tussen verschillende werelden te 
maken.

VOIDS
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HIDDEN PUBLIC VOIDS
VERBORGEN PUBLIEKE RUIMTEN 

CONTAINMENT
If the most simple atrium is a hole in a floor field, 
then a crater is the same, including a continuity 
of space.
In the Heuvelrug project a warping floor surface 
makes the sides of its funnel ramp-like and 
unbroken. This device acts as hidden public 
space, decreasing the pressure of the visitors 
onto the nature reserve surrounding this inter-
face.

OPSLUITING
Wanneer het eenvoudigste atrium een gat in 
een vloerveld is, dan is een krater daaraan 
identiek maar dan wel met een ruimtelijke 
continuïteit. In het Heuvelrug project maakt 
een geplooid vloerveld de zijden van de trech-
ter continue en ononderbroken. Dit onderdeel 
functioneert als een verborgen publieke ruimte 
die de druk van bezoekers op het omliggende 
natuurreservaat vermindert.

1999 - Infrascape Breda Sands 2001 - A12 long term - Utrechtse Heuvelrug

ACTIVITY
Canyons reveal complete sections of projects 
in perspective views. Their trajectories can 
become active public spaces, based on flow 
and connection. The canyon is perhaps the 
most appropriate concept for contemporary 
public space to serve its needs and desires for 
convenience.

ACTIVITEIT
Canyons onthullen volledige doorsneden van 
projecten. Hun trajecten kunnen zich tot actieve 
publieke ruimten ontwikkelen, gebaseerd op 
beweging en verbinding. De canyon is mis-
schien wel het meest geschikte concept voor 
hedendaagse publieke ruimte met haar be-
hoeften en verlangens naar comfort.

VOIDS
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PRIVATIZED CRATERS
GEPRIVATISEERDE KRATERS 

CONNECTOR
The Shipping Valley crater covers a connection 
between train terminal and road terminal. The 
steep slopes of the crater funnel can be glazed 
to facilitate the program within the crater ‘wall’.

VERBINDER
De Shipping Valley krater bedekt een ver-
binding tussen de trein- en wegterminal. De 
steile hellingen van de kraterschacht kunnen 
beglaasd worden om de kraterwand te kunnen 
programmeren.

2001 - A12 long term - Utrechtse Heuvelrug 2002 - Shipping Valley

INFRA INTERFACE
In order to connect the crater with passing infra 
tubes we need the help of another device, like 
- in this case - an extended, boxed parking lot 
as interface.

INFRA INTERFACE
Om de krater met passerende infra-tubes te 
verbinden hebben we de hulp nodig van een 
extra onderdeel zoals, in dit geval, een grote 
platte parking als interface.
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EXCAVATIONS
UITHOLLINGEN

EROSION
Delft South is a volumetric excavation; the 
complete station, including the hall as well as 
the platforms, is a void which is excavated 
from a 20.000-m2 volume. Flows and velocity 
determine the quantities of structural mem-
bers. Structure is dense in waiting spaces for 
passengers. In the domain of speeding trains 
structural support is minimalized.

EROSIE
Station Delft Zuid is een volumetrische uithol-
ling. Het complete station, inclusief hal en per-
rons, is een leegte die is uitgespaard in een 
volume van 20.000 m2. Stromen en snelheid 
bepalen de hoeveelheden draagconstuctie. 
Wachtruimten hebben een draagstructuur met 
een hoge dichtheid. Waar (snel)treinen heersen 
is de structuur open en minimaal.

2002 - Shipping Valley Valley 1998 - Delft South Station 

GRAVITATION
The shape of the crater itself enhances the ac-
cess of air and light into the corporate business 
programmes within. It also creates a visual 
and physical center for these programs, acting 
therefore as a true atrium.

AANTREKKINGSKRACHT
De vorm van de krater bevordert de toetreding 
van lucht en licht in het bedrijvenprogramma 
binnenin. Hierdoor ontstaat een visueel en 
fysiek centrum voor dit programma, functione-
rend als een echt atrium.

VOIDS
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PUBLIC INTERIORS
PUBLIEKE INTERIEURS

COLLECTIVE WRAP
The clearest example of an urban void is a 
square. If the square has a roof it becomes a 
big public interior. 
In the Kleinpolder project, the overpass system 
already makes a roof. The rest can be protected 
by a thin glass membrane.

COLLECTIEVE OMHULLING
Het duidelijkste voorbeeld van een stedelijke 
leegte is een plein. Als het plein een dak heeft 
dan wordt het een groot publiek interieur. In 
het Kleinpolder project zorgt het systeem van 
fly-overs reeds voor een dak. De rest kan wor-
den beschermd met slechts een dun glazen 
membraan.

1998 - Delft South Station 1998 - Infrabodies, Kleinpolderplein

CONNECTIVE INTERFACE 
The station void brings people together and is 
equipped with ruthless vector-like prosthetics to 
connect all infrastructural modes of transporta-
tion between program and site. The resulting 
space is a pure interface, embodying freeway, 
station, tracks and a cross point of four city 
districts. It is an extremely efficient urban void, 
strongly determined by the surplus of mobility 
and connectivity.

VERBINDENDE INTERFACE
De stationsleegte brengt mensen bij elkaar en 
is uitgerust met meedogenloze prothesen die 
alle modaliteiten van programma en locatie 
verbinden. De ontstane ruimte is een pure in-
terface en omvat snelweg, station, sporen en 
een samensmelting van vier stadsdelen. Het is 
een extreem efficiënte stedelijke leegte, sterk 
bepaald door de overvloed aan mobiliteit en 
verbindingen.
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FROM VOID TO MAZE
VAN LEEGTE NAAR DOOLHOF

SYNTHESIS
The Breda Sands project integrates the best of 
two worlds. Its seven squares are mixtures of 
short term parking below and public spaces on 
top, serviced by a dense building grid around. 
Apart from the vehicle grid at grade, a spaghetti-
like system overhead at squares level makes 
the essential micro links for pedestrians and 
cyclists. 

SYNTHESE
Het Bredase Zanden project integreert het 
beste van twee werelden. Haar zeven pleinen 
zijn samengesteld uit kortparkeren onderin en 
publieke ruimte bovenop, gevoed door een 
omliggend gebouwengrid met hoge dichtheid. 
Naast het voertuigengrid op maaiveld zorgt een 
spagettiachtig syteem op pleinniveau voor de 
noodzakelijke microverbindingen voor voetgan-
gers en fietsers.

1998 - Infrabodies, Kleinpolderplein 1999 - Infrascape Breda Sands

ACCUMULATION
To make this a performing interior it would 
need a central, accumulative position for large 
quantities of people. Its single void would then 
require to be used as a common space for se-
veral different large public programs and users 
at the same time. This introduces very complex 
issues in terms of social safety, management 
and maintenance 

ACCUMULATIE
Een interieur als dit heeft behoefte aan een 
centrale, accumulatieve positie met grote hoe-
veelheden mensen. Haar enkelvoudige leegte 
moet dan functioneren voor diverse grootscha-
lige programma’s en gebruikers op hetzelfde 
moment. Dit brengt zeer complexe zaken met 
zich mee, zoals sociale veiligheid, beheer en 
onderhoud.
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INTERLACED SPACE
VERWEVEN RUIMTE

EXTENSION
Obviously, spatial continuity is easier to achieve 
in buildings. The Kansai Kan project offers 
stretched interiors by allowing open user pro-
gram within the folds of a slab with stacks. The 
slab absorbs structure and otherwise contained 
programs. Corridors in the open program are 
avoided by embedding circulation space in lob-
bies and foyers.

UITBREIDING
Ruimtelijke continuïteit is eenvoudiger te rea-
liseren in gebouwen. Het Kansai Kan project 
bestaat uit gestrekte interieurs door open 
gebruikersprogramma toe te staan binnen de 
vouwen van een plaat met depots. De plaat 
absorbeert draagconstructies en gesloten 
serviceprogramma’s. Gangpaden in het open 
programma zijn vermeden door ze op te nemen 
in lobbies en foyers.

1999 - Infrascape Breda Sands 1997 - Kansai Kan Library

FRAME
In the Breda Sands project, the visual continuity 
between the squares is more or less interrupted 
by the required programs in between. These 
spaces are physically and visually diverse and 
autonomous, their combination forming an ar-
chipelago of voids.

KADER
De visuele continuïteit tussen de pleinen is min 
of meer onderbroken door het noodzakelijke 
programma ertussen. Deze pleinen zijn onder-
ling verschillend en autonoom. Hun samenspel 
vormt een archipel van ruimten.

VOIDS
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URBAN FOYER
STEDELIJKE FOYER

LIFTING
Atriums can act horizontally like big urban win-
dows. Like in the Infrabodies Bergweg project, 
where a tilted urban slab is lifted to create a 
gigantic horizontal urban window over the free-
way, its interface entry deck and the citycape 
on both sides.

OPTILLEN
Atriums kunnen horizontaal als grootstedelijke 
openingen fungeren. In het Infrabodies Berg-
weg project is een plak gekanteld programma 
opgetild om een gigantisch stedelijk raam te 
genereren boven de snelweg en het entreedek 
van de interface met zicht op de skyline aan 
beide zijden.

1997 - Kansai Kan Library 1998 - Infrabodies, Bergweg

FOLDING
The Kansai Kan Library offers deep floor fields 
on a building scale. The folded design and its 
scaled-up infrastructure maximise the contact 
areas between different programs - almost 
transforming the whole building into an unin-
terrupted field. But safety regulations, social 
safety  issues, management and maintenance 
will offend its potential continuity.

VOUWEN
De Kansai Kan Bibliotheek biedt uitgestrekte 
vloervelden op gebouwschaal.  Het gevouwen 
ontwerp en de opgeschaalde infrastructuur 
vergroten het contact tussen verschillende 
programma’s. Dit transformeert het gebouw 
tot een ononderbroken veld. Veiligheidseisen,  
beheer en onderhoud staan vijandig tegenover 
deze potentiële continuïteit.
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SUSPENDED VOIDS
INGEHANGEN RUIMTE

PAST
In the same project we can find other mega win-
dows in which autonomous building volumes 
are suspended. The floors of such spaces are 
public squares with possible parking facilities 
below. A lay out like this displays a high degree 
of representation, a clear case of ‘classic mo-
dernism’.

VERLEDEN
In hetzelfde project bevinden zich meer ope-
ningen, waarin autonome gebouwvolumes zijn 
opgehangen. De vloeren van deze openingen 
zijn publieke pleinen met parkeerfaciliteiten on-
derin. Het karakter van zo’n layout is gericht op 
representatie, een duidelijk geval van ‘klassiek 
modernisme’. 

1998 - Infrabodies, Bergweg 1998 - Infrabodies, Bergweg

FUTURE
The void over the deck can function as an urban 
foyer. It represents a new kind of public space, 
fully related to flow as part of an urban interface. 
It is questionable if this ‘free’ void, on top of a 
programmed plinth, can link both city parts on 
either side.

TOEKOMST
De leegte boven het deck functioneert als ste-
delijke foyer. Het respresenteert een nieuwe 
publieke ruimte, volledig gerelatereerd aan 
stromen voertuigen en mensen als onderdeel 
van een stedelijke interface. De vraag is of zo’n 
‘vrije’ leegte bovenop een geprogrammeerde 
plint de stadsdelen aan beide zijden kan kop-
pelen. 
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INTERIOR VOIDS
INWENDIGE RUIMTEN

DIVIDING
In a scaled down situation, like in the Black 
Box project, displays pieces of furniture with 
an ‘urban’ behaviour along the interior horizon.

SCHEIDEN
Op interieurschaal, zoals in het Black Box pro-
ject, vertonen meubelstukken een ‘stedelijk’ 
gedrag langs de horizon van het interieur.

1998 - Infrabodies, Bergweg 1999 - Black Box

EXPOSING
The concept of clearly exposing public build-
ings is in clear contrast with more advanced, 
integrated concepts, in which buildings are 
absorbed in an urban tissue.

ETALEREN
Het duidelijk tonen van openbare gebouwen 
staat in schril contrast met meer geavanceer-
de, geïntegreerde concepten, waarin gebou-
wen in een stedelijk weefsel zijn opgenomen.
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POCKETS
POCKETS

CAPSULE
Kansai Kan’s auditorium is a more isolated 
example. It is a suspended, amputated part of 
a tube. One continuous structural sheet encap-
sulates the audience and offers total transpar-
ency sideways.

CAPSULE
Het auditorium in het Kansai Kan project is een 
meer geïsoleerd voorbeeld. Het is een opge-
hangen, geamputeerd deel van een tube. Een 
continue, constructieve plaat omhult het publiek 
en biedt volledige transparantie in dwarsrich-
ting.

1999 - Black Box 1997 - Kansai Kan Library

SCREEN
These are paradoxical objects: space dividers 
that evoke local communication through open-
ings. The furniture typology is a thin storage 
screen, mediating between the two sides.

SCHERM
Dit zijn paradoxale objecten: ruimtedelers 
die tegelijkertijd oproepen tot communicatie 
via openingen. De meubelstukken zijn dunne 
schermen, bemiddelend tussen beide zijden.
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POCKETS AS COCOONS
POCKETS ALS COCONS

ISOLATORS
Pockets may also be encapsulated programs 
that swim in space and perform best in isola-
tion, like the ‘sport rock’, ‘library rock’ and ‘au-
tomobile rock’ in the House for E project. They 
provide a protective envelope, a convenient co-
coon, detached from the exterior and absorbed 
in a natural environment.

ISOLATOREN
Pockets kunnen ook omhulde functies zijn die 
vrij in de ruimte liggen en het best presteren in 
afzondering. Zoals de sport-rots, bibliotheek-
rots en garage-rots in het Huis voor E project. 
Ze bieden een beschermende omhulling, een 
comfortabele cocon, afgeschermd van de bui-
tenwereld en opgenomen in een natuurlijke 
omgeving. 

1997 - Kansai Kan Library 2002 - House for E

FLOATERS
Pockets can swim freely in floor plans. It is pos-
sible to move around them and therefore they 
look as cores, although cores are functionally 
more simple, usually as linear vertical connec-
tors.

DRIJVERS
Pockets kunnen vrij liggen in vloervelden. Het is 
mogelijk om erom heen te bewegen waardoor 
ze eruit zien als kernen. Kernen echter zijn 
functioneel veel eenvoudiger, gebruikelijk als 
lineaire, verticale verbinders.
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MIX
In small projects, pockets may loose  their pure 
character and identity as they are forced to 
mediate. They have to be compact and efficient 
and will contain stairs as well as fixed programs. 
Is the Kaaba in the Villa XXX a programmed 
core or a connecting pocket?

GEMENGD
In kleine projecten is het moeilijk om pure poc-
kets te realiseren, het zijn vaak bemiddelaars. 
Ze zijn noodgedwongen compact en efficient, 
dus ze bevatten zowel  trappen als verblijfs- en 
serviceruimten. Is de Kaaba van de Villa XXX 
een geprogrammeerde kern of een verbin-
dende pocket?

2002 - House for E 1998 - Villa XXX

PURE
The four pockets could separate programs be-
cause of their quantity, one like a container, the 
other more like a carrier or connector. 

PUUR
De vier pockets kunnen door hun aantal elk een 
eigen functie vervullen, de één meer als con-
tainer, de andere meer als carrier of verbinder.

VOIDS

POCKETS AS CARRIERS
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POCKETS AS INTERFACES
POCKETS ALS INTERFACES

WILD
Instead of being fixed to a floor field, pockets 
can behave more free in space like the body in 
the Body House project. It is ‘frozen in action’ 
after adaptions during the design process. From 
its radically disconnected position it had to find 
ways to connect itself to the outside world.

WILD
In plaats van een gefixeerde positie op een 
vloerveld kunnen pockets ook vrijer opereren 
in de ruimte zoals de body in het Body House. 
Deze is bevroren na aanpassingen tijdens het 
ontwerpproces. Vanuit een radicaal geïsoleerde 
positie zijn verbindingen gelegd met de buiten-
wereld.       

1998 - Villa XXX 2001/2004 - Body House

STABLE
The pocket in Villa XXX becomes the stable re-
volving point for the whole villa. It is surrounded 
by a number of programs that are depended for 
their connections and services.

STABIEL
In de Villa XXX wordt de pocket het stabiele gra-
vitatiepunt voor de gehele villa, omgeven door 
een aantal functies die ervan afhankelijk zijn.

VOIDS



© copyright MONOLAB architectsS Y N C

35

DENSITY VOIDS INFRA-STRUCTURES LINKS PARALLELISM CONTACT

COMMUNICATIVE versus DIFFUSE CORES
COMMUNICERENDE  vs  DIFFUSE KERNEN 

PERMEABLE
The most ‘naked’ pockets are (semi) transpar-
ent and permeable cores, like the tubes for 
Lelystad City Center, that contain dedicated 
stairs within the public field.

DIFFUUS
De meest naakte pockets zijn (semi) transpa-
rante kernen, zoals de tubes voor het stads-
centrum van Lelystad. Deze bevatten func-
tiegebonden stijgpunten binnen het publieke 
domein.

2001/2004 - Body House 1999 - Lelystad tubes

EXPRESSIVE
The Body House pocket sets a dialectic ten-
sion between the different internal programs. 
For them, it acts at the same time as carrier, 
as structural support and as interface. It may 
literally be regarded as the generative and sup-
portive body for the whole house.

EXPRESSIEF
De Body House pocket zet de drie verschillende 
programma’s dialectisch onder spanning. De 
body fungeert tegelijkertijd als container, als 
steunpunt en als interface en kan letterlijk be-
schouwd worden als genererend en dragend 
lichaam voor het gehele huis.
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CORE vs BLISTER
KERN versus BLISTER

ABSORPTION
Embedded pockets can be made by splitting 
floor slabs. These pockets look more like blis-
ters. In the Leidsche Rijn City Center project the 
floating city floor warps below the train tracks 
and then splits up and down to absorb a linear 
bus terminal. Blisters are made by continuous 
floor fields, thus allowing connective behaviour 
of citizens.

ABSORPTIE
Ingebedde pockets kunnen gemaakt worden 
door vloeren te splitsen. Ze lijken op blaren of 
blisters. In Stadscentrum Leidsche Rijn duikt 
de opgetilde stadsvloer onder de treinsporen 
door en splitst zich dan om een busterminal 
te absorberen. Blisters worden gegenereerd 
met behulp van continue vloervelden waardoor 
verbindingen gegarandeerd zijn.

1999 - Lelystad tubes 2000 - Leidsche Rijn City Center

AUTONOMY
To embed their function within the public sphere, 
these cores have a ‘blurred’ presence and are 
as transparent and compact as possible. Ma-
terialisation is complex; soft materials are too 
vulnerable, sheet materials can be covered by 
graffiti. Stretch metal combines both qualities.

AUTONOMIE
Om binnen het publieke domein te functioneren 
hebben deze kernen een ‘vage’ aanwezigheid. 
Ze zijn zo transparant en compact mogelijk. 
Materialisatie is ingewikkeld; zachte materialen 
zijn te kwetsbaar en vlakke materialen kunnen 
worden beklad. Strekmetaal verenigt beide 
eigenschappen.
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MEGA BLISTER AS ENDLESS PUBLIC SPACE
MEGA BLISTER

CONTINUOUS
One step further could be spatial continuity in the 
3.5 km-section of the Infrascape Breda Sands 
project. To charge continuous spatial conditions, 
the continuity and proximity of the two planar 
devices (city floor and landscape deck) would 
be essential.

CONTINUE
Een stap verder zou de ruimtelijke continuïteit 
kunnen zijn in de 3,5 km-lange doorsnede van 
de Infrascape Bredase Zanden. Om de ruimte-
lijke kwaliteit te garanderen zijn de continuïteit en 
nabijheid van de twee plaatvormige onderdelen 
(stadsvloer en landschapsdek) essentieel.

2000 - Leidsche Rijn City Center 1999 - Breda Sands Infrascape

LOCAL
Blisters like this one are almost tubes because 
of their linear layout and connective capabili-
ties.

LOCAAL
Blisters als deze zijn bijna buisvormig van-
wege hun lengte en verbindende eigenschap-
pen.

VOIDS
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Structural devices can go beyond a pure structural behaviour.
They evolve into Infra-Structures with programmability and a higher performance.
Infra-Structures can be modeled into cores or tubes, but also into webs or expand-

ed volumes. 

Draagconstructies kunnen voorbij hun constructieve functie worden gebracht. Ze 
evolueren dan tot Infra-Structuren met programmeerbaarheid en hogere prestaties.

Infra-Structuren kunnen gemodelleerd worden tot kernen of tubes, maar ook tot 
webs of geëxpandeerde volumes.

INFRA-STRUCTURES
INFRA-STRUCTUREN
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FILLING
The core of the Villa XXX is one stuffed ‘column’ 
for transit and stay.

VULLEN
De kern van de Villa XXX is één gevulde ‘kolom’ 
voor doorstroming en verblijf.

1999 - Compressor - film still 1998 - Villa XXX

UPSCALING
For the Compressor project we developed 
new infra-structures, translating and re-routing 
conventional horizontal infra into vertical sys-
tems. By upscaling columns for example they 
could act as hollow cores, absorbing services 
and escape stairs inside, while at the same 
time elevators could travel along their exterior 
perimeter.

VERGROTEN
Voor het Compressor project hebben we 
nieuwe infrastructuren ontworpen voor de 
vertaling van de traditionele horizontale infra 
naar verticale systemen. Door bijvoorbeeld ko-
lommen op te schalen kunnen ze functioneren 
als holle kernen, waarin service en vluchttrap-
pen worden opgenomen. Tegelijkertijd kunnen 
liftcabines langs de buitenzijde functioneren.

FROM MEGA COLUMN TO CORE
VAN MEGA-KOLOM NAAR KERN  

INFRA-STRUCTURES
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DISTRIBUTOR
The body in the Body House project has a wild 
shape because it not only takes care of many 
links, but it contains programs as well. During 
design it acted as an organism and was frozen 
in action. It even becomes exterior and it has an 
interior skin material which is tuned to exterior 
conditions. 

VERDELER
De body van het Body House heeft een wilde 
vorm omdat deze niet alleen vele verbindingen 
verzorgt, maar ook programma’s bevat. Het is 
een organisme dat na ontwerp in actie is be-
vroren. De body wordt zelfs exterieur en heeft 
een huid die daarvoor is aangepast.

1998 - Villa XXX 2001/2004 - Body House

CONTAINER
The Kaaba-like core of the Villa XXX project 
goes beyond flow and collects densified pro-
grams where people are to stay, like a small 
study.

CONTAINER
De Kaaba-achtige kern van de Villa XXX gaat 
de functionele doorstroming voorbij en verza-
melt verdichte functies waarin mensen ook 
verblijven, zoasl een kleine studeerkamer.

MODERN CORE vs ORGANIC BODY
MODERNE KERN versus ORGANISCHE BODY

INFRA-STRUCTURES
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SIMPLICITY
The Kansai Kan project has two infra-struc-
tures. Because of its location in Japan we in-
serted ‘strong lines’, big structural devices, to 
meet earth quakes. One is a gigantic ‘X’ which 
also brings stairs and escalators through the 
complete section, the other is a ‘cage’ made 
from frayed structural material.

EENVOUD
Het Kansi Kan project is vanwege haar locatie 
in Japan uitgerust met twee infra-structuren. 
Grote stabiliteitsconstructies of ‘strong lines’ 
zijn ingezet tegen aardbevingen. De één is een 
grote ‘X’ die ook trappen en roltrappen door  de 
grote doorsnede heenvoert. De ander is een 
‘kooi’, gemaakt van uitgeplozen constructief 
materiaal.

2001/2004 - Body House 1997 - Kansai Kan Library

COMPLEXITY
The Body House wireframe needs a complex 
shape because it is a core which is overloaded 
with programmatic issues, services and struc-
tural demands and close to a burn-out.

COMPLEXITEIT
Het draadfiguur van het Body House bezit een 
complexe vorm omdat deze kern zodanig is 
overladen met functies, installaties en con-
strciutieve taken dat een burn-out nabij is.

FROM CORE TO X
VAN KERN NAAR X

INFRA-STRUCTURES
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MINIMALISM
The slanted tubes in the Delft South Station 
project are structurally stabilising the booster 
program on top. These tubes are also dedicated 
ramps for vehicles; a kind of infra-structural 
minimalism.

MINIMALISME
De hellende tubes in Station Delft Zuid stabi-
liseren het boosterprogramma erboven. Deze 
tubes zijn tegelijkertijd toegewijde hellingbanen 
voor voertuigen; een soort infrastructureel mini-
malisme.

1997 - Kansai Kan Library 1998 - Delft South Station

FUNCTIONALISM
The simple X is employed at different scales 
for different purposes. At mega scale, it is a 
single structural stabiliser and a container for 
escalators, ramps and stairs. At a small scale, 
the repetition of the X makes a structural cage 
for storage robots in the automatic stacks.

FUNCTIONALISME
De eenvoudige ‘X’ wordt op diverse schaal-
niveaus voor verschillende doelen benut. Op 
gebouwschaal is het een enkele constructieve 
stabilisator en een container voor roltrappen, 
hellingbanen en trappen. Op kleine schaal 
maakt de repeterende ‘x’ een constructieve kooi 
voor robots in de automatische depots.

FLOW TUBES
DOORVOER TUBES

INFRA-STRUCTURES
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INTENSITY
The urban tubes of Leidsche Rijn City Center 
are the internal devices that carry and trigger a 
dense wave of intense urbanism over this node. 
The spin off is complete as they function as main 
connectors between the Vinex and downtown 
Utrecht as well.

INTENSITEIT
De stedelijke tubes van Stadscentrum Leidsche 
Rijn zijn de inwendige instrumenten die een 
dichte golf van intense stedenbouw over deze 
knoop mogelijk maken. De spin-off is volledig, 
omdat ze intern en als hoofdverbindingen func-
tioneren tussen de Vinex en het stadscentrum 
van Utrecht.

1998 - Delft South Station 2000 - Leidsche Rijn City Center

SIMPLICITY
These infra-structural tubes make a direct link 
between highway and building in one single 
motion. They reduce the transparency of the 
station foyer but protect its vulnerable program 
against impact, fire hazard and fumes of vehi-
cles at the same time.

EENVOUD
Deze infra-tubes leggen een directe verbind-
ing tussen snelweg en gebouw in één enkele 
beweging. Ze reduceren het doorzicht van de 
stationshal, maar beschermen tegelijkertijd 
haar kwetsbare programma tegen schade, 
vuurbelasting en uitlaatgassen van voertuigen.

URBAN TUBES
STEDELIJKE TUBES

INFRA-STRUCTURES
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SURROUNDED
The polder landscape around the Shipping Val-
ley project triggered the concept of hollow dike 
bodies as infra connectors. Normally dike bod-
ies protect lowlands against the sea. In order to 
embed this container hub, various patterns of 
new artificial dikes are surrounding new genera-
tions multi-level business parks.

OMRINGD
Het polderlandschap rondom het Shipping Val-
ley project heeft geleid tot een concept van holle 
dijken als infrastructurele verbinders. In normale 
situaties  beschermen dijken het lager gelegen 
land tegen de zee. Om deze containerhub in te 
kapselen, omringen toegevoegde kunstmatige 
dijken in diverse patronen de nieuwe generaties 
meerlaagse bedrijvenparken.

2000 - Leidsche Rijn City Center 2002 - Shipping Valley

INSERTED
It is a sandwich, a kind of urban processor, a 
layout of embedded infra tubes with trajectories 
and layers in close proximity. 

INGEVOEGD
Het is een sandwich, een soort stedelijke 
‘processor’, een layout van geïntegreerde 
infra-tubes en meerdere niveaus in nauwe 
samenhang.

EMBEDDED TUBES 

INGEBEDDE TUBES

INFRA-STRUCTURES
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CURVED WEB
For the Bergweg project we tried to make one 
big infra-tube with a curved structural mesh.

GEKROMD WEB
Voor het Bergweg project hebben we ge-
probeerd een grote stedelijke tube te maken 
uit een gekromd contructief web.

2002 - Shipping Valley 1998 - Infrabodies, Bergweg

TUNNEL
The dike body can be seen as a tunnel with 
two layers: conventional road system below 
and advanced automatic transport systems in 
the top. Polluted air is filtered.

TUNNEL
De holle dijk kan beschouwd worden als een 
bovengrondse tunnel met twee niveaus: con-
ventionele voertuigen onderin en automatische 
transportsystemen bovenin. Uitlaatgassen kun-
nen worden gefilterd. 

FROM TUBE TO WEB
VAN TUBE NAAR WEB

INFRA-STRUCTURES
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HUMAN SCALE
These tubes hold helixes for pedestrians. Most 
of the +1 deck of Lelystad was demolished. 
Five pedestrian tubes connect to isolated pro-
grams. Structural forces are re-directed from 
the outside skin to the center column. This re-
leases the skin and provides the transparency 
that makes the contrast to the solidity of the 
surrounding 1970’s architecture.

MENSELIJKE SCHAAL
Deze tubes voor Lelystad Centrum bevatten 
spiralen voor voetgangers. Het grootste deel 
van het +1 dek van Lelystad is gesloopt. 
Vijf voetgangertubes verbinden de stadsvloer 
met geïsoleerd programma op +1 niveau. Con-
structieve belastingen worden van de buiten-
zijde afgeleid naar de zware interne kolom. Dit 
maakt een lichte, transparante huid mogelijk die 
zich opstelt tegenover de alomtegenwoordige 
massieve jaren ‘70 architectuur.

1998 - Infrabodies, Bergweg 1999 - Lelystad tubes

INFRA SCALE
The infra tube wraps a helix for vehicles.

INFRA SCHAAL
De stedelijke tube omhult een spiraal voor 
voertuigen.

MESH WEB
NET-ACHTIG WEB

INFRA-STRUCTURES
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POWER 
The Compressor atrium allows people to move 
along a vertical programmed strip, a boulevard. 
This grid combines structural stability with tra-
jectories for gondolas.

KRACHT
Het atrium van de Compressor stelt mensen 
in  staat zich langs een verticale geprogram-
meerde strip, een boulevard, te verplaatsen. 
Dit grid levert stabiliteit en ook de trajecten 
voor gondels.

1999 - Lelystad tubes 1999 - Compressor

VULNERABILITY
The corrugated polycarbonate is too vulner-
able in the public domain at the city floor, so a 
transition is made to steel mesh.

KWETSBAARHEID
Op de stadsvloer en in de publieke sfeer is een 
polycarbonaat bekleding te kwetsbaar. Daarom 
is een overgang gemaakt van kunststof naar 
strekmetaal.

ATRIUM WEB
ATRIUM WEB

INFRA-STRUCTURES
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FIELD
We developed the vertical grid the first time for 
the Stoopweg project. Two structural facade 
grids on both sides of this atrium building facili-
tate trajectories for transport gondolas. Instead 
of single vertical slots for elevators we designed  
a free flow system that allows a multitude of 
movements and connections.

VELD
Het verticale grid is ontwikkeld voor het Stoop-
weg project. Twee dragende gevelgrids aan 
beide zijden van dit atriumgebouw voorzien 
trajecten voor transportgondels. Geen auto-
nome verticale trajecten voor liftcabines, maar 
een free flow systeem dat een veelheid aan 
bewegingen en verbindingen toestaat.

1999 - Compressor 1998 - Infrabodies, Stoopweg

STRIP
The grid can only be efficient if transport units 
can travel freely along the grid lines and if inter-
sections do not cause congestion. It has a high 
potential if gondola’s are allowed to find their 
own trajectory vertically as well as horizontally.

STRIP
Het grid kan alleen efficiënt werken indien de 
gondels vrij langs de gridlijnen kunnen be-
wegen en indien kruisingen geen congestie 
veroorzaken. Het potentieel is maximaal wan-
neer gondels zowel verticaal als horizontaal 
hun eigen traject kunnen bepalen.

DEDICATED GRID
MATRIX

INFRA-STRUCTURES
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ADVANCED STACKING
The top sides of strong tubes for highway, high 
speed train and city access road can be made 
into pedestrian boulevards, activated with small 
pavilions.

VOORUITSTREVENDE STAPELING
De bovenzijden van de constructieve tubes 
voor snelweg, hoge snelheidstrein en stads-
weg kunnen benut worden als voetgangers-
boulevards, geactiveerd met paviljoens.

1998 - Infrabodies, Stoopweg 1999 - Infrascape Breda Sands

ADVANCED TECHNICS
These free trajectories exist because the au-
tomotive gondolas are programmed to move 
around freely, while avoiding each other.

VOORUITSTREVENDE TECHNIEK
Deze vrije trajecten kunnen bestaan dankzij 
zelfbewegende gondels die geprogrammeerd 
zijn om elkaar te vermijden.

STRATIFIED NETWORKS
GELAAGDE NETWERKEN

INFRA-STRUCTURES
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Links can be organised in many configurations.
Links in multi level schemes can boost primitive stacks into intelligent and valuable 

environments through improved communication and logistics.
Links can be made in simple and direct ways. Dedicated links can skip levels and 

connect remotely located programs. Nodes of links are interfaces, handling incoming 
and outgoing infrastructural flow. They boost efficiency and they offer buffer capacity, 

acting as hearts, pumping vehicles and people through infrastructural arteries.

Verbindingen kunnen in vele configuraties georganiseerd worden. Meerlaagse sys-
temen kunnen via verbindingen en communicatie van primitieve stapelingen opge-

waardeerd worden tot intelligente en waardevolle omgevingen.
Verbindingen kunnen eenvoudig en direct zijn. Specifieke verbinders kunnen 

niveaus overslaan en verderweg gelegen programma’s verbinden. Knopen van 
verbindingen zijn interfaces, die inkomende en uitgaande infrastructurele stromen 

sturen. Ze verhogen de efficiëntie en bieden buffercapaciteit. Via hun gejaagde hart-
slag worden voertuigen en mensen door infrastructurele aderen gepompt.

L  I  N  K  S
VERBINDINGEN
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WILD
The Body House also contains a core with 
trajectories for cables, pipes, ducts, storage, 
a bathroom, two restrooms, a kitchen and two 
stairs. This core behaves wild, like an animal, 
grabbing the plinth, the front facade and roof 
of its cage. It is a partly cladded wire frame, a 
unique structural device.

WILD
Het Body House bevat ook een kern, die naast 
trajecten voor kabels, leidingen en kanalen ook 
bergruimte, een badkamer, twee toiletten, een 
keuken en twee trappen, bevat, maar zich bo-
vendien gedraagt als een wild beest; graaiend 
naar de sokkel, de voorgevel en het dak van 
de kooi. Het is een deels beklede draadfiguur, 
een uniek constuctief element. 

1998 - Villa XXX 2001/2004 - Body House

CONCENTRATED
Villa XXX combines stairs with heavily con-
densed program (bathroom, study, kitchen, 
storage room) in a black cube. This super dense 
core is a kind of Kaaba, an epi center that ‘ra-
diates’ activities and around which the family 
revolves. It liberates the living space from small 
programmatic debris.

GECONCENTREERD
In Villa XXX zijn de trappen gecombineerd met 
zwaar geconcentreerd programma (badkamer, 
studeerkamer, keuken, berging) in een zwart 
blok. Deze superkern is een soort Kaaba, een 
epicentrum dat dienstbaarheid uitstraalt. De 
familie beweegt in cirkelvormige patronen om 
deze kern, die de leefruimte van programma-
tische fall out heeft bevrijd.

FROM HEAVY TO ORGANIC CORES
VAN ZWARE NAAR ORGANISCHE KERNEN 

LINKS
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FROM CORES TO VECTORS
VAN KERNEN NAAR VECTOREN 

FUNCTIONALITY
Vector-like axes are the most ordinary way 
of connecting over longer distances. The 
crosspoints of these axes are the most obvi-
ous urban epi centres.The Delft South Station 
project  is a real interface at this node, a place 
where literally all infrastructural flows are inter-
connected.

FUNCTIONALITEIT
Vectorachtige assen worden het meest ge-
bruikt om verbindingen over lange afstanden te 
maken. De kruisingen van deze assen zijn de 
meest voor de hand liggende stedelijke brand-
punten. Het project voor Station Delft Zuid is 
een echte interface op dit knooppunt, waarbij 
letterlijk alles met alles is verbonden.

2001/2004 - Body House 1998 - Delft South Station

IDENTITY
The core connects three sub projects through 
two stairs, a visible and a hidden one. One can 
walk over its surface to reach the roof terrace. 
From just a facilitating core it became a stairway 
to heaven.

IDENTITEIT
De kern verbindt drie sub projecten met zicht-
bare en verborgen trappen. De bewoners kun-
nen over het oppervlak lopen om het dak te 
bereiken. Aanvankelijk slechts een  facilitaire 
kern, uiteindelijk het hoofdgegeven van dit huis.

LINKS
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FROM NODES TO FRAYED BUNDLES
VERKNOOPTE ASSEN vs GERAFELDE BUNDELS 

INCIDENT
Lanes of freeways can also be frayed into bun-
dles of thinner, dedicated and more vector-like 
links. The A12 project bundle operates more 
advanced by ‘flipping’ vehicles horizontally 
and vertically to individual highway addresses. 
Dedicated addresses need smaller quantities 
of square meters.

INCIDENT
Snelwegen kunnen ook uiteengerafeld worden 
in bundels dunnere, meer toegewijde en vec-
torachtige verbindingen. In het A12 project 
functioneren ze geavanceerder waarbij voer-
tuigen horizontaal en verticaal naar individuele 
snelwegadressen worden ‘geflipperd’. Dit soort 
adressen kan gemaakt worden met minder 
vierkante meters.

1998 - Delft South Station 2001 - A12 Long Term - parallell system

CHAIN
Usually the programming of axes like these is 
complex. Many square meters of floor space 
are needed and the chains they make are de-
termined by their weakest link, often one single 
building.

KETTING
Het programmeren van assen is meestal 
complex. Veel vloeroppervlak is benodigd en 
de zwakste schakel, één functie of een enkel 
gebouw, bepaalt de sterkte van de gehele as.

LINKS
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FROM FLIPPERS TO INVASIVE INFRA CHANNELS 
VAN FLIPPERS NAAR INGEWEVEN INFRA- KANALEN 

LENGTH
The most dedicated flippers are the infra-
channels in the Infrabodies Bergweg project. 
Generated by the sheer length of this project, 
vehicles can travel through these trenches that 
are excavated in the facade zone.

LENGTE
De meest toegewijde flippers zijn de infra-
kanalen van het Infrabodies Bergweg project. 
Deze kanalen voor voertuigen, uitgehold in de 
gevelzone, worden mogelijk gemaakt door de 
grote lengte van het project.

2001 - A12 Long Term - parallell system 1998 - Infrabodies, Bergweg

SPEED
A limited speed of just 70-80 km/h max. makes 
these short and efficient flippers work.

SNELHEID
Een beperkte snelheid van 70-80 km/uur maakt 
deze korte en efficiënte flippers mogelijk.

LINKS
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SPINE AND HELIX 
RUGGENGRAAT EN SPIRAAL 

3-D
For the Infrabodies Schieplein project a helix, as 
a compressed linear path, acts as a thin vector-
like link between a stack of buildings. It is the 
3-dimensional translation of two roundabouts 
at its foot, where prosthetics of the interface 
connect to the highway below in both directions.

3-D
In het Infrabodies Schieplein project functio-
neert een gecomprimeerd lineair traject in de 
vorm van een spiraal als  verbinder in een sta-
peling van gebouwen. Het is een driedimensio-
nale vertaling van twee gestapelde rotondes 
onderin, waar prothesen de interface in beide 
richtingen met de snelweg verbinden.

1998 - Infrabodies, Bergweg 1998 - Infrabodies, Schieplein

2-D
The two-dimensional character makes these 
links very efficient but also very dominant. 
Flexibility is low and the program has to be 
protected against fire hazard, possible impact 
and exhaust fumes. 

2-D
Het tweedimensionale karakter maakt deze 
verbindingen erg efficiënt maar ook inflexibel 
en dominant. Het programma moet beschermd 
worden tegen vuurbelasting, mogelijke con-
structieve schade en uitstoot.

LINKS
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VECTOR INTERFACES
LINEAIRE INTERFACES 

POWER STACK
The Compressor’s interface functions like a 
harddisk with platters. It seems primitive as it 
consists of a vector-like circular layout. But it is 
at the same time very powerful because of its 
robustness, simplicity, sheer size and repetition 
of five stacked roundabouts; each dedicated to 
one specific mode of transportation. 

GESTAPELDE KRACHT
De interface van de Compressor functioneert 
als een harddisk. Deze lijkt primitief vanwege 
de circulaire, lineaire layout, maar is tegelijk 
zeer krachtig door de grootte, de eenvoud en 
de bruutheid van vijf gestapelde rotondes, elk 
gespecialiseerd in één specifiek type modaliteit.

1998 - Infrabodies, Schieplein 1999 - Compressor

LINEAR VULNERABILITY 
The helix is a thin and vulnerable connector 
because of its singular character.

LINEAIRE KWETSBAARHEID
De spiraal is een dunne en kwetsbare verbinder 
door zijn enkelvoudige karakter.

LINKS
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COORDINATE GRIDS
COÖRDINATEN GRIDS 

EXTENSION
The Stoopweg project utilises two structural 
facade grids with line-shaped contacts to the 
highway. The project obtains two fields full of co-
ordinates that are the targets of large numbers 
of gondolas which carry vehicles and drivers to 
their destinations. 

UITBREIDING
Het Stoopweg project maakt gebruik van twee 
dragende gevelgrids met lijnvormig contact 
aan de snelweg. Het project bezit twee velden, 
gevuld met coördinaten voor gondels, die 
voertuigen en personen naar hun bestemming 
brengen.

1999 - Compressor 1998 - Infrabodies, Stoopweg

CLONE
The Compressor interface is derived from Place 
d’Etoile in Paris, the 10-lane genius mega 
roundabout with the largest flow capacity in 
the world originating from a deliberate lack of 
traffic control. 

KLOON
De interface van de Compressor is afgeleid 
van Place d’Etoile in Parijs, een geniale mega 
rotonde met tien stroken, een verkeerwis-
selaar met de grootste doorstroomcapaciteit 
ter wereld, ontstaan door een doelbewuste 
afwezigheid van verkeersmaatregelen.

LINKS
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FROM GRID TO SHEET
VAN GRID NAAR PLAAT 

CENTRAL
If one centred and massive link is needed, a 
sheet can be warped into a funnel or crater, like 
in the Heuvelrug project. It will act as a public 
space because of its collective character, its 
size and its central position. 

CENTRAAL
Wanneer een enkele, gecentreerde, enorme 
link nodig is dan kan een vlak vervormd worden 
tot een trechter of krater, zoals in het Utrechtse 
Heuvelrug project. Het functioneert naast 
verbinder ook als een publieke ruimte door het 
collective karakter, de schaal en de centrale 
positie.

1998 - Infrabodies, Stoopweg 2001 - A12 Lange Termijn - Utrechtse Heuvelrug

SPREAD
The grids can be seen as tilted extensions of 
the highway surface. 

UITGESTREKT
De grids kunnen beschouwd worden als ver-
lengstukken van de snelweg. .

LINKS
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ACTIVE FILTERS
ACTIEVE FILTERS 

SIEVE
The planar device of Leidsche Rijn connects 
horizontally through the continuity of its deck as 
well as vertically by offering many perforations 
for connectors. 

ZEEF
De plaat van Leidsche Rijn verbindt zowel 
horizontaal door de continuiteit van het dek als 
verticaal via de vele perforaties voor niveauwis-
selaars.

2001 - A12 Long Term - Utrechtse Heuvelrug 2000 - Leidsche Rijn City Center

HOLE
The curved plane of the crater supplies numer-
ous free-flow links over its complete surface. It 
is a connector by itself, allowing people to walk 
its warped sides. 

GAT
Het gekromde oppervlak van de krater zorgt 
voor een groot potentieel aan verbindingen voor 
mensen, lopend over het oppervlak.

LINKS
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IRRIGATION SYSTEMS 

IRRIGATIE SYSTEMEN 

ACTIVE
The A12 highway needs assistance of the A4 to 
make a delta of connections at overpass level 
that will link the isolated grid city of The Hague 
to the Randstad Ring system.

ACTIEF
De A12 heeft hulp nodig van de A4 om een delta 
van verbindingen op +1 niveau te gereneren, 
die Den Haag als geïsoleerde gridstad aan de 
Randstad infra gaat koppelen. 

2000 - Leidsche Rijn City Center 2001 - A12 Long Term - Infra Delta

PASSIVE
The massive amount of perforations will have 
to feed the ‘hunger’ of this social world. Density 
with large numbers of people is the breeding 
condition for this kind of urban environment. 
The large amount of possible links however 
makes social control a tough issue.

PASSIEF
Het enorme aantal perforaties zal de ‘honger’ 
van deze sociale delta moeten stillen. Dichtheid 
met grote aantallen mensen is de basisconditie 
voor dit soort stedelijke voedingsbodems. Het 
grote aantal mogelijke verbindingen maakt 
sociale controle en veiligheid echter complex.

LINKS
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PROGRAMMABLE WEBS
PROGRAMMEERBARE WEEFSELS 

POLDER
A strategy to absorb is applied in the Shipping 
Valley project. It works by filling up the ‘moulds’ 
that are made by the hollow dike bodies. 

POLDER
Een startegie om te absorberen is toegepast 
in het Shipping Valley project. Lineaire verbin-
dingen voor transport in holle dijken maken 
een layout met ‘mallen’, die met functies gevuld 
kunnen worden.

2001 - A12 Lange Termijn - Infra Delta 2002 - Shipping Valley

DELTA
Flyovers are connected to create an infrabed 
that brings vehicles like water to their download 
channels into the city fabric. 

DELTA
Fly overs worden verbonden  en vormen samen 
een rivierbodem die voertuigen gelijk water via 
hun irrigatiekanalen de stad in leidt.

LINKS
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FROM WEB TO CLOUD
VAN WEEFSEL NAAR WOLK

FREE FLOW
For Zoetermeer as suburban field, a cloud 
made of free transport ‘particles’ seems to be 
more efficient. Compared to the costs of an 
elevated people-mover system of only 1.600-
m length, a taxi enclave with 1.680 brand new 
vehicles covers this large suburban area for the 
same amount of money.

VRIJE CIRCULATIE
Voor Zoetermeer als suburbaan veld lijkt een 
wolk met vrije voertuigen efficiënter. 
Vergelijkbaar met de kosten van een locale 
people mover van slechts 1.600m. lengte, geeft 
een taxi-enclave met 1680 gloednieuwe auto’s 
een volledige dekking van Zoetermeer.

2002 - Shipping Valley 2002 - Zoetermeer - Afrikaweg

PATTERN
The layouts of these cappillair dikes can be vari-
ous: grid-like, radial, crystal-like, random, etc. 

PATROON
De layouts van deze capillaire dijken zijn varia-
bel: gridachtig, radiaal, kristalachtig, willekeurig, 
etc.

LINKS



© copyright MONOLAB architectsS Y N C

63

DENSITY VOIDS INFRA-STRUCTURES LINKS PARALLELISM CONTACT

PARTICLES vs FIXED CONNECTORS
DEELTJES versus VASTE CONNECTORS

OMNI PRESENCE
The Leidsche Rijn project also works with a 
large system covering the entire site. It is a 
cloud of vertical connectors like elevators, 
emergency stairs, ramps, public stairs and 
escalators.

ALOMTEGENWOORDIGHEID
Het Leidsche Rijn project functioneert ook met 
een systeem dat de gehele locatie bedekt. Hier 
is het een wolk van vaste niveauwisselaars, 
zoals liften, noodtrappen, hellingbanen, trappen 
en roltrappen.

2002 - Zoetermeer - Afrikaweg 2000 - Leidsche Rijn City Center

INTERACTIVITY
This tax free taxi enclave simply occupies the 
existing road system.
It is a moving organism, contracting and ex-
panding with the transport needs of inhabitants. 

INTERACTIVITEIT
Deze belastingvrije taxi-enclave maakt een-
voudig gebruik van het bestaande wegenstel-
sel. Het is een organisch geheel, expanderend 
en krimpend met de transportbehoefte van 
bewoners.

white ramps
red stairs
bleu escalators
green freight / public elevators 

wit hellingbanen
rood trappen
blauw roltrappen
groen goederen / personenlifen

LINKS
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white ramps
red stairs
bleu escalators
green freight / public elevators 

wit hellingbanen
rood trappen
blauw roltrappen
groen goederen / personenlifen

FROM CLOUDS TO MULTI-SYSTEMS
VAN WOLKEN NAAR MULTI SYSTEMEN

LAMINATE
The Breda Sands Infrascape consists of four 
separate layers of connective systems: white 
grid, orange looping, blue infra-tubes and land-
scape deck. Each system functions separate 
and almost autonomously: a modern ‘stratifi-
cation’. 

LAMINAAT
Infrascape Bredase Zanden bestaat uit een 
gelaagheid van vier verschillende verbindende 
systemen: wit grid, oranje looping, blauwe 
infratubes en landschapsdek. Elk systeem 
functioneert apart en bijna autonoom: een 
modernistische  ‘stratosfeer’.

2000 - Leidsche Rijn City Center 1999 - Breda Sands Infrascape

MIX
Although these connectors are fixed in place, 
the large spread, the mix and the quantity cre-
ate a kind of infrastructural sphere, radiating 
and spreading human presence and social 
control within its borders. 

MENGSEL
Alhoewel deze connectors gefixeerde posities 
hebben, zorgen de grote spreiding, het meng-
sel en de hoeveelheid voor een infrastructurele 
wereld, die binnen haar grenzen menselijke 
aanwezigheid en sociale controle uitstraalt.

 1 grid
 2 looping
 3 infra-tubes
 4 landscape deck / landschapsdek (verwijderd / removed) 
 5 atrium buildings / atriumgebouwen
 6 streams / riviertjes
 7 islands / eilanden
 8 high speed train / HSL
 9 highway / snelweg
 10 city road / stadsweg
 11 conventional railroad / bestaand spoor
 12 platforms high speed train / perrons HSL

 1

 6

 5
 11

 10

 9

 8

 7

 2

 3

 11

 12

LINKS
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 1 grid
 2 looping
 3 infra-tubes
 4 landscape deck / landschapsdek (verwijderd / removed) 
 5 atrium buildings / atriumgebouwen
 6 streams / riviertjes
 7 islands / eilanden
 8 high speed train / HSL
 9 highway / snelweg
 10 city road / stadsweg
 11 conventional railroad / bestaand spoor
 12 platforms high speed train / perrons HSL

 1

 6

 5
 11

 10

 9

 8

 7

 2

 3

 11

 12

FROM STACK TO SYMBIOSIS
VAN STAPELING NAAR SYMBIOSE

PUBLIC LINKS 
In the Compressor project as well we can see 
several autonomous infra-systems (top). But 
here public space takes care of connections 
between infra-systems (bottom).

OPENBARE VERBINDINGEN
Binnen het Compressor project zien we 
eveneens diverse autonome infra systemen 
(boven). Maar intensieve uitwisseling tussen 
deze systemen vindt hier plaats in de publieke 
ruimten (onder).

1999 - Breda Sands Infrascape 1999 - Compressor

PRIVATE LINKS
These four systems operate very autonomously 
and do not need many public in-between links. 
These links are made in the atriums of private 
buildings. 

PRIVE VERBINDINGEN
De vier systemen opereren autonoom en 
hebben weinig behoefte aan veel onderlinge 
openbare verbindingen. Deze verbindingen 
worden gemaakt in de privé-sfeer, binnen de 
atriumgebouwen.

LINKS
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MOTHERBOARDS
MOEDERBORDEN

BREEDER SHEET
The efficiency of the Leidsche Rijn project is 
the exponent of its synergetic components. It is 
based on symbiosis and intensity; an advanced 
breeder sheet; a motherboard for real urbanism. 

VOEDINGSBODEM
De efficiëntie van het Leidsche Rijn project is het 
exponentiële resultaat van haar synergetische 
onderdelen. Het is gebaseerd op symbiose en 
intensiteit, een geavanceerde voedingsbodem; 
een moederboard voor echte stedenbouw.

1999 - Compressor 2000 - Leidsche Rijn City Center

MACHINE
The efficiency of the Compressor is the ma-
chine like co-operation of its compressed com-
ponents. It is charged by the marriage of public 
voids and infra systems and the urgency of its 
node value.

MACHINE
De efficiëntie van het Compressor project ligt 
in de machineachtige samenwerking van de 
samengedrukte componenten. De Compres-
sor is opgeladen door het samengaan van pu-
blieke ruimten en infrasystemen en de urgentie 
van haar knoopwaarde.

 1 A2 highway / A2 snelweg
 2 rail and station / spoor & station
 3 bus station & bus track / bus station & busbaan
 4 city road Vinex-Utrecht / stadsweg Vinex-Utrecht
 5 Vinex road & gates / Vinex weg & poortjes
 6 parking ring road / parking ringweg
 7 parking & service street / parking- & expeditiestraat
 8 parking table / parkeertafel
 9 peripheral program (exple. Ikea) / perifere functie (bijv. Ikea)
 10 edge program / rand programma
 11 infra system for highrise strip / infra systeem voor hoogbouwstrip

 1

 6  5
 10

 9

 8  4

 2
 3

 11

 7

LINKS
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The core issue of parallelism is that various events can happen at the same location 
at the same time and that they can mutually affect each other. 

Our contemporary culture is saturated with instant availability and convenience. 
To facilitate our life patterns -program on demand- it is inevitable to conceive directly 
linked spheres or worlds. These worlds can be rather primitive, the communicative 

links make them into intelligent and advanced systems.
How do these worlds interact?

De kern van parallellisme is dat verschillende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden 
op hetzelfde moment en op dezelfde plaats en dat ze elkaar wederzijds kunnen 

beïnvloeden.
Onze huidige cultuur is doordrongen van directe beschikbaarheid en comfort. 

Om onze leefpatronen te faciliteren is het onontkoombaar diverse werelden direct te 
verbinden. Deze werelden kunnen vrij primitief zijn, de communicerende verbindin-

gen maken ze tot intelligente en vooruitstrevende systemen.
Hoe reageren ze op elkaar?

P A R A L L E L I S M
PARALLELLISME
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3D-FILTER
The unprecedented mass of the Compressor 
allows the coexistence of different stacked 
communities. The rough, primitive layering 
works like a filter system for people, vehicles 
and goods. This blending of residential, com-
mercial, cultural and social programs makes 
true urbanism. 

3D-FILTER
De ongekende massa van de Compressor 
maakt een samenleving van verschillende 
stadswijken. De primitieve gelaagdheid werkt 
als een filter voor mensen, voertuigen en 
goederen. Deze mix van woonprogramma en 
commerciële, culturele en sociale functies, 
creeërt echte stedenbouw.

2001 - A12 Long Term - Utrechtse Heuvelrug 1999 - Compressor

2D-FLOW
To minimise the impact of this infra linked visitor 
center on the surrounding nature reserve, we 
buried its disturbing and hostile program in the 
moraine with just one crater-shaped link. The 
funnel controls visitors access. 

2D-STROOM
Om de invloed van dit infragekoppelde be-
zoekercentrum op het omringende natuurreser-
vaat te beperken is het verstorende en vijandige 
programma in de morene begraven. De trechter 
van een kraterachtige verbinding regelt de toe-
gankelijkheid voor bezoekers.

FROM SINGLE CONTACT TO ROUGH SYSTEM
VAN ENKEL CONTACT TOT GROF SYSTEEM

PARALLELISM
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INNOCENCE
The Shipping Valley project is a very simple 
horizontal distribution system. Vulnerable pro-
gram floats on the horizon of multilevel distri-
park programs. An elevated pasture landscape 
re-introduces original context. 

ONSCHULD
Het Shipping Valley project is een eenvoudig 
horizontaal distributiesysteem. Kwetsbaar pro-
gramma drijft op een horizon van meerlaagse 
bedrijvenparken. Een opgetilde polder herintro-
duceert oorspronkelijk weidelandschap.

1999 - Compressor 2002 - Shipping Valley

INDEBTEDNESS
A composition of three dimensional infrastruc-
tural systems has to support an extensive mix 
of stacked worlds. This project is indepted in 
advance because it raises many complex is-
sues from the very start. 

SCHULD
Een compostitie van driedimensionale infra-
systemen moet een uitgebreide mix van gesta-
pelde werelden ondersteunen. Dit project is bij 
voorbaat ‘schuldig’ door alle complexe vragen 
die reeds bij aanvang worden opgeroepen.

INLAYS
VULLINGEN

PARALLELISM
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COMMUNICATION
The Leidsche Rijn project absorps all infra 
structural systems. The heavily pierced city 
floor becomes the communicating membrane 
between two contrasting situations: a park over 
the freeway and a dense, convenient pedes-
trian paradise over a consistent infra heaven. 
These worlds are in osmosis.

COMMUNICATIE
In het Leidsche Rijn project zijn alle infrastruc-
turele systemen geabsorbeerd. De zwaar ge-
perforeerde stadsvloer wordt het communice-
rende membraan tussen twee contrasterende 
situaties: een park boven de snelweg en een 
dicht, comfortabel voetgangersparadijs bo-
ven een gecomprimeerde infrawereld. Deze 
werelden werken als communicerende vaten.

2002 - Shipping Valley 2000 - Leidsche Rijn City Center

DISTRIBUTION 
Shipping Valley is fully dedicated to distribution. 
The innocent pasture landscape disguises a 
ruthless 24/7 mean machine. 

DISTRIBUTIE
Shipping Valley is toegespitst op distributie. 
Het onschuldige landschap camoufleert een 
meedogenloze volcontinue machine.

MULTI LAYER SYSTEMS
MEERLAAGSE SYSTEMEN

PARALLELISM
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HIERARCHY 
A villa like a wood block placed on rocks.
The private world in the block is leading and 
protects another more open world below. The 
rock-like volumes host, support and link dif-
ferent ‘worlds’. Each rock hides its own dedi-
cated program. It looks simple, but this project 
contains a surprisingly complete network of 
interactions. 

HIERARCHIE
Een villa in de vorm van een houten blok dat op 
een aantal rotsen is geplaatst. De privé wereld 
in het blok is hoofdzaak en beschermt een meer 
open wereld eronder. Elke rots verbergt haar 
eigen specifieke programma en bedient, onder-
steunt en verbindt verschillende werelden. 
Dit eenvoudige project bevat een verrassend 
compleet netwerk van interacties.

2000 - City Center Leidsche Rijn 2002 - House for E

BALANCE
It is a vulnerable concept. Main issues are a 
balanced social security, management and 
maintenance. 

BALANS
Het is een kwetsbaar concept. De belangrijkste 
zaken zijn een evenwichtige sociale veiligheid, 
beheer en onderhoud.

SIMPLE STACKS
EENVOUDIGE STAPELINGEN

PARALLELISM
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SLICED JUNGLE
A garden floor is incised and flipped up. An 
interior is interlaced within this natural gap. 
The Villa XXX is a true hide-out in maximised 
contact with an almost untouched surrounding 
‘Dutch jungle’. 

GESPLETEN JUNGLE
De vloer van een tuin is ingesneden en om-
hooggeklapt. Een interieur is in deze open-
ing ingeschoven. De Villa XXX is een echte 
schuilplaats in volledig contact met een bijna 
onaangeroerde ‘Hollandse jungle’.

2002 - House for E 1998 - Villa XXX

IMPOSED NATURE
The context is charged by introducing strange 
elements like rocks. Even these alien objects 
can embed the whole project in the surround-
ing garden. 

OPGELEGDE NATUUR
De context wordt opgeladen door het introduc-
eren van vreemde elementen zoals de rotsen. 
Zelfs deze vreemde objecten kunnen het pro-
ject integreren in de omliggende natuurlijke tuin.

INTERLACE
VERWEVING

PARALLELISM
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IN BETWEEN
The body of the Body House is overwhelming, 
because it operates inside the main space. It 
links three different programs together, it is their 
structural support, it hosts several services and 
it is their interface with the outside world. The 
owners however are mostly living interactively; 
in-between this omnipresent organism and the 
envelope. 

ENTRE DEUX
De body van het Body House is overweldigend 
omdat hij opereert binnenin de hoofdruimte, 
drie verschillende programma’s aan elkaar 
bindt, zorgt voor hun constructieve ondersteun-
ing, een aantal functies bedient en hun bemid-
delaar met de buitenwereld is. De bewoners 
echter leven de meeste tijd in de ruimte tus-
sen dit alomtegenwoordige organisme en de 
enveloppe.

1998 - Villa XXX 2001/2004 - Body House

INSIDE
The villa offers two distinctive worlds: living ver-
sus jungle. The inhabitants live inside nature. 
This is emphasized by the revolving patterns 
of its users around a core facing all sides of the 
old garden.

BINNENIN
De villa biedt twee onderscheidende werelden: 
wonen versus jungle. De bewoners leven in de 
natuur. Dit wordt benadrukt door de circulaire 
bewegingspatronen van de bewoners rondom 
een kern met uitzicht op de omliggende oude 
tuin.

ENTRE DEUX
ENTRE DEUX

PARALLELISM
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NEUTRALITY
The Stoopweg project organises the main 
program of this atrium building simply within 
the exterior cage of the grid gondola system. 
This triggers a profound contrast compared to 
the standard atrium system in its center. 

NEUTRALITEIT
Het Stoopweg project organiseert het hoofd-
programma van dit atriumgebouw op een-
voudige wijze in de externe kooi van het grid 
met het gondelsysteem. Dit zorgt voor een 
enorm contrast met het standaard atrium in 
haar centrum.

2001/2004 - Body House 1998 - Infrabodies, Stoopweg

DEFINITION
Its vulnerability could be the high contrast, defi-
nition and omnipresence of the specific body, it 
could be a tiresome environment.

DEFINITIE
Een zwak punt zou de aanwezigheid, de alomte-
genwoordigheid van de specifieke body kunnen 
zijn; mogelijk een vermoeiende leefomgeving.

CAGE SYSTEMS
KOOIEN

PARALLELISM
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FOLD
The neutral origami fold in the Kansai Library 
project also makes space, in this case for open 
visitor program. It is a lobotomised, brutal split 
between mass (stacks) and public void.

VOUW
De neutrale origami-vouw van de Kansai Kan 
bibliotheek maakt ook ruimte, in dit geval voor 
open bezoekersprogramma. Het is een brute 
splijting tussen massa (depots) en open pu-
blieke ruimte.

1998 - Infrabodies, Stoopweg 1997 - Kansai Kan Library

SPLIT
The gondola system, counterpart of the con-
ventional atrium logistics, brings the freeway 
within the rentable user space and transforms 
this ‘parking facility’ into an advanced multi 
functional building.

SCHEIDING
Het gondelsysteem, tegenhanger van de con-
ventionele atrium logistiek, brengt de snelweg 
in de gebruikersruimte en tranformeert deze 
parkeergarage in een geavanceerd multifunc-
tioneel gebouw’.

LOBOTOMY
LOBOTOMIE

PARALLELISM
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CO-OPERATION
In the Infrascape project, a new city center, the 
overlap of four co-operating strata with tradi-
tional infrastructures (vehicle grid, pedestrian 
network, infra tubes and deck) makes a thick 
supportive pattern for the multiple coexistence 
of three urban programs: hyper infra, pedestrian 
paradise and synthetic landscape. 

SAMENWERKING
In de Infrascape Bredase Zanden, een nieuw 
stadscentrum, maakt een stapeling van vier 
samenwerkende lagen traditionele infra (ver-
keersgrid, voetgangersnetwerk, infratubes 
en dek) een dik ondersteunend patroon voor 
een gelijktijdig bestaan van drie stedelijke pro-
gramma’s: hyperinfra, voetgangersparadijs en 
synthetisch landschap.

1997 - Kansai Kan Library 1999 - Infrascape Breda Sands

SEPARATION
The fold serves and maximises contact be-
tween the solid stacks and the various open 
visitor space and takes care of the infrastruc-
tural support. Maximum contact is generated 
through maximized division. 

SCHEIDING
De vouw bedient en vergroot het contact tussen 
depots binnenin en de diverse open bezoe-
kersprogramma’s en zorgt gelijktijdig voor in-
frastructurele ondersteuning. Maximaal contact 
is gerealiseerd via maximale scheiding.

INTO MELTDOWN
NAAR VERSMELTING

PARALLELISM
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NEUTRAL
In the Non-building project  the device itself is 
exposed as a simple, primitive alternation of 
sandwiched floors. Neutrality is the key issue for 
this urban facilitator. It allows stacked parallel 
eco-systems for many different programs and 
activities and casually absorbs a cloverleaf and 
overpasses of freeways.

NEUTRAAL
In het Non Building project is het project zelf 
zichtbaar als een eenvoudige, primitieve afwis-
seling van gekoppelde vloeren. Neutraliteit is 
het kernbegrip voor deze stedelijke generator. 
Het bevat gestapelde, parallelle ecosystemen 
voor vele verschillende functies en absorbeert 
terloops een klaverblad met passages voor 
flyovers en snelwegen.

1999 - Infrascape Breda Sands 1998 - Infrabodies, Non Building

EXPLICIT
The overlaps of these different infrastructural 
systems are completed by the incision of a 
network of trench-like voids into the landscape. 
Those trenches are behaving like urban can-
yons, catching light and air, tracing the pedes-
trian network and binding the extended parts 
of the project together. 

UITGESPROKEN
De overlap van deze verschillende infasyste-
men wordt vervolmaakt door de insnijding van 
een netwerk van langgerekte leegten in het 
landschap. Ze gedragen zich als stedelijke 
canyons, ze vangen licht en lucht, volgen het 
voetgangersnetwerk en binden de afgelegen 
delen van het project aaneen.

SPONGES
SPONZEN

PARALLELISM
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HOLES
In the Infrabody Rotte Delta project quantum 
leaps are made by simple holes in floors. Al-
though it is a simple concept, the programmatic 
implications are rich. The Randstad Cowboy 
can switch between two worlds in a split sec-
ond, from car dealer to eco-farmer. A kind of 
digital behaviour: 0 or 1. 

GATEN
In het Rotte Delta project worden kwantum-
sprongen gemaakt door middel van simpele 
gaten in vloeren. Dit concept is misschien erg 
eenvoudig, de programmatische implicaties 
echter zijn veelvoudig. De Randstad Cowboy 
kan binnen enkele seconden schakelen tussen 
twee werelden, van autohandelaar tot ecoboer. 
Een soort digitaal gedrag: 0 of 1.

1998 - Infrabodies, Non Building 1998 - Infrabodies, Rotte Delta

VOIDS
A system of micro and macro voids makes 
programs operate in Darwinist competition; 
suffering, surviving and communicating through 
this bold sequence of open and closed fields, 
of floor and no-floor situations.

HOLTEN
Een systeem van micro en macro holten zorgt 
ervoor dat programma’s zich gedragen als in 
een Darwinistische competitie; lijdend, overle-
vend en communicerend in deze brute reeks 
van open en geloten velden, in vloer-of-geen-
vloer situaties. 

LAMINATES
LAMINATEN

PARALLELISM
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PERFORMANCE
Another issue of parallelism is performance. In 
the A12 Long Term project the proposed paral-
lel system on both sides of a freeway system 
boosts the capacity and real evolution of the 
freeway after 50 years of stagnation and con-
gestion.

PRESTATIE
Een ander onderdeel van parallellisme is pre-
statie. In het ontwerp voor de  A12 lange termijn 
vergroot het parallelsysteem aan weerszijden 
van een snelwegsysteem de capaciteit en echte 
evolutie van de snelweg na 50 jaar van stagna-
tie en congestie.

1998 - Infrabodies, Rotte Delta 2001 - A12 Long Term - Infra deck Utrecht

QUALITY
More contrast between upper and lower pro-
gram means a higher quality of the links and a 
higher degree of parallelism. 

KWALITEIT
Meer contrast tussen programma’s boven en 
onder betekent een hogere kwaliteit van de 
verbindingen en een hogere graad van paral-
lellisme.

BUNDLES
BUNDELS

PARALLELISM
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MOUNTAIN
The Infrabodies Bergweg project allows ramps 
in its facade zones that bring logistic technolo-
gies above the roof tops and within the working 
space. Length generates excavated infra chan-
nels: the building as mountain.

BERG
Het Bergweg project staat hellingbanen in de 
gevelzone toe en brengt bewegende techno-
logie boven de horizon van de stad en in de 
sfeer van de werkruimte. Lengte genereert 
uitgesneden infrakanalen in de gevelwand: het 
gebouw als berg.

2001 - A12 Long Term - Infra deck Utrecht 1998 - Infrabodies, Bergweg

BARRIER
Systems like these are very complex to build in 
The Netherlands. Infrastructure as an adminis-
trative problem: in one of the smallest countries 
in the world, three autonomous and competing 
central administrative ministries are occupied 
with logistics and infra.

BARRIERE
Zulke systemen zijn in Nederland erg moeilijk te 
realiseren. Infrastructuur als politiek probleem: 
in een van de kleinste landjes ter wereld houden 
drie autonome en strijdende departementen 
zich tegelijkertijd bezig met logistiek en infra.

INVASIVE SYSTEMS
INDRINGENDE SYSTEMEN

PARALLELISM
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WIDE SCREEN
The infra helix of Infrabodies Schieplein brings 
vehicles through the cores of stacked buildings. 
Diving swimmers cross multiple horizons like 
airplanes.

WIDE SCREEN
De infraspiraal van Schieplein brengt voertui-
gen door de kern van een reeks gestapelde 
gebouwen. Duikers kruisen meerdere horizons 
als passerende vliegtuigen.

1998 - Infrabodies, Bergweg 1998 - Infrabodies, Schieplein

CLIFF HANGER
Vehicles cross the horizon like airplanes.

CLIFF HANGER
Auto’s kruisen de horizon als passerende vlieg-
tuigen.

SEQUENCES
REEKSEN

PARALLELISM
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BURN OUT
Leisure program is an easy target in big urban 
interiors. The main target of Infrabodies Klein-
polderplein is to trigger adrenaline. Simulated 
car crash next to indoor beach party; how much 
more can we take?

BURN OUT
Vrijetijdprogramma’s zijn een gemakkelijk 
doelwit in grote stedelijke interieurs. Het hoofd-
doel van Infrabodies Kleinpolderplein is het 
triggeren van adrenaline.  Gesimuleerde auto-
ongelukken naast een indoor strandparty; 
hoeveel meer kunnen we nog verdragen?

1998 - Infrabodies, Schieplein 1998 - Infrabodies, Kleinpolderplein

HYPE
This scheme glorifies contrast and copy-paste 
programming.

HYPE
Dit ontwerp benadrukt tegenstellingen en han-
teert copy-paste programmering.

EGO SYSTEMS
EGO SYSTEMEN

PARALLELISM
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Contact is the proximity, co-operation and co-existence of completely different 
worlds.

In what ways do programs interact and how do projects meet their environment?
If we have to bring programs close together, we are forced to meet confrontations.

In our dense contemporary environment attempts to avoid confrontations
are useless any longer.

Architectural design is about integration and synergy. 
...resistance is futile...

Contact is de nabijheid en samenwerking van compleet verschillende werelden.
Op welke manieren reageren functies op elkaar en hoe gaan projecten om met hun 

omgeving?
Als we functies dicht bij elkaar moeten brengen, dan worden we gedwongen om 

confrontaties aan te gaan.
In onze huidige, dichte leefwereld is het vermijden van confrontaties

niet langer mogelijk.
Architectonisch ontwerp is de basis voor integratie en synergie. 

...verzet is nutteloos... 

C O N T A C T 
CONTACT
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TRANSFER versus 24/7
DOORSTROMING vs 24/7

ABSORPTION
The insertion of the 3.5-km1 Infrascape is a 
brutal act, but at the same time very carefully 
placed and precisely shaped. If infrastructure 
cannot be buried in the sand, this contextual 
material has to be lifted and pulled over, absorb-
ing infrastructure. 

ABSORBTIE
De brute aanleg van de 3,5 km1 Infrascape is 
tegelijk voorzichtig ingepast en nauwkeurig 
vormgegeven. Als infra niet onder het zand 
kan worden ingegraven dan moet dit contex-
tuele materiaal worden opgetild en eroverheen 
worden getrokken waarbij alle infra wordt ge-
absorbeerd.

2001 - A12 Long Term - Utrechtse Heuvelrug 1999 - Breda Sands Infrascape

EXCAVATION
For this Utrechtse Heuvelrug project we pro-
pose a repair of this moraine, a body of sand 
from the ice age. The repair completes the top 
of the moraine. It can then be excavated to func-
tion as a visitor center. This moraine comes to 
life with a pulsing heart linked to motorway, rail 
and surrounding nature reserve. 

UITHOLLING
Voor het project Utrechtse Heuvelrug hebben 
we voorgesteld om deze morene, een zand-
lichaam uit de ijstijd, te restaureren. Na repara-
tie van de top kan deze worden uitgehold om 
als bezoekerscentrum te dienen. De morene 
komt tot leven met een kloppend hart, verbon-
den aan snelweg, spoor en het omliggende 
natuurgebied.

CONTACT
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SCALE
SCHAAL

UNDERCOVER
Retro-actively the Villa XXX project is a tiny 
fragment of Infrascape. It surveys the interac-
tion of suspended landscapes and programs 
below. 

ONZICHTBAAR
Achteraf beschouwd is Villa XXX een fragment 
van de Infrascape, een onderzoek naar de 
interactie tussen opgetild landschap en onder-
liggende programma’s.

1999 - Breda Sands Infrascape 1998 - Villa XXX

BIG
Infrastructure bundles link the Infrascape to Eu-
rope through Schiphol and Zaventem airports. 
The landscape overhead makes local links for 
man, animal life and vegetation. 

GROOT
Infa bundels verbinden de Infrascape met Eu-
ropa via Schiphol en Zaventem. Het landschap 
bovenop maakt locale verbindingen voor mens, 
dier en vegetatie.

CONTACT
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CHARGE
LADING

EXPO
The programmable rocks and wooden block of 
the House for E project are imported and artifi-
cial. These strange elements are charging and 
celebrating the natural surroundings. 

EXPO
De programmeerbare rotsen en het houten 
blok van het Huis voor E zijn geïmporteerd en 
kunstmatig. Deze vreemde elementen geven 
de natuurlijke omgeving een hogere lading. 

1998 - Villa XXX 2002 - House for E

HIDE OUT
The program hides in an ambiguous slit of 
surrounding ‘Dutch jungle’. At the same time it 
is an escape from as well as a love affair with 
surrounding nature.

VERBERGEN
Het woonprogramma verbergt zich in een 
snede in de omliggende Nederlandse jungle, 
een dubbelzinnige situatie. Het is een ontsnap-
ping aan en tegelijkertijd een subtiele liefdes-
relatie met de omliggende natuur.

CONTACT
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CONTRAST
CONTRAST

LEAP
A new park covers the ‘burial ground’ of the A13 
highway. This thin natural skin connects existing 
green urban lungs and enters the Compressor 
while covering its interface. Within a couple 
of meters, the grass carpet makes the floor of 
the 300-m tall main atrium of this 2.5 million-m2 
urban mass. 

SPRONG
Het ‘graf’ van de A13 is bedekt met een park. 
Deze dunne natuurlijke laag verbindt bestaan-
de stedelijke groene longen en bedekt de inter-
face van de Compressor. Binnen enkele meters 
wordt dit laagje gras onderdeel van het 300 
meter hoge atrium van dit stedelijke megablok 
met 2,5 miljoen m2 vloeroppervlak.

2002 - House for E 1999 - Compressor

STEP
The lifted block protects the living below. It is 
blind and very much exposed as well. It com-
municates by opening itself up. The combina-
tion of block and rocks has become a natural 
element in the context of the garden. 

STAP
Het opgetilde blok beschermt de living eronder. 
Het blok is gesloten en tegelijkertijd volledig 
zichtbaar. Het communiceert door zich te 
openen. De combinatie van blok en rotsen is in 
de context van de tuin een natuurlijk gegeven 
geworden.

CONTACT
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ACTIVE vs RETRO ACTIVE LANDSCAPE
ACTIEF vs RETRO-ACTIEF LANDSCHAP  

REFILL
Adaptations that go with original contextual 
operations like the making of polders are much 
more natural. An innocent pasture landscape 
is literally covering and embedding this logistic 
gateway. Hollow dike bodies are in fact trans-
port lines making programmatically refillable 
polders. 

HERVULLING
Aanpassingen die zich voegen naar de orginele 
context, zoals het aanleggen van polders, zijn 
veel natuurlijker. Een onschuldig weideland-
schap bedekt letterlijk dit geïntegreerde logi-
tieke bedrijvenpark. Holle dijken zijn in wezen 
transportlijnen die programmatisch hervulbare 
polders begrenzen.

1999 - Compressor 2002 - Shipping Valley

INSERT
The burial of the highway and the insertion of 
landscaped context in the Compressor project 
are forced operations, a centrifugal outcome 
of the radical and profound specs of the com-
pressor. 

IMPLANTATIE
De implantatie van de snelweg en het aan-
brengen van landschap in de context van de 
Compressor zijn geforceerde operaties, een 
centrifugaal gevolg van de radicale specificaties 
van de compressor.

CONTACT
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URBANISM vs RE-ANIMATION  
STEDENBOUW versus REANIMATIE

RAW OPPORTUNISM
Along the A20 freeway, contact between urban 
environments is very narrow, short, fast and 
minimal. Each Infrabody is the radicalisation 
of one single issue that is likely to be the most 
successful in this local urban jungle. 

RAUW OPPORTUNISME
Rondom de A20 is het contact tussen stedelijke 
invloedsferen erg nauw, kort, snel en minimaal. 
Elke Infrabody is de radicalisering van een on-
derdeel dat waarschijnlijk het meest succesvol 
zal zijn in deze locale stedelijke jungle.

2002 - Shipping Valley 1998 - Infrabodies, Rotterdam

CLEAR CONSCIENCE
Shipping Valley is made by a two-phase plan-
ning. First, a new pattern of infrastructural dike 
bodies is spinned. After that the landscape, 
‘trapped’ between these dikes, is available to 
be filled up by new program. 

SCHOON GEWETEN
Shipping Valley wordt aangelegd via een fase-
ring in twee stappen. Eerst wordt een web van 
infrastructurele dijken gesponnen. Daarna is 
het landschap, ‘gevangen’ tussen de dijken, 
beschikbaar om opgevuld te worden met nieuw 
programma.

CONTACT
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INTO NETWORKS
NETWERK

FLOW
Two crossing infra lines block any possible 
contact between four districts in the Delft South 
Station project. Surprisingly, the insertion of 
more train tracks inverts the situation com-
pletely because of the inevitability to transform 
this node into a hub. 

STROMING
In het Station Delft Zuid project blokkeren twee 
kruisende infrabundels alle contact tussen vier 
stadswijken. Verrassend is dat door de inpass-
ing van nog meer treinsporen de situatie com-
pleet kantelt vanwege de stijgende noodzaak 
om deze knoop tot een hub te ontwikkelen.

1998 - Infrabodies, Rotterdam 1998 - Delft South Station

CHARGE
By taking context seriously, even these vast 
Infrabodies can develop and magnify local 
characteristic qualities. 

LADING
Door de context werkelijk serieus te nemen kun-
nen zelfs deze grote Infrabodies locale karak-
teristieke kwaliteiten ontwikkelen en versterken.

CONTACT
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NETWORK vs OSMOSIS
NETWERK versus FILTER

OVERLAP
If a node spreads out and becomes planar, it 
can only operate if connections are not just 
made by thin linear prosthetics, but by planar 
overlaps as well. The Leidsche Rijn City Center 
project fits by three complete overlaps, 
accepting the present infrastructural dynam-
ics of its site and of the surrounding suburban 
Vinex. 

OVERLAP
Een netwerkknoop die zich uitspreidt en een 
vlak wordt, kan slechts opereren als verbindin-
gen niet slechts gelegd worden via dunne lijn-
vormige prothesen, maar eveneens via overlap-
pingen. Het Stadscentrum Leidsche Rijn project 
is passend door drie complete overlappingen 
en het accepteren van de huidige infrastruc-
turele dynamiek en de omliggende Vinex.

1998 - Delft South Station 2000 - Leidsche Rijn City Center

GRID LINE
Huge urban spin off is not just created by re-
connecting the four districts, but for all by de-
veloping the two urban axes that generate the 
birth of a bipolar City of Delft. 

GRIDLIJN
Grote stedelijke spin-off wordt niet alleen be-
reikt met het verbinden van de vier stadsdelen, 
maar vooral door de ontwikkeling van twee ste-
delijke assen die de geboorte van een bipolair 
Delft genereren.

CONTACT
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TISSUE vs PROGRAMMATIC MOULD
WEEFSEL versus PROGRAMMATISCHE MAL

FOLD
Absorbing context can be achieved as well by 
celebrating national crafts. The Kansai Kan 
project became Japanese through adoption of  
the origami paper folding technique. The folding 
of the big building sheet achieved a foot print to 
fit the site, creating open spaces for the users 
of this Governmental Library. 

VOUW
Kansai Kan werd een Japans project door het 
adopteren van de origami papiervouw tech-
niek. Het vouwen van de grote plaat zorgde 
voor een passend ontwerp op de locatie, waar-
bij tegelijkertijd ruimte werd gemaakt voor de 
gebruikers van deze bibliotheek voor de over-
heid.

2000 - Leidsche Rijn City Center 1997 - Kansai Kan Library

CLONE
The cloning of urban tissue from Utrecht historic 
inner city core makes this a contextual center. 

KLOON
Het klonen van stedelijk weefsel uit de mid-
deleeuwse binnenstad van Utrecht maakt het 
tot een contextueel stadscentrum.

CONTACT
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NEUTRAL vs POLARISED PROGRAM
NEUTRALITEIT versus POLARISATIE 

RADICAL STACK
The Body House is a stack of three different 
small projects. The two below and on top are 
in ultimate contrast: a dark, heavy concrete 
patio plinth below and an open, light, flexible 
camping-like tent on top. In between these 
contrasting spheres is the big open living space 
with the mediating body. 

RADICALE STAPELING
Het Body House project is een stapeling van 
drie verschillende kleine projecten. De twee bo-
venop en onderin zijn uiterst contrastrijk. Een 
donkere, zware betonnen patioplint onderin en 
een open, lichte, flexibele campingachtige tent 
bovenop. Tussen deze contrastrijke sferen ligt 
de grote open leefruimte met de bemiddelende 
body.

1997 - Kansai Kan Library 2001/2004 - Body House

NEUTRAL FIELD 
The Kansai Kan project makes a scale jump. 
To exploit the advantages of its neutral omni-
present  two dimensional sheet, the 60.000-m2 
layout can be organised with the simplicity of a 
villa: ground floor, first floor and roof.

NEUTRAAL VELD
Kansi Kan maakt een schaalsprong. Dank zij 
de neutrale, alomtegenwoordige, tweedimen-
sionale plaat kan het 60.000m2 vloeroppervlak 
georganiseerd worden met de eenvoud van een 
villa: begane grond, verdieping en dak.

CONTACT
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