
L
éonSpikker is architect.
Met zijn 29 jaar symboli-
seert hij voormij de toe-
komst vanbouwendNe-
derland.OpdeTUDelft
leerdehij industrieel

ontwerpenenontmoettehij zijn latere
partners.Methendeeldehij een fascina-
tie voor robots. Zewarenhet er snel over
eens: ‘Je ziet deopmars van robots over-
al, behalve indebouw’.

Hunafstudeeropdrachtbrachthier
verandering in. Ergens in een verlaten
hoekje vanhetRDM-terrein inRotter-
damvondenze eenafgedankte robotarm
waarmee zehuneerste experimenten
deden. Sindsdienhebbenzenietmeer
achteruit gekeken.HunStudioRAP (Ro-
boticsArchitectureProduction) gooit in-
middelshogeogenmet eenunieke stijl.

StudioRAPontwerptbijvoorbeeld
grote constructiesdie op zichzelfweer
zijnopgebouwduit ontelbarekleinere
houtendelen.Het opmaat zagen, bewer-
kenen vaakbevestigen vanelkhouten
puzzelstukwordt gedaandoor een in-
dustriële robot. Léonenzijn teamheb-
beneenprocesontworpendat indeuit-
voeringgoedkoper is dande traditionele
manieren vanbouwen. Zehebbenzélf
een leidende rol bij hetmaak- enbouw-
proces.Het spreekt voor zichdatdit ook
eenanderemanier vanontwerpenmet
zichmeebrengt.

Hebtuweleensgehoord van ‘algo-
rithmic art’?Dat is eenkunstvorm
waarbij deontwerper software gebruikt
ombijvoorbeeld een reeks variaties op

‘Je test iets en kijkt
wat de computer
ervan bakt. Dat
inspireert ons als
ontwerper weer’

Het samenspel tussen
architect en robot

eenpatroon temaken, of somszelfs de
computerhet patroon laat bedenkenop
basis vaneenaantal variabelen.Het re-
sultaat kanheel strak zijn (geometrische
figuren) of juist erg speels (van caleido-
scopisch tothallucinant).

Léonnoemtdit zelf ‘computational
design’.Hij bepaalt degrote lijnen: ofhet
eenoverkapping, eenwenteltrap, of iets
anderswordt. Vervolgensgaandealgo-
ritmenaande slagomdepuzzelstukjes
te leggen.Alshij het ontwerpuiteindelijk
goedkeurt, neemtde robothetweer over
omhet fabricageprocesop te starten.

Ik vroegLéonwaar volgenshemde
ontwerper ophoudt enwaarde computer
het overneemt. ‘Dat loopt kriskrasdoor
elkaar’,was zijn antwoord. ‘Inhetbegin
test je iets enkijk jewatde computer er-
vanbakt.Dat inspireert onsdanweerom
het ontwerp telkens aan tepassen.’

Houtwas totnu toehet favorietema-
teriaal vande studio.Het leent zichuiter-
mate goedomdoorde robotarmbewerkt
teworden. Sommige vandebouwwerken
lijkendaardooropeen levensgrote (en
stevigere) versie vanhetblokkenspel Jen-
ga.Recentelijk is Léonookgaan spelen
methet 3D-printen vanbeton.De indus-
triële robot kanmetnieuwe software in
ongeveer 2,5uur eenbetonnenelement
van tweemeterhoogmaken.Ookhier
kandearchitectweer compleetnieuwe
dingenproberendiemetbetongieten
nietmogelijkwaren.

Zoudenweniet allemaal eenbeetje
StudioRAPwillen zijn?Elkbedrijfwordt
een softwarebedrijf, zoveel is duidelijk.
Maardatbetekentniet dat ualleenmaar
digitaledienstenhoeft te leveren.De
bulk vandeeconomiedraait nog steeds
omfysiekegoederen.Dewinnaars van
morgenzijndaaromniet debedrijven
metdemeestedata, of denieuwstehigh-
techprocessen.Dewinnaars vanmorgen
zijndebedrijvendiedigitaal gebruiken
omnieuweoplossingen ineenbestaan-
demarkt te introduceren. Enalsdat in
debouwkan…
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