
‘Wijmakende sprong vanontwerp

Een appwaarmee je complexe
betonmallen kuntmaken, robots
die snel bouwmaterialen kunnen

snijden: deNederlander Jelle
Feringamaakt internationaal

naammet innovatieve technieken
die architectuurnaar eennieuw
plan tillen.’Het zougeweldig zijn

als architectuur eenproduct
wordt, zodat je gewoon een

gebouwbij ons koopt.’

e architect FrankLloydWright (1867-
1959) zei ooit: ‘Als jenieuwearchitectuur
wiltmaken,hebheb jenieuwe technie-
kennodig’. Jelle Feringa (1978) gebruikt
dit citaat vandeberoemdeAmerikaanse
architect endenker over architectuur tot
tweekeer toe tijdenshet interview.

Feringaheeft recht van spreken,want
de jongeNederlandse architect ontwik-
kelt nieuwemethodeswaarmeenieuwe
architectuurkanwordengemaakt.Hij
verwierf internationaal faammethet
FranseontwerpbureauEZCTencompu-
tational architecture. Als onderdeel van
onderzoekaandeArchitectuur faculteit
vanTUDelft ginghij experimenteren
met robots. In2012 richttehij samen
met tweepartnershetDeenseOdicoop,
dat zich specialiseert inhetmakenvan
mallen voorde industriemetbehulp van
robots.

VolgensFeringa isdehele industrienu
inbeweginggekomen. ‘Architectenne-
mennuhet voortouw, omdatde indus-
trie eenafwachtendehouding inneemt.
Architectenmakennueenpak tekenin-
gen.Doorhet gebruik van robotsneemt

dearchitect eencentrale rol in.Opde
schaal vandewoningkaneenarchitect
iets gaanbetekenen:hijwordtmeer een
producent.’

Debouwvanhethoofdkantoor van
KirkCapital inhetDeenseVejle vormt
voorOdico een voorlopighoogtepunt.De
5000m²aancomplexemallen voordat
gebouwzijndoorOdicogeproduceerd.
Feringa: ‘Ikwas artistiek geloofwaardig,
maarniet industrieel.Nuwel!’

Wanneerbegon je tewerkenmet robots?
‘Tijdensmijnonderzoekbij deHyperbo-
dy researchgroupaandeTUDelft kocht
ik robots opdiedoordeauto-industrie
warenafgedankt. Indatzelfde jaar, 2011,
ontmoette ikAsbjørnSøndergaardopde
Fabricate conferentie inLonden.Hij liet
eenontwerp zienwaarvanhij het beno-
digd volumeaanbetonminimaliseert.
Voordebouwvandie structuurwas een
buitengewoonkostbaremalnodig. Ik
had juist eenmanier ontwikkeldommet
behulp van robots complexebetonbekis-
tingen velemaleneffectiever temaken.
Zowerddekiemgelegd voorOdico.’

Wat isdekracht vanOdico enwat is jouw
rol inhetbedrijf?
‘Odicoonderscheidt zichdoordathet op
industriële schaal kanwerken.Mijn rol,
als cto, is nieuwe softwareontwikkelen.
Wanneer jemet robots aande slag gaat
eneennieuwmaakprocesontwikkelt,
heb jenieuwe softwarenodig.Metbe-
staande software zou je eenhalvedag
bezig zijnomeenbekisting temaken,
terwijl een robotdat in eenkwartier doet.
Als je iets interessants inbetonwiltma-
ken, dangaat driekwart vandekosten
indemal zitten. Enwij hebbeneenkil-
ler-app,waarmeecomplexebetonmallen
veel effectiever gemaaktworden.’

Erwerken inmiddels veertienmanbij
Odico.Hoe zie jede toekomst vanhet
bedrijf?
‘Odico zalmeer een technologiebedrijf
worden.Wij hebbennieuwe fabricage-
methodenontwikkeld enopgrote schaal
toegepast inprestigieuzeprojecten.
Daarmeehebbenwij eendraagvlak
vooronze technologie gecreëerd.Maar
omtegroeien ishet belangrijkdatdie

Wijhebbennieuwe
fabricagemethoden
ontwikkeld.Die tech-
nologiewillenwe
leveren aandebouw

D
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JelleFeringa
is eenvande
sprekersop
de3eeditie
vanFabricate
(6-8april in
Stuttgart).

Meer info:
fabricate2017.
org.

naar product’
technologiebrederwordtuitgerold.Wij
producerennu te veel zelf enwijwillen
onsmeeropde technologie richten.Het
is bijvoorbeelddenkbaardatwij die tech-
nologie aandebouwgaan leveren.’

Wat vind je vandehuidigediscussie over
de inzet van robots endegevolgen voor
dearbeidsmarkt?
‘Rond1870werkte 80%vandebevolking
inde landbouw,nu isdatnogmaar 2%.
Mechanisering ishet fundament van
onzewelvaart, het vormtdebasis voor
een sprong inbeschaving.Daardoorben
ikoptimistischoverde toekomst. Inte-
ressant is datwij het bij robotisering al-
tijd over kwantitatieve aspectenhebben
—hetwerkwordt x keer sneller gedaan.
Kwaliteitwordt indediscussienauwe-
lijksbenoemd.

Ikhebgeëxperimenteerdmethet
robotisch snijden vangroteblokken
marmer.Danoverlappenkwantiteit en
kwaliteit elkaar.Waarhetmij omgaat, is
dekwaliteit vandegebouwdeomgeving.
Dat kandoorbijvoorbeeld veel zorgvuldi-
gerbouwmaterialen toe tepassen.’

Watbetekentdie ontwikkeling voorhet
vak endebouwwereld?
‘Toen ik in2011hiermeebegon,wasdit
nogonontgonnen terrein.Nuzijn erbe-
drijvenactief alsCybe, diebetonprinten,
enMX3D,die staal printen.DUSArchi-
tectenwerkt aaneen3D-geprint kanaal-
huis.Die laatsten zijn succesvol inde ver-
taalslagnaarde industrie en staanecht
ophetpuntdaar eenenormesprong in
temaken. Zij zijn gespecialiseerd inont-
werpenmaakmethode.

Tweeprocent vanhet gebouwde vo-
lumekomtnuonder architectuur tot
stand.Wanneer jedemarkt vandearchi-
tectuur ziet als eenpyramide, dan zit de
toepassing ervanaande top.Wehebben
het overprestigeprojecten: een stadhuis,
eenmuseum, eengroot treinstation. Je
hebt architectuurdie geldmagkosten
en jehebt architectuurdie geldmagop-
leveren.

Hethuis is debasis vandiepyramide
en ik vinddatde architectuur eenbeetje
vervreemd is vandiebasis. Ik zie archi-
tectuurmeer als product, terwijl hetnu
eendienst is.Het zougeweldig zijn als

architectuurmeer eenproductwordt,
zodat je gewooneengebouwbij onskan
kopen.’

Watbetekenen robots voordebouw?
‘Robots zijn goed in staat totmecha-
nisch zwaarwerk te leverenmet enorme
precisie.De faalkosten indebouwzijn
erghoog, in vergelijking tot andere in-
dustrieën.Dat komtdoor eengebrek
aanprecisie.Deprecisiedie een robot
kan leverenheeft direct verbandmetde
kwaliteit vandegebouwdeomgeving. En
ookefficiëntie, omdat voorprecisiewerk
ambachtelijkehandelingennodig zijn,
endiekun je voor eenbelangrijkdeel
beperkenals je geautomatiseerdbouwt.
Daaromzie jenuookeen verschuiving
vanopdebouwplaats ietsmakennaar
prefab.Maarwanneer je robots opde
bouwplaatshebt, overbrug jedie twee
werelden.

Inprefabheb je eengecontroleer-
deomgeving enkun jeop industrieel
niveauproducerenendatmis je opde
bouwplaats.Dus ik ziewel eengrote rol
weggelegd voor robots opdebouwplaats.
Zeker inhetMidden-Oosten liggener
opdrachten inhet verschiet,waarbij je
robots ter plaatse opdebouwplaatswilt
hebben.’

Blijft de architectnogwel zelfstandig?
‘Het beroep staat onderdruk. Eenbe-
langrijkeNederlandse architect, Rudy
Uytenhaak, zei anderhalf jaar geleden in
een interviewdat “architectenworden
vernederd”.

Deeconomieontwikkelt zichniet in
gunstige zin voordearchitectuur.Dus
het is aanonsomnieuwemogelijkheden
te verkenneneneenproactieve rol aan
tenemenbij het bijsturen vande sector
en robotisering is eenbelangrijkema-
nier omdat tedoen.Menbeconcurreert
elkaarnu.Kostprijzenen fees laten zich
makkelijk vergelijken,maaromvoor ar-
chitectenopkwaliteit te concurreren, is
heelwat complexer.

Wat ik spannendvindaan robots, is
dat je tegelijkertijdmet economische
enkwalitatieve aspectenbezigkunt zijn.
Ikhoopweldat, nudeeconomieweer
aantrekt endebouwweer inde lift zit, de
kansniet verkekenwordt omdesector
tehervormen.Robots zijnhierin eenbe-
langrijkekans.’

Moetdeopleiding voor architect dan
niet veranderen?
‘De resultatenwaartoe ikbengekomen
tijdensmijnPhD-onderzoek, dat ingaat
opde inzet van robotisering indearchi-
tectuur, hebben internationaal behoor-
lijk impact gehad.EnmetOdicomaken
we toch serieuzeprojecten.

TheoSalet aandeTUEindhoven
werkt aaneenbetonprinter, dat is tof,
maar ikmeendat studentenhierniet bij
betrokkenzijn.Wel ishet jammerdat
aandeTUDelft, sinds iknietmeerbij
de faculteit bouwkundebetrokkenben,
er alleennogbij deHyperbody research
groupaandacht voorhet onderwerp is.
Eigenlijkbest onverantwoorddathier
nietmeernadrukop ligt.

Gelukkigkomtdebouwmeester van
vroegernudoorde robotiseringweer een
beetje terug.Dat is tegelijkertijd span-
nendenwenselijk.’

Flip Schultz is
freelancejournalist.
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Jelle Feringawerkt
inRotterdamen
woont samenmet
fotografe IlseLeen-
ders. Zijnwerk
wordt internatio-
naal tentoongesteld
en ismomenteel te
zien indegalerie
vanZahaHadidar-
chitects inLonden.
Feringa is open-
source software
ontwikkelaar en
geeftmet regelmaat
lezingenenwork-
shops,waaronder
opdeArchitectural
AssociationenBart-
lett inLondenende
IAAC inBarcelona.

Hetberoep van
architect staat onder
druk.Het is nu vooral
eendienst. Ik zie
het als eenproduct

Het hoofdkantoor in aanbouw van Kirk Capital in Vejle. Het gebouw is
Odico’s grootste opdracht tot nu toe.

Computersimulatie van het hoofdkantoor van Kirk Capital in het Deense
Vejle. Odico heeft hiervoor demallen geleverd.

Deense betonmallen

Eenontwerpdat
Jelle Feringamaakte
bij deHyperbody
researchgroup
aandeTUDelft die
nieuwe technieken
enmethodenvoor
bouwkunde
ontwikkelt.
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