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Parametrisch ontwerpen –
de voorloper op AI
Parametrisch ontwerpen, ook wel geïnformeerd ontwerpen, is een relatief nieuwe
ontwerpmethode binnen de architectuur. Zo nieuw zelfs, dat Lennaert van
Capelleveen van de jonge ArchiTech Company, die hij oprichtte samen met Markus
Clarijs, het ‘nog elke dag moet uitleggen’. Toch is het minder ingewikkeld dan het
lijkt en, belangrijker nog, het kan bijdragen aan gezondere leefomgevingen.
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Glazen gevel niet van deze tijd
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houd je een optimum over.”

digitaliseringsslag alleen maar winst op.”
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