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Wat de architecturale figuur, met zijn 
veelzeggende kracht, onderscheidt van 
de niet-figuratieve uitdrukking, is dat ze 
aangepast kan worden. Het Mashhad-
project is in die zin een beeld van wat 
mogelijk is, een tastbare intuïtie.

Tastbare intuïtie
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LEVEL 03

LEVEL 00

LEVEL 06

LEVEL 02

Mashhad is een plaats waar ingenieurs kun-
nen samenkomen om met elkaar te over-
leggen. Op de begane grond creëert een 
doorgang een ruimtelijk-structurele vide in 
het volume en verbindt de twee straten in 
het gebouw.

Er zijn twee grote ruimten: de ene is de pu-
blieke zaal waar kandidaten zich aanmelden 
om een certificaat of goedkeuring van tech-
nische en andere documenten te verkrijgen, 
de andere is een amfitheater, waar seminars 
en conferenties kunnen doorgaan. Er zijn ook 
evenementen rond de techniek achter het 
bouwwerk.

De ruimtelijke inrichting van deze twee grote 
volumes, die respectievelijk de expertise en 
de professionele missie in het bouwwezen 
symboliseren, bepaalt de ruimtelijke inrich-
ting van het volledige gebouw.

De publieke zones en vergaderruimten, het 
amfitheater en de zaal waar documenten 
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CONCEPT

MAQUETTE

STRUCTURE

“Op weg naar de oplossing trekken we alle registers open”, verklaart Benjamin Denef zĳ n 
drive om altĳ d het onderste uit de kan te willen halen. Daarbĳ  stapt hĳ  niet alleen zelf uit de comfort 
zone, maar trekt hĳ  ook opdrachtgevers, aannemers en wetenschappers mee. En wat blĳ kt? 
‘Koppige volharding werkt.’
 
Als Vandersanden sluiten wĳ  graag aan bĳ  visionairs zoals Benjamin Denef. Kennis delen, is kennis
vermenigvuldigen. We kĳ ken vooruit en denken na over hoe we met toekomstig te bouwen huizen,
kantoren en gebouwen onze samenleving – maar ook kwaliteit van leven – vorm en inhoud
kunnen geven. Het mooiste maak je tenslotte samen.

Benieuwd naar de toekomstdroom van Benjamin Denef?
Kĳ k dan op www.vandersanden.com

“De kunst is technologie 
te koppelen aan 
ambachtelĳ kheid”Benjamin Denef

Architect
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goedgekeurd worden, liggen op de onderste 
verdiepingen (kelder, begane grond, eerste 
verdieping). Ze staan in rechtstreeks contact 
met de vide en de bestaande stedelijke zone.

De vide is geïnspireerd op de traditionele 
Iraanse morfologie en bouwstructuur. Hij 
bepaalt de ingang van het complex.

Alirezâ Taghâboni werd in 1977 geboren in 
Teheran en studeerde in 1995 architectuur 
aan de universiteit van Guilân. Tijdens zijn 
studies werkte hij voor een aantal adviesbu-
reaus. Toen hij in 2002 een doctoraat ging 
doen aan de Afdeling Wetenschappen en 
Onderzoek (islamitische Azâd-universiteit), 
had hij dus al vijf jaar praktijkervaring. 

Hij doctoreerde in 2007, op zijn dertigste. 
In 2010 opende hij Nextoffice (Digar in het 
Perzisch) in Teheran, zijn studio voor architec-
turaal onderzoek. Nextoffice is een onaf-
hankelijke studio voor innovatie en werkt 
op verschillende domeinen: architectuur, 
binnenhuisarchitectuur, kunst (schilderkunst, 
beeldhouwwerken, conceptuele kunst). 

Sinds 2002 doceert Taghâboni architec-
tuur aan de islamitische Azâd-universiteit in 
Teheran en aan de Ferdowsi-universiteit in 
Mashhad. De jonge architect won herhaal-
delijk nationale en internationale prijzen. 
Daarnaast is hij ook schilder, organiseerde hij 
tentoonstellingen met eigen werk en nam hij 
deel aan groepstentoonstellingen. 5454


