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Bijlagen 

11 Bijlagen 

11.1 Complexprofielen hoogbouwcomplexen 

Prestatie-niveaus van de verschillende kwaliteitsaspecten van het complexprofiel 

Woonoppervlakte 

Grootte hal 

Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 

Grootte keuken 

Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2° slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

Relatie tussen de vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 

Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 

I nbraakbeveiliging 

Uitzicht 

Aard balkon 

Grootte balkon 

Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

Ballast Nedam 
Woningbouw 

<100 m2 

<4m2 

<30 m2 

<4 m1 

<8m2 

open 

geen 

0-1 

<14 m2 

<12 m2 

<4,5 m2 

sl+bk verd 

d+w 

1 apart 

onvd./onvd. 

1 wk 

1 wk 

keuken 

zeer slecht 

zeer slecht 

zeer slecht 

geen 

geen 

n 

berg I gar-!-

Woningkenmerken 
100-150 150-200 200-250 >200 m2 

4-6 6-9 9-11 >11 m2 

30-45 45-60 60-80 <80 m2 

4-5 5-6,5 6,5-8 >8 m1 

8-12 12-18 18-25 >25 m2 

half open gesloten 

<9m2 9-15 15-20 >20 m2 

2 3 4 5 

14-18 18-24 24-30 >30 m2 

12-15 15-18 18-22 >22 m2 

4,5-6 6-9 9-12 >12 m2 

slk gelijkvl hsk+bk verd alles gelijk alles gelijk+ 

l/d+2w l+d+w 2 badk. 2badk. 

1+1 badk. 2 apart 1+2 badk. >3, 2 apart. 

onvd./goed vold./vold. ruim/vold . ruim/ruim 

2 wk 1 wk, 1 hsk 1wk, 1 hsk, 1 >3 wk, hsk 

2 wk 1 wk, 1 hsk 1wk, 1 hsk, 1 >3 wk, hsk 

badkamer berg./zolder apart 2, 1 apart 

slecht voldoende goed zeergoed 

slecht voldoende goed zeergoed 

slecht voldoende goed zeergoed 

1 klein badk 1 klein slk 1 ruim slk 1, 1 ruim 

<3m2/<2m1 3-6m +>2 6-10 + >2 > 10 + >2 

nw I no w/o zo z/zw 

berging garage berg+ gar 2 gar 
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Vormgeving gebouw 

Ontsluiting woning 

Liftvoorziening 

Beveiliging toegang 

Status openbare entree 

Onderhoud semi-openb. ruimte 

Ontmoetingsruimte 

Huismeester 

Post 

Vuilnis 

Parkeergelegenheid 

Grootte buitenberging 

Beeldvorming wooncomplex 

Uiterlijk gebouwde omgeving 

Kwaliteit structureel groen 

Parkeervoorzieningen 

Nabijheid gebruiksgroen 

Geschikth. omgeving kinderen 

Nabijheid winkels dag. voorz. 

Nabijheid VT A's 

Afstand tot stadscentrum 

Afstand tot ov 

Bereikbaarheid ov 

Frequentie openbaar vervoer 

Afstand tot NS-station 

Contact bewoners onderling 

Woonapreciatie 

Gevoel sociale onveiligheid 

Beeldvorming woonbuurt 

Ballast Nedam 
Woningbouw 

onaantr 

galerij >30m 

geen 

gesloten 

zeer slecht 

slecht 

geen 

geen 

centraal 

zelf aan weg 

onoverdekt 

<10m2 

slecht 

niet af 

zwak 

te weinig 

>800m1 

druk verkeer 

onverzorgd 

>1000m1 

>3000m1 

<200m1 

niet 

<1 per uur 

>3000m1 

zeer slecht 

slecht 

>20% 

slecht 

Bijlagen 

Woongebouwkenmerken 
negatief normaal positief aantr 

galerij<30m >4 portiek 3 portiek 1 per verd . 

lopen >30m lopen<30m 3 deuren elke deur 

intercom intercom++ videocom idem+huism 

slecht voldoende goed zeergoed 

achterstallig redelijk goed zeergoed 

omgeving complex gebouw verdieping 

parttime -/- parttime ++ aanwezig ++ continu 

verdieping voordeur 

1 collectief gesloten coll 1 verdieping stortkoker 

overdekt -binnendoor +binnendoor ++overdekt 

10-12 12-16 16-20 >20m2 

minder goed normaal goed zeergoed 

Woonomgevingskenmerken 
discontinu voldoende goed hoogwaardig 

weinig modaal omringd parkachtig 

weinig voldoende voor deur eigen terrein 

500-800 -/- 500-800 + <500 -/- <500 + 

eigen tuin normaal -/- verkeer -/- verkeer + 

rijdende w. <1000m1 <500m1 directe omgev. 

<1000m1 -/- 1<1000m1 1<500m1 <500m1 ++ 

1750-3000 1000-1750 500-1000 <500m1 

200-300 300-500 500-800 >800m1 

1 lijn -loop +lijn -loop 1 lijn +loop +lijn +loop 

elk uur 2 per uur 3 per uur 4 per uur 

2500-3000 1000-2500 500-1000 <500m1 

slecht redelijk goed zeergoed 

zwak normaal gewild zeer gewild 

15-20 10-15 5-10 <5% 

minder goed normaal goed zeergoed 
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Complexgegevens: 
Naam: Hoge Erasmus 
Plaats: Rotterdam 
Aantal appartementen: 
Aantal bouwlagen: 
Appartement-type: 
Prijsklasse: 

69 
29 lagen, 90 m1 

A-127, B-146, C-117, D-154 
f 350.000,00 Um f 475.000,00 (± f 3000,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 

Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 

Grootte keuken 

Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2° slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 

Toiletten 
1-----+--

A an we zig he id lichtp. en wed. 
~~== 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 

lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 

Aard balkon 

Grootte balkon 

Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

i=-::=+--+--t---t---i 

I---+--+---' 

Bijlagen 
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Appartement-type: F-210, H-239, 1-198 
Prijsklasse: f 625.000,00 tlm f 895.000,00 (± f 3500,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 

Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 

Grootte keuken 

Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2° slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 

Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 

A fw erk in g interieur 

lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 

Aard balkon 

(Serre+) Grootte balkon 

Z on orient at i e balkon 

Stallingsruimte 

t----+--

~--'-' 

f---+-~+---+~-+----1 

f----1--

f----1-

f----+-=--

i----h=-+---+_.,..-1----1 

L.:.:_......:L~..L...:-'!a!l!!l:=.::._L____J 

Bijlagen 
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Appartement-type: E-284, J-315, K-278, L-253 
Prijsklasse: f 1.200.000,00 t/m f 1.550.000,00 (± f 5000,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 

(Eetkamer +) Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 

Grootte keuken 

Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2° slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 

Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 

lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 

Aard balkon 

(Serre +) Grootte balkon 

Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

1-----+--+----+--+-----l 

-----+-

,____,__ 

L-----"""""--...l--""'-""----'---' 

Bijlagen 
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Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw 

Ontsluiting woning 

Liftvoorzien ing 

Beveiliging toegang 

Status openbare entree 

Onderhoud semi-openbare ruimte 

i-:.:...-t--= 

I---+---" 

r:-::---r--;--~-r-------t---1 

Ontmoetingsruimte 

Huismeester 

Post 

Vuilnis 

Parkeergelegenheid 

Grootte buitenberging 

Beeldvorming wooncomplex 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving 

Kwaliteit structureel groen 

Parkeervoorzieningen 

Nabijheid gebruiksgroen 

Geschiktheid omgeving voor kinderen 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen 

Nabijheid vrijetijdsaccommodaties 

Afstand tot stadscentrum 

Afstand tot opstappunt openbaar vervoer 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Frequentie openbaar vervoer 

Afstand tot NS-station 

Contact bewoners onderling 

Woonapreciatie 

Gevoel sociale onveiligheid 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Beeldvorming woonbuurt 

,_,__...._--+---+------< 

1----t---+ 

I---+----+---+------< 

f----+--+--+---+---l 

Bijlagen 
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Complexgegevens: 
Naam: Hoge Heren (toren A en B) 
Plaats: Rotterdam 
Aantal appartementen: 75 

Bijlagen 

Aantal bouwlagen: bovenste 15 lagen van toren A zijn koop-app, totaal 35 lagen, 99 m1 

Appartement-type: A-109 
Prijsklasse: f 350.000,00 t/m f 390.000,00 (± f 3350,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 

Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 

Grootte keuken 

Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2° slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 

Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaanslu iting 

Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 

lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 

Aard balkon 

Grootte balkon 

Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

1-----.~-+--+~-+-~ 

I---+---+ 
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Appartement-type: 8-136 
Prijsklasse: f 440.000,00 t/m f 480.000,00 (± f 3350,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

T otale woonoppervlakte 

Grootte hal 

Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 

Grootte keuken 

Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2° slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 

Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 

lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 

Aard balkon 

Grootte balkon 

Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

1---+---=--i=~~----1 

0---+---+----+~--+----1 

I---+--+ 

t---t---

Bijlagen 
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Appartement-type: C-119 
Prijsklasse: f 390.000,00 t/m f 430.000,00 (± f 3350,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 

Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 

Grootte keuken 

Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2° slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 

Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 

In braakbeveiliging 

Uitzicht 

(Serre = ) Aard balkon 

Grootte balkon 

Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

.,...__-+-~+----+~-+-~ 

Bijlagen 
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Appartement-type: Den E-122 
Prijsklasse: f 400.000,00 t/m f 450.000,00 (± f 3500,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 

Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 

Grootte keuken 

Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2° slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 

Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 

In braakbeveiliging 

Uitzicht 

Aard balkon 

Grootte balkon 

Zonorientatie balkon 

µ;;.._--1-....,-+---=+---I--~ 

~-----1---+--+----4 

t---+-=--l---+--+----4 

I---+-+ 

f-----+"~-+ 

Stallingsruimte •lll&silldldl_J__J 

Bijlagen 
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Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw 

Ontsluiting woning 

Liftvoorziening 

Beveiliging toegang 

Status openbare entree 

Onderhoud semi-openbare ruimte 

Ontmoetingsruimte 

Huismeester 

Post 

Vuilnis 

Parkeergelegenheid 
P-_._'----1----'.:ill"' 

Grootte buitenberging X 
t---t-~-t--~+---+~-i 

Beeldvorming wooncomplex ** 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving 

Kwaliteit structureel groen 

Parkeervoorzieningen 

Nabijheid gebruiksgroen 

Geschiktheid omgeving voor kinderen 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen 

Nabijheid vrijetijdsaccommodaties 

Afstand tot stadscentrum 

Afstand tot opstappunt openbaar vervoer 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Frequentie openbaar vervoer 

Afstand tot NS-station 

Contact bewoners onderling 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Woonapreciatie 

Gevoel sociale onveiligheid 

Beeldvorming woonbuurt 

i-;;:'""4-~-+-~+---+~-l 

t----t-= 

1---+--

>----+-~-+-~+---+~-< 

Bijlagen 
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Complexgegevens: 
Naam: Hoge Maas 
Plaats: Rotterdam 
Aantal appartementen: 
Aantal bouwlagen: 
Appartement-type: 
Prijsklasse: 

109 
24 lagen, 72 m 1 

A-101 
f 292.500,00 (± f 3000,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 

r=--t-==+--t=:--1-----i 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
R e I at i e tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

1---l-=""--l-'---+"'"---1----1 

l---l-~-l-'--+~--1----1 

t---t-""""""" 

1----+--

I---+---,, 

~;:::.+--=-+---+~--1----l 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
1-=""4-'=-

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Radio en tv aansluiting 
Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 
Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

t---t-~ 

Bijlagen 
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Appartement-type: B-83 
Prijsklasse: f 235.500,00 tlm f 257.500,00 (± f 3000,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

t-:---t-~-t=,...,-;-~-r-------1 

f---t--=+---+~-+------i 

Grootte berging/bijkeuken 
f---t-~+---+~-+------i 

Aantal slaapkamers 
f----+--=+---+~-+------i 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

t---+-~-t=,...,-;-~-r-------1 

t-:--+-~-t=,...,-;-~-r-------1 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

f---+-~+---+~-+---; 

,___,__ 

f---+--

t----t----;tt#t 

t----t-~ 

'-------'----""""'-'----"'-'-~-'----' 

Bijlagen 
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Appartement-type: C-91 
Prijsklasse: f 265.500,00 t/m f 292.500,00 (± f 3.100,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

t---t--b=:rl--.., 

1---+--=rl----+--+---1 
Grootte berging/bijkeuken , 

f---+~~=-1---+---1 
Aantal slaapkamers 

~--1--

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer ' 

f--""+--=:b 
Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

1---+---+---+---+---t 

t---t----t 

Aanwezigheid lichtp. en wed . 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Radio en tv aansluiting 
Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 
Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

t----t--+--

t---+--+---+--+----i 

~:::>+--+=--+---+---1 

f--...-l---+ 

~~-~~-~~ 

Bijlagen 
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Appartement-type: D/F-114 
Prijsklasse: f 395.000,00 (± f 3500,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwa/iteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal r--;~:--;-,;;-+,---+----t 

Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aa nta I slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
R e I at i e tussen vertrekken 

1--:z:i--~+--+~-+-~ 

1-=--+--.,--+---+~-+----t 

i------;----..,:i---::,-

1----1-~..p::._-""4-~-l------l 

t-"-,-t-~-t----+~-+---t 

--+--

1----1-"-

Sanitaire voorzieningen . 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(2 balkons) Aard balkon 

Grootte balkon 
Z on orient at i e balkon 

Stallingsruimte 

t--;~~;-,;;-+~-r-----t 

t---t::::= 

1--~::__ 

1----t--

1-=--+--,,,,;,,,,...,-+-"--+----i 
~~~~~~~~ 

Bijlagen 
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Appartement-type: E-121 
Prijsklasse: f 420.000,00 (± f 3500,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(2 balkons) Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

1---1----,;:,+:'--+~-+---l 

I---+--,,,+--+~-+-~ 

1----1-==P 

t---t-~-t---r~--t-----1 

t---t--

t---t--

1---+--

.___.__~_.___,_~-'-------' 
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Appartement-type: G/H-175 
Prijsklasse: f 600.000,00 t/m f 650.000,00 (± f 3750,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
G ro otte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
W as machine a ans I u it in g 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(3 balkons) Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

1-----1--

1------1--=--1---+~-I-~ 

f----+-~-E-o-4~-+-~ 

i---;;:=14-"--'-1-

f----+"+--+ 

1----1-~-1----1-~-1----1 

1-----1--

1------i--

'----'--~-'-----'-~-'------' 
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Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw 

~-"!-"=~ 

Ontsluiting woning ~~-
Liftvoorziening 

Beveiliging toegang 
S tat us openbare entree 

0nderhoud semi-openbare ruimte 
0ntmoetingsruimte 

Huismeester 
Post 

Vuilnis 
Parkeergelegenheid 

Grootte buitenberging 
Beeldvorming wooncomplex 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving 

Kwaliteit structureel groen 
Parkeervoorzieningen 

Nabijheid gebruiksgroen 
Geschiktheid omgeving voor kinderen 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen 
Nabijheid vrijetijdsaccommodaties 

Afstand tot stadscentrum 
A f stand tot opstappunt openbaar vervoer 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 
Frequentie openbaar vervoer 

Afstand tot NS-station 
Contact bewoners onderling 

Woonapreciatie 
Gevoel sociale onveiligheid 

Beeldvorming woonbuurt 

t----t---t-

t---+--

1-----+--

1-----+--

==--
~-"1-"-+---+--+----l 

I----+--+----+--+-~ 

~~~~~~~~ 

!==-+---+ 

1---4---1-

PfL.--4!!2! 

I---+== 

t----+-~+----t-~--+---< 

~~~~~~~~ 
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Complexgegevens: 
Naam: Regent 
Plaats: Eindhoven 
Aantal appartementen: 34 
Aantal bouwlagen: 32 lagen, 95 m1 

Appartement-type: D-125, F-125, H-120 

Bijlagen 

Prijsklasse: f 397.000,00 t/m f 435.000,00 (± f 3150,00 t/m f 3500,00 per m2
) 

Complexprofielen op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

(Eetkamer +) Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 

,___ __ 
t-----+-~-t---+~-+-----1 

Relatie tussen vertrekken 
Sanitaire voorzieningen 

Toiletten . 
Aanwezigheid lichtp. en wed. 

Radio en tv aansluiting 
Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 
Afwerking interieur 
I nbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(2 serres) Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

r----+-~+--+~-+----i 

r----+-~+--+~-+----i 

Stallingsruimte l!liil 
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Bijlagen 

Appartement-type: E-115, G-115, 1-115 
Prijsklasse: f 391.000,00 Um f 429.000,00 (± f 3400,00 t/m f 3750,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

(Eetkamer +) Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
I nbraakbeveiliging 

Uitzicht 
Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

l----f.----11---+----l---l 

l----f.----11---+----l---l 

F----t-- r----t---r-----1 
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Appartement-type: J-135 
Prijsklasse: f 580.000,00 (± f 4250,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

(Eetkamer +) Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
I nbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(2 dak-terrassen) Aard balkon 

G ro o tt e balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

1----+---+---+--+--'---t 

1----+-,......--+---+--+--'---t 

1----+---+---+--+--'---t 

1----+--+-

1---+--o!-,.-

HE!i~=:-~~i:::=-1----1 
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Appartement-type: K-200 
Prijsklasse: f 900.000,00 (± f 4500,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
(Studeerkamer +) Grootte woonkamer 

Breedte woonkamer 
(Eetkeuken) Grootte keuken 

Type keuken 
Grootte berging/bijkeuken 

Aantal slaapkamers 
Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte 2e slaapkamer 
Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
I nbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(2 dak-terrassen) Aard balkon 

t--'---t---+---'-+--+---i 

1----+--+=~"'----+-----l 

t--'---t---+---'-+--+---i 

t--'---t---+---'-+--+---i 

1-'--t----+ 

i+F---+---+---1---+-----4 

i+F---+---+---1---+-----4 

h'ml:rr-t--r
Grootte balkon 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Zonorientatie balkon 
Stallingsruimte 

i+F---+---+---1---+-----4 
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Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw 

Ontsluiting woning 
Liftvoorziening 

Beveiliging toegang 
Status openbare entree 

Onderhoud semi-openbare ruimte 
F--+----.,.:+--+----1--~ 

Ontmoetingsruimte * 
F--+--+--+----1--~ 

Huismeester 
Post 

Vuilnis 
Parkeergelegenheid 

Grootte buitenberging 
Beeldvorming wooncomplex lllt);~JiiHiiL~ 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving 

Kwaliteit structureel groen 
Parkeervoorzieningen 

Nabijheid gebruiksgroen 
Geschiktheid omgeving voor kinderen 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen 
Nabijheid vrijetijdsaccommodaties 

Afstand tot stadscentrum 
Afstand tot opstappunt openbaar vervoer 

1--"---+--+--
Bereikbaarheid openbaar vervoer '. 

I--"--+--+--+--+-~ 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Frequentie openbaar vervoer 
Afstand tot NS-station ~::wt;::;:--r-::wt;::;--;i----1 

Contact bewoners onderling 
I--"--+--+--+--+-~ 

Woonapreciatie 
F-::....+--+---"4---l-~ 

Gevoel sociale onveiligheid 
l--"---+--+--=t,.---t----1 

Beeldvorming woonbuurt • 
~'--'-"""""'~~"""'-----'----' 
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Complexgegevens: 
Naam: Tower Twins 
Plaats: Rotterdam 
Aantal appartementen: 
Aantal bouwlagen: 
Appartement-type: 
Prijsklasse: 

2 x 7 4 appartementen 
17 lagen, 50 m1 

2k-100 
f 250.000,00 (± f 2500,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed . 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Radio en tv aansluiting 
Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 
Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

U i tz i ch t 
(loggia) Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

I---+---+--=+---+---< 

t---1-:- -t--t---t---1 

r::--r---t--t---r---1 

1---1-"=="1----+---l----l 

i---,,,,,~ 

t---1-:--t-

t----t-...,.,-+ 

1----+-'-
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Appartement-type: 3k-120 
Prijsklasse: f 300.000,00 t/m f 350.000,00 (± f 2750,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Radio en tv aansluiting 
Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 
Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

-=:---t-~+--+~-t---1 

F--+-~+--+~-+-~ 

l---t----.,,,+-~,...--t----1 

i----t-~+-~-'----t----1 

~~=---+ 
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Appartement-type: 4k-110 
Prijsklasse: f 300.000,00 t/m f 350.000,00 (± f 2900,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Radio en tv aansluiting 
Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 
Afwerking interieur 
I nbraakbeveiliging 

Uitzicht 
Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

t---+--

1---+--+--+--+----t 

1---+-- +--+--+----t 

1----t-"-

t---t-= 

1---1--"' 

1----+--+---+--+----t 

..__.___.___...____ 
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Appartement-type: penth-140 
Prijsklasse: f 450.000,00 (± f 3200,00 per m2

) 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Radio en tv aansluiting 
Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 
Afwerking interieur 
I nbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(dakterras) Aard balkon 

Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

P--+-----+ 

t----1-'.'.-...,,,,,,,m 

l--!..--1----2.1µ!! 
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Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw 

f=--+--
0 n ts I u it in g woning f---+---,;J 

Liftvoorziening 
Beveiliging toegang 

Status openbare entree 
Onderhoud semi-openbare ruimte 

Ontmoetingsruimte 
Huismeester 

Post 
Vuilnis 

Parkeergelegenheid 
Grootte buitenberging 

Beeldvorming complex 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving 

Kwaliteit structureel green 
Parkeervoorzieningen 

Nabijheid gebruiksgroen 
Geschiktheid omgeving voor kinderen 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen 
Nabijheid vrijetijdsaccommodaties 

Afstand tot stadscentrum 
Afstand tot opstappunt openbaar vervoer 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 
Frequentie openbaar vervoer 

Afstand tot NS-station 
Contact bewoners onderling 

Woonapreciatie 

,___ __ _ 

1---1--= 

'--~~-'-------'-~~--' 

1----1--

1---t-~ 

1----+--

,__..-=+-~-l'--+-~-+---1 

Gevoel sociale onveiligheid ** 
t----+-~+---+~--t---1 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Beeldvorming woonbuurt ** 
'--~~-'-------'-~~--' 
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Complexgegevens: 
Naam: Westpoint (hoogbouw) 
Plaats: Tilburg 
Aantal appartementen: 154 
Aantal bouwlagen: 44 
Appartement-type: PPB-121, PM-120, PB-122 
Prijsklasse: nog niet bekend, mede afhankelijk van de hoogte 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken ---+--"' 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer ' 
1----1--

G root t e 2e slaapkamer 
Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(serre) Aard balkon 

(serre) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

----t---+--+------1 

---+--
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Appartement-type: JV-153, FH-153 
Prijsklasse: nag niet bekend, mede afhankelijk van de hoogte 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

1---1-~'-l--...;;;;...j.~-I-~ 

1---1-~'-l--...;;;;...j.~-I-~ 

1---+....,,..,.,,;,i-, 

f----,,,,,,+=-...:S!lll.fll' 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken . 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht lj]~lj~~~LJ 
(serre) Aard balkon 

(serre) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

1---1-~-i-;;;.;=:J.'4:::;:._-I-~ 

t---+~+..,,,~....,,,,....-+-~ 

'---'-~-'-....=L~-'-___, 
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Appartement-type: KA-184 
Prijsklasse: nog niet bekend, mede afhankelijk van de hoogte 

Complexprofie/en op basis van gese/ecteerde kwa/iteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(serre) Aard balkon 

(serre) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

b.,.--l-~+-==+~-+------1 

~=t-~+---t-~--t------1 

l--"-+-~+-==+~-+------1 

b.,.--l-___;;;.+-==+"---+------1 

~;;...+-~-+=~~-:+-~ 

Stallingsruimte ll!mltl2:l!~ 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 
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Appartement-type: RVR-248 
Prijsklasse: nog niet bekend, mede afhankelijk van de hoogte 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

G ro o tt e (hoofd)badkamer 
R e I at i e tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Radio en tv aansluiting 
Telefoonaansluiting 

Wasmachineaansluiting 
Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(serre) Aard balkon 

(serre) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

F---+--

t"---+--

t"---t-~-t---t-~-t----t 

"""""'"""'--=-..i...= 
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Appartement-type: WG-308 
Prijsklasse: nog niet bekend, mede afhankelijk van de hoogte 

Complexprofie/en op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 1-.!J Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(serre) Aard balkon 

(serre) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

i---..:::;=+:---1----+---I-~ 

1--.,,+::~+.,,,, 

1---1--.f..-

l-'--1----11-'--+ 
Stallingsruimte 

.____.__ _ _.__=.i..:::....:==------' 
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Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw 

Ontsluiting woning 
Liftvoorzien i ng 

Beveiliging toegang 
Status openbare entree 

Onderhoud semi-openbare ruimte 
Ontmoetingsruimte 

Huismeester 
Post 

Vuilnis 
Parkeergelegenheid 

Grootte buitenberging 
Beeldvorming wooncomplex 

Woonomgevingskenmerken 

h--+-___.:+---+~-+---l 

,___ __ ~+-----+-~--+-----< 

t-=--+-~+---+~-+-----1 

'------'--~...____._~__.___, 

Uiterlijk gebouwde omgeving , 
Kwaliteit structureel green 

Parkeervoorzieningen 
Nabijheid gebruiksgroen 

Geschiktheid omgeving voor kinderen 
Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen 

Nabijheid vrijetijdsaccommodaties 
Afstand tot stadscentrum 

Afstand tot opstappunt openbaar vervoer 
Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Frequentie openbaar vervoer 
Afstand tot NS-station 

Contact bewoners onderling 
Woonapreciatie 

l-'----+-"'---+--'---+~~----1 

t----~+---+-~--+-----< 

1-'----+-~+--'---+~~----l 

Gevoel sociale onveiligheid ** 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

,____ __ ~+--+-~--+-----< 

Beeldvorming woonbuurt ** 
'------'--~...____._~__.___, 
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Complexgegevens: 
Naam: Plaza Leonardo da Vinci 
Plaats: Scheveningen 
Aantal appartementen: 43 
Aantal bouwlagen: 27 + 20 
Appartement-type: A-325 
Prijsklasse: ::!:: 1 min. (::!:: f 3100,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 
Totale woonoppervlakte 

Grootte hal 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
.____..___ 

f---l-

R e I at i e tussen vertrekken · 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
1 n bra a kb eve i Ii gin g 

Uitzicht 
( s err e) Aard balkon 

( s err e) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

f---1-

1----1--1--' 

1----1--1------

f----'--+-- f--
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Appartement-type: 8-255 
Prijsklasse: 2: 1 min. (2: f 4000,00 per m2

} 

Complexprofielen op basis van gese/ecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
G root t e hal 

1----T---t-

t---+..,..,... 
Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken • • • 
Type keuken 

!--""'+"'= 
Grootte berging/bijkeuken 

1--=t::::--'-'.~""""1'---t-------t 

Aantal slaapkamers 
l---+-~~Et-+-----1 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(serre) Aard balkon 

(serre) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

~-1--.i-=: 

t---i-,,,::± 

t---,+--.,.,,. 

~~~ 

f------1---+ 

L--L-::i.....:::~""'4--'1-___J 
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Appartement-type: C-325 
Prijsklasse: .± 1 min. (.± f 3100,00 per m2

} 

Complexprofielen op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
I nbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(serre) Aard balkon 

(serre) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

(.:..;.l.--l-~+-'--"'4'"---1--~ 

1=--t-...,..-t:;-,=t-~--i----; 

----
r::=::..+~+--::-t~-t---1 

'""""----1-~"""-"'-"4~--I-~ 
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Appartement-type: D-325 
Prijsklasse: ± 1 min. (± f 3100,00 per m2

) 

Complexprofielen op basis van geselecteerde kwaliteitsaspecten 

Woningkenmerken 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Totale woonoppervlakte 
Grootte hal 

Grootte woonkamer 
Breedte woonkamer 

Grootte keuken 
Type keuken 

Grootte berging/bijkeuken 
Aantal slaapkamers 

Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 

Grootte (hoofd)badkamer 
Relatie tussen vertrekken 

Sanitaire voorzieningen 
Toiletten 

Aanwezigheid lichtp. en wed. 
Radio en tv aansluiting 

Telefoonaansluiting 
Wasmachineaansluiting 

Afwerking interieur 
lnbraakbeveiliging 

Uitzicht 
(serre) Aard balkon 

(serre) Grootte balkon 
Zonorientatie balkon 

Stallingsruimte 

1---i=,,,,;;,,+ 

1----J-= 

f---::=t--= 

~--1-'~-+=--4'--__ __. 

L--L--2.J..__.l..=JEZJ._~ 
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Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw 

Ontsluiting woning 
Liftvoorziening 

Beveiliging toegang , 
Status openbare entree 

Onderhoud semi-openbare ruimte 
Ontmoetingsruimte 

Huismeester 
Post 

Vuilnis 
Parkeergelegenheid 

Grootte buitenberging 

!--=---!==-:!¥ 

I---!--=+-" 

1------+--

ii'-"±,,,.,+,:---i=~""""'"""-+---i 

Beeldvorming wooncomplex •nM 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving 

Kwaliteit structureel green 
Parkeervoorzieningen 

Nabijheid gebruiksgroen 
Geschiktheid omgeving voor kinderen 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen 
t---t-~ 

Onderhoud semi-openbare ruimte 
Afstand tot stadscentrum 

Afstand tot opstappunt openbaar vervoer · 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 
Frequentie openbaar vervoer 

Afstand tot NS-station 
Contact bewoners onderling 

Woonapreciatie 
Gevoel sociale onveiligheid 

Beeldvorming woonbuurt 

1---+--=--i= 

!--""---+--'=+ 

r--r--~ 

.___.......__.....:"""1._ 
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11.2 Kenmerken doelgroepen 

Traditionele huishoudens-cyclus [Bertholet, 1992] 

alleenwonende starter: 
laag tot zeer laag inkomen; 
veel naar eigen inzicht te besteden tijd; 
studenten, werkeloze jongeren, werkende jongeren met laag inkomen; 
geen hoge eisen aan huisvesting; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
nabij voorzieningen (cafe, bioscoop, etc); 
betaalbaarheid; 
afstand binnenstad; 
geen woning met tuin; 
of 2-kamerwoning; 
weinig eisen met betrekking tot omgeving; 
wooncarriere vordert, hogere eisen; 

alleenwonende werker: 
oudere personen dan voorgaande; 
hoger inkomen dan voorgaande; 
boven modaal inkomen; 
minder tijd dan voorgaande; 
voorkeur voor stedelijk wonen; 
zelfstandige woning 2 of 3 kamers; 
1-gezinsbouw koop; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
hogere eisen tav huisvesting; 
niet veel belang aan uiterlijk buurt; 
contacten, samenstelling buurt onbelangr.; 
woonkwaliteit op acceptabele afstand van het centrum; 

'traditionele' 2-persoonshuish. (53%): 
traditioneel leefpatroon; 
jonge samenwonenden; 
gehuwden zonder kinderen; 
toekomst een gezin vormen; 
voor een deel 2-verdieners; 
arbeidsparticipatie vrouw ondergeschikt aan gezinsplanning; 
gemiddeld inkomen lager dan stedelijk georienteerd 2-persoonshuishouden; 
1-gezinswoning met tuin, kindvriendelijk; 
voorkeur voor suburbaan woonmilieu; 
vrije tijd met name binnenshuis besteed; 
voorkeur voor 4-kamerwoning; 
netheid van de wijk; 
parkeerplaats voor de deur; 
veel green; 
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stedelijk georient. 2-persoonshuish. (47%): 
met name 2-verdieners; 
inkomen boven modaal (1 tot 3 maal); 
hoog opleidingsniveau; 
krappe tijdsbudget; 
voorkeur voor stedelijk woonmilieu; 
bouwwijze minder belangrijk; 
voorkeur voor grote woningen; 
aparte werkkamer, soms twee; 
voorkeur voor 4-kamerwoning; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
nabij voorzieningen (cafe, bioscoop, etc); 
nabijheid werk, winkels, dienstverleners; 
stedelijke leefwijze reeds eigen gemaakt tijdens studietijd; 

'traditionele' gezinnen (83%): 
suburbaan woonmilieu; 
traditioneel leefpatroon; 
voor een deel 2-verdieners; 
1-gezinswoning met tuin, kindvriendelijk; 
arbeidsparticipatie vrouw ondergeschikt aan gezinsplanning; 
gemiddeld inkomen lager dan stedelijk georienteerd 2-persoonshuishouden; 
vrije tijd met name binnenshuis besteed; 
voorkeur voor 4- of 5-kamerwoning; 
goede bereikbaarheid; 
nabijheid scholen en speelvoorzieningen; 
green woonmilieu; 

stedelijk georienteerde gezinnen (19%): 
met name 2-verdieners; 
inkomen boven modaal (1 tot 3 maal); 
hoog opleidingsniveau; 
krappe tijdsbudget; 
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voorkeur voor stedelijk woonmilieu aan de rand van de binnenstad of net daarbuiten; 
vaak gezinnen met oudere kinderen; 
voorkeur voor grote woningen met tuin; 
aparte werkkamer; 
aparte kamer voor kinderen; 
voorkeur voor 4- of 5-kamerwoning; 
nabijheid werk, winkels, dienstverleners; 
stedelijke leefwijze reeds eigen gemaakt tijdens studietijd; 
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1-oudergezinnen: 
weduwen maar voornamelijk scheidingen; 
achteruitgang in inkomen voor beiden; 
achteruitgang in woonkwaliteit voor een; 
meestal alleenstaande moeders; 
goedkope voorraad in oude stadsdelen; 
voorkeur voor 1-gezinswoning; 
krap tijdsbudget; 
nabij voorzieningen (cafe, bioscoop, etc); 
nabijheid werk, winkels, dienstverleners; 
met name voorkeur voor suburbaan wonen; 
voorkeur voor 3- of 4-kamerwoning; 
bij voorkeur huis met tuin; 
nabijheid scholen en speelvoorzieningen; 

lege-nest-huishouden: 
met name voorkeur voor suburbaan wonen; 
ouder, woonomgeving speelt grotere rol; 
nabijheid van natuur- en groengebieden; 
nette buurt; 
sociale status wijk, rust, veiligheid; 
1-gezinswoning of appartement; 
binnenstad: 
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kleine groep welgestelden kiezen voor dure luxe appartementen in binnenstad(srand); 
draagkrachtige culturele elite; 
kleiner wonen, minder onderhoud; 
gelijkvloerse woningen; 
tuin niet direct noodzakelijk; 

alleenwonende ouderen: 
hoofdzakelijk weduwen, gemiddeld 65 jr.; 
gemiddeld ouder dan lege-nesters; 
meestal ook minder mobiel; 
laag inkomensniveau; 
voornamelijk goedkopere huurwoningen; 
kleiner wonen, minder onderhoud; 
gelijkvloerse woningen; 
tuin niet direct noodzakelijk; 
vereenzaming, op zoek naar drukte; 
nabij voorzieningen (bioscoop, etc); 
nabijheid winkels, dienstverleners; 
voorkeur voor 2- of 3-kamerwoning; 
locatie betrekking op sociale omgeving; 
veilige, nette woonomgeving; 
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Woonbeleving [Ko/pron en Marketresponse, 1998] 

samenlevers: 
relatief weinig alleenstaanden; 
veelal gezinnen met of zonder kinderen; 
gemiddelde leeftijd 43 jaar; 
niet duidelijk onderscheidend op basis van sociale klasse; 
ruime woning met groen, water en rust; 
interactie met buurtbewoners is gewenst; 
overwegend suburbaan ingesteld; 
kleine groep stedelijk, mits voldoende kwaliteit ter compensatie van rust I ruimte; 
voorkeur vrijstaand of 2-kapper; 
knus wonen; 
woning niet als bescherming; 
privacy is belangrijk; 

opbouwers: 
meestal jonge personen (gezinnen); 
gemiddelde leeftijd 39 jaar; 
niet duidelijk onderscheidend op basis van sociale klasse; 
zeer sociaal ingesteld; 
op zowel gezin als buitenwereld gericht; 
gezelligheid in woonomgeving belangrijk; 
sterk woonplaats gebonden; 
middenpositie qua welstand en inkomen; 
voorkeur voor 1-gezinswoning; 
ruime woning met groen, water en rust; 
nabijheid werk; 
grote, traditionele woning 

dynamische individualisten: 
veelal zelfstandig-, samenwonend of getrouwd, vaak zonder kinderen; 
gemiddelde leeftijd 40 jaar; 
hoogste sociale klasse; 
carriere gericht, ego·istisch en normatief; 
in verband met begrip yup; 
wonen in privacy is belangrijk; 
woning heeft functionele waarde (slapen); 
luxe en expressief wonen ook belangrijk; 
geen buurtcontact en knus wonen ; 
weinig binding met woonplaats; 
zowel stedelijk als landelijk georienteerd; 
nette, zakelijke woonomgeving; 
bijzondere woningen met expressiviteit; 
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buurtbewoners: 
veelal zelfstandig wonend; 
gemiddelde leeftijd 52 jaar; 
laagste sociale klasse; 
tegenpool van dynamische individualisten; 
groepsgericht en a-normatief; 
weinig aspiraties, liever veilig in huis; 
weinig mogelijkheden voor ontplooiing; 
buurtgericht, neigt naar eenvormigheid; 
buitenwijk, landelijke gemeente; 
gezelligheid, sociale contacten, harmonie; 

stille luxe: 
veel samenwonend I getrouwd of jonge gezinnen; 
gemiddelde leeftijd 45 jaar; 
veelal hogere sociale klasse; 
vrij wonen, niet te dicht op elkaar; 
veel ruimte, luxe; 
scheiding tussen omgeving en woning; 
voorkeur voor vrijstaande woning; 
nette, ruime woonomgeving met groen; 
stedelijkheid wordt niet op prijs gesteld; 

ongebonden: 
zelfstandig wonend, zonder kinderen; 
gemiddelde leeftijd 39 jaar; 
veelal sociale middenklasse; 
laag inkomen; 
niet gebonden aan woning en woonplaats; 
vrijheid is essentieel; 
weinig behoefte aan veel ruimte; 
veel in- en uitloop in woning; 
meergezinswoning met lage huur; 
voorkeur voor grachtenpanden, jaren 30-woningen en luxe appartementen; 

Leefstijlen [Bastiaansen, 1999] 

dorpeling: 
gericht op 'ons kent ons'; 
werk en sociale contacten voornamelijk in en om het dorp; 
privacy niet aan de orde; 
woonachtig nabij familie; 
sterk gehecht aan woonomgeving; 
alle leeftijden; 
alle inkomensniveaus; 
verschillende opleidingsniveaus; 
traditionele bouwvormen op grote kavels; 
parkeerplaats voor de deur; 
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landschapper: 
hogere inkomens; 
krappe tijdsbudget; 
middelbare en hogere leeftijd; 
ruime woning in buitengebied; 
ge·isoleerde ligging van de woning; 
niet aan openbare weg; 
achterzijde gericht op landschap; 
vrije tijd met name binnenshuis besteed; 

yup: 
jonge mensen; 
alleenstaand, 2-persoonshuishoudens, ook gezinnen met jonge kinderen; 
ruim inkomen; 
vrij individualistisch ingesteld; 
bewust van keuzevrijheid en ontplooiing; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
wonen boven straatniveau op opvallende locatie; 
voorkeur voor bijzondere architectuur; 
tuin onbelangrijk, balkon belangrijker; 

anarchist: 
vrijgevochten types; 
veel behoefte aan ontplooiing; 
graag leefstijl-genoten in nabije omgeving; 
alle inkomens; 
alle leeftijden; 
alle huishoudenssamenstellingen; 
stedelijke op perifere omgeving; 
architectuur niet belangrijk; 
zelfbouwwoningen zijn erg in trek; 
werkt of hobby aan huis, dus extra ruimte; 
geen voortuin, vrije achteromgang; 

traditioneel: 
gezin met kinderen; 
alle inkomens; 
voorkeur voor 2-kapper met tuin op zuiden; 
bij voorkeur omheind voor privacy; 
volledig gericht op het gezin; 
gevoelig voor status en materiele goederen om zich te onderscheiden; 
parkeerplaats voor de deur; 
veilige en nette woonomgeving; 
suburbaan, stedelijk ook mogelijk; 
goede bereikbaarheid; 
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principieel: 
2-persoonshuishoudens eventueel kinderen; 
hoog opgeleid; 
alle inkomens; 
voedt kinderen op met idealen; 
2-verdieners, vaak beide in deeltijd; 
bereikbaarheid per ov is belangrijk; 
voorkeur voor suburbaan woonmilieu; 
stedelijk ook, maar wel woning met tu in; 
bij voorkeur autovrij; 

levensgenieter: 
2-persoonshuishoudens eventueel kinderen; 
alle leeftijden; 
gericht op sport, kunst, cultuur, consumptie; 
activiteit nabij of geed bereikbaar; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
woning ondergeschikte functie; 
compacte, eenvoudige, gerieflijke woning; 
eventueel gestapelde woning; 
tuin niet noodzakelijk, buitenruimte wel; 

hypermobiel: 
alleenstaanden of 2-persoonshuishoudens; 
alle inkomens; 
alle leeftijden; 
sterk individualistisch ingesteld; 
ongebondenheid; 
niet carriere gericht; 
zeer weinig eisen voor de woning; 
woning is postbus en opslagplaats; 
voorkeur voor stedelijk woonmilieu; 
voorkeur voor woonboot of woonwagen; 

de plekgerichte: 
alle huishoudenssamenstellingen; 
voornamelijk hoger opgeleiden; 
alle leeftijden; 
verzamelgroep voor idealisten, vrijbuiters en kunstenaars; 
voorkeur voor bijzondere zaken; 
locatie met karakter, al is het onbereikbaar; 
keuze voor locatie, overige niet belangrijk; 
hutje, binnenstadspand, appartement, ed; 
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op kamers: 
voornamelijk alleenstaand of lat-relatie; 
laag inkomen; 
studentenhuisvesting; ( ouderen)woongroepen; 
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prive-ruimte minimaal, gezien aspecten samenlevingsvorm, minstens een 
gemeenschappelijke leefruimte; 
verplaatsing met name met ov; 
voorkeur voor binnenstedelijk wonen; 
tuin niet noodzakelijk; 
aanwezigheid green is gewenst; 
geen specifieke woon(omgevings)voorkeur; 

idealist: 
alle leeftijden; 
alle inkomens; 
beeld van de ideale samenleving; 
in principe 'op kamers', maar dan zonder sociale aspect; 
zeldzame groep, meer jaren '70; 
voorkeur voor binnenstedelijk wonen; 
geen specifieke woon( omgevings )voorkeur; 

11.3Aanbod van diensten en producten 

Algemeen 
Diensten en producten worden geleverd door een diversiteit aan dienstverlenende 
organisaties. Bij de hierna volgende inventarisatie en analyse van het diensten- en 
producten-aanbod van deze organisaties wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
de organisaties welke de diensten en producten rechtstreeks aan de bewoners leveren en 
anderzijds organisaties welke een compleet pakket van diensten en producten leveren in de 
vorm van een 'woonservice' pakket. 
Bij de analyse zal het dienstenaanbod van ender andere beveiligingsfirma's, 
supermarktketens, 'thuiszorg' organisaties, etc. maar ook van de technisch installateur en de 
loodgieter ge·1nventariseerd worden. Dit zijn organisaties welke hun product en/of dienst 
rechtstreeks aan de bewoners van een hoogbouwcomplex leveren. 
Daarnaast worden er een aantal organisaties besproken welke een compleet pakket van 
diensten en producten kunnen leveren, het reeds genoemde 'woonservice' pakket. Deze 
organisaties vormen als het ware de tussenpersoon tussen de dienstverlenende organisaties 
en de bewoners. Onder meer het "Domotica" systeem (SEV), het "Woongemak" systeem 
(IRS) en "ComfortlD" systeem (Stadswonen) worden hierbij besproken en geanalyseerd. 

Een en ander wordt verduidelijkt in onderstaande schema's waarbij het bovenste schema de 
lijnen tussen de dienstverlenende organisaties en de bewoners van een hoogbouwcomplex 
weergeeft. Het onderste schema geeft de lijn weer tussen enerzijds de bewoners van het 
hoogbouwcomplex en de organisatie welke het woonservice-pakket aanbiedt en anderzijds 
de lijnen tussen deze organisatie en de dienstverlenende organisaties. 
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beveiligingsfa. 
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Figuur 11.1: Directe lijn tussen dienstverlenende organisatie en de bewoners 
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Figuur 11.2: Directe lijn tussen de bewoners en de 'woonservice-organisatie' en tussen deze organisatie en de 
dienstverlenende organisaties 
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Oienstverlenende organisaties 
De dienstverlenende organisaties leveren tijdens de woonfase, of eventueel al voor deze 
fase gedurende het bouwproces, diensten en/of producten aan de bewoners. Onderstaande 
inventarisatie, gebaseerd op diverse verkoopbrochures van hoogbouwcomplexen in 
Nederland en overige literatuur [Berlo, 1994; Dogge, 1999; Elsevier, 2000; Weijers, 1998] 
geeft een duidelijke weergave van mogelijke diensten en producten voor bewoners van een 
hoogbouwcomplex. Bij deze weergave is ook de ontwikkelaar van het project als leverende 
organisatie opgenomen daar bepaalde zaken welke een projectontwikkelaar aanbrengt in 
het complex of levert aan de bewoners ook als een dienst danwel product beschouwd 
kunnen worden. 
Er is een onderscheid aangebracht tussen individuele diensten en producten en collectieve 
diensten en producten. De individuele diensten en producten welke op woning-niveau 
geleverd worden, kunnen op de persoonlijke wensen van de bewoner afgestemd worden en 
worden tevens door deze bewoner gefinancierd. Dit in tegenstelling tot de collectieve 
diensten en producten welke op gebouw- of complexniveau geleverd worden en welke door 
alle bewoners en eventueel door derden beheerd en gefinancierd moeten worden. 

Leveren<!i':p'.tgalUsa~ie~ J!liei\$t:1;'.f:Jro<tu'~J ·:," ~$elii1!nC,~~<>;falQ'it~ifillt~; i);, 
lndividuele diensten en producten 

Supermarkt Boodschappendienst 

Thuiszorg instantie Sociale (persoonlijke) alarmering 

Maaltijden-service 

Medische verzorging 

Taxi-bedrijf Vervoer met chauffeur 

Auto-verhuurbedrijf Vervoer zonder chauffeur 

I nstallatie-bedrijf lnbraak-alarmering 

Brand-alarmering 

Video-intercom 

Home-control 

Tele-netwerk 

Aanwezigheidsdetectie 

Schoonmaakbedrijf Huishoudelijke hulp 

Kapper Haarverzorging aan huis 

Dierenservice Verzorging huisdieren 

Uitlaten huisdieren 

Oppassen huisdieren 

Stomerij Textielverzorging 

Textielbezorging 

PTT post Post- I pakketbezorging aan de deur 

Schoenmaker Reparatie schoenen / lederwaren 

Bezorging schoenen / lederwaren 

Projectontwikkelaar Binnenhuis-architect 

Variabel woonconcept 

Onderhoudscontract kopersonderh. 

Verhuis-service 

Schema 11 .3: lndividuele diensten en producten 
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Collectieve diensten en producten 
lnstallatiebedrijf Brand-alarmering 

Brand-blus-systeem 

Schoonmaakbedrijf Afval-ophaaldienst 

Projectontwikkelaar Technische dienst VvE I Huismeester 

Toegangscontrole VvE I Huismeester 

Wijnkelder VvE I Huismeester 

Recreatie-ruimte VvE I Huismeester 

Muziek-kamer VvE I Huismeester 

Hotel- / logeerkamer VvE I Sportvereniging 

Tennisbaan VvE I Sportvereniging 

Zwembad VvE I Sportvereniging 

Sauna VvE I Sportvereniging 

Fitness-ruimte VvE I Sportvereniging 

bibliotheek VvE I Plaatselijke bibliotheek 

Schema 11.4: Collectieve diensten en producten 

Woonservice-pakketten 
Naast deze dienstverlenende organisaties welke als hoofddoel hebben het leveren van de 
dienst en/of product, zijn er organisaties welke als hoofddoel hebben, het bemiddelen min of 
meer in de vorm van een tussenpersoon I intermediair tussen de verschillende 
dienstverlenende organisaties enerzijds en de bewoners van het hoogbouwcomplex 
anderzijds. Deze organisatie fungeert als coordinator van alle diensten en producten welke 
geleverd kunnen warden aan de bewoners en is hier tevens verantwoordelijk voor. De 
diensten en producten warden als het ware door deze organisatie in de vorm van diverse 
pakketten aan de bewoners geleverd. Voordeel bij het gebruik van de door deze organisatie 
geleverde pakketten is dat er voor de bewoners een centraal aanspreekpunt is voor de 
gehele levering van diensten en producten. Bij problemen en/of vragen kan men altijd bij 
dezelfde organisatie terecht ongeacht de geaardheid van de dienst danwel het product. 
Hierna warden de dienstenpakketten van een viertal organisaties bekeken, te weten, het 
"Domotica" systeem (SEV), het "Woongemak" systeem (IRS), het "ComfortlD" systeem 
(Stadswonen) en het "Domotica" systeem van het Domotica Platform Nederland. 

Domotica 
Domotica is een samentrekking van de woorden domus, huis in het Latijn, en electronica. 
Kort gezegd is domotica de vergaande integratie van technieken, diensten en producten in 
en om het huis ten behoeve van een beter leefkwaliteit. Domotica draait volgens drs. D.A. 
Bergvelt van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting om verbetering van de 
woonkwaliteit, niet alleen op het gebied van comfort, veiligheid en energiebeheer maar oak 
op het gebied van dienstverlening en communicatie. 'De nieuwe technieken leiden niet 
alleen tot een intelligenter gebruik van functies binnen de woning, maar stellen bewoners 
oak in staat om optimaal contact te onderhouden met netwerken buiten de woning. 
Domotica kan daarmee van cruciaal belang zijn voor ans maatschappelijk en economisch 
functioneren. De meerwaarde van domotica is de mogelijkheid om producten zeals 
verwarming, verlichting en electrische apparaten ge·integreerd aan te sturen.' 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

biz. 167 



Bijlagen 

Domotica kan tevens verweven warden met beveiliging van de woning en het monitoren van 
de bewoners. Daarmee is domotica niet alleen een instrument waarmee bewoners hun huis 
kunnen bedienen, maar oak een middel om dienstverlening door derden mogelijk te maken. 
Het Domotica is in het beginsel ontwikkeld voor ouderen en had daarom als belangrijke 
doelstelling, vast te stellen welke technische functies voor deze doelgroep van belang 
kunnen zijn. Deze zijn samengevat in een basispakket, comfortklasse A genaamd. Naast dit 
basispakket bestaan er een tweetal hogere niveaus, comfortklasse B en C, welke in de 
woning ge"fntegreerd kunnen warden naar gelang de persoonlijke wensen van de bewoners. 

Comfortklasse A 
Deze klasse voldoet aan de basis-eisen die gesteld zijn in de veiligheidsnorm NEN 1010 en 
de bouwverordening. Dit is het minimumniveau waaraan elke electrotechnische installatie 
moet voldoen. Klasse A voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen die men tegenwoordig stelt 
aan comfort. Zo zijn er bijvoorbeeld maar drie dubbele stopcontacten in de keuken, wat erg 
benedenmaats blijkt. 

Comfortklasse B 
Deze klasse sluit beter aan bij de huidige behoeften. Klasse B beschikt over de helft meer 
stopcontacten dan het minimumniveau. Oak zijn er in deze klasse afzonderlijk groepen voor 
apparaten zoals wasmachine, droger en vaatwasser. En er liggen leidingen die voorbereid 
zijn op uitbreidingen in de toekomst. 

Comfortklasse C 
Dit is het niveau dat aan alle denkbare wensen voldoet die een bewoner kan hebben. Er is 
de mogelijkheid voor een beveiligingssysteem, een telefooncentrale en diverse 
verlichtingsop-ties. Men heeft in alle kamers een aansluiting voor telefoon, televisie en 
computer. Klasse C is oak voorbereid op een centraal stofzuigersysteem. Bovendien is er in 
deze klasse standaard een overspanbeveiliging aanwezig. 

Met Domotica kan de kwaliteit van wonen in belangrijke mate verbeterd warden. Dit kan op 
diverse terreinen zoals veiligheid, comfort, communicatie en energie & klimaat. 

technisch alarm 

diefstal en inbraak 

medisch alarm 

aanwezigheidssimulatie 

ongevallen preventie 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

automatische alarmering bij waterlekken; 
signalering en alarmering van gevaar voor brand of 
gas; 
automatisch hulpdiensten alarmeren; 
automatische alarmering bij spanningsonderbreking; 
mensen in huis worden onmiddellijk gewaarschuwd; 
automatisch inbraak melden bij veiligheidsdiensten; 
vermijden van schade; 
tijdig gespecialiseerde hulp; 
zelfstandigheid van ouderen of minder validen 
verhogen; 
persoonsalarmering; 
activeren verlichting op willekeurige plaatsen en 
verschillende momenten; 
activeren jaloezieen of rolluiken naar gelang zonlicht of 
moment van de dag; 
alle kookapparatuur uit na een ingestelde tijd; 
verlichting automatisch aan wanneer men 's nachts het 
bed uit gaat of een donkere ruimte betreedt; 
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airconditioning en verwarming: 

verlichting: 

zonneschermen en gordijnen: 

centrale besturing: 

beheer op afstand: 

audio- en video-distributie: 

telematicanetwerken: 

nachttarief: 

verwarming en verlichting: 

registratie gegevens: 

voorrangsschakelaar: 

Ballast Nedam 
Woningbouw 
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voor elke ruimte afzonderlijke temperatuurregeling; 
instelling airconditioning en verwarming afhankelijk van 
seizoen en buitentemperatuur; 
automatisch bedienen van lichtgroepen op basis van 
tijd, omgevingslicht of bij het betreden van een ruimte; 
sfeerverlichting, lichtdimmers; 
met afstandsbediening verlichting regelen; 
automatisch ophalen en neerlaten van de zonwering op 
basis van zonneschijn en windkracht; 
op afstand of vanaf een handig punt bedienen van 
zonnescherm of buitenlamellen; 
op afstand bedienen van gordijnen als deze op een 
moeilijk te bereiken plaats hangen; 
alle lichten in de woning uit door middel van een 
eenvoudige lichtknop; 

met behulp van een telefoonmodule aangesloten op 
een domotica-systeem kan men verlichting, 
verwarming, electrische huishoudapparaten op afstand 
aansturen; 
op elk moment de staat van de woning controleren; 
onmiddellijk op de hoogte gebracht van elk alarm dat 
zich in de woning voordoet; 
automatisch op tv-beeld verschijnen van de persoon 
die aanbelt; 
automatisch zacht zetten van geluidsapparatuur zodra 
de telefoon gaat of wanneer er wordt aangebeld; 
tele-office; 
tele-shoppen; 
tele-bankieren ; 
tele-zorg; 
tele-leren; 

lagere kosten voor verwarming en warm water; 
lagere kosten voor gebruik was- en vaatmachine; 
besparing electriciteitsrekening; 
automatisch lichten doven en verwarming lager bij 
langdurige afwezigheid in de ruimte; 
verlaging stroomgebruik; 
energieverbruik; 
temperatuur in de verschillende ruimten; 
telefoongebruik; 
staat van het alarmsysteem; 
technische problemen en hun oorzaak; 
voorkomen van stroomonderbreking door een 
overbelast electriciteitsnet; 
voorkomen van overbelasting van de installatie door 
toestellen met een lage prioriteit uit te schakelen; 
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Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van elektronica zal comforklasse C niet lang 
meer als extra maar al snel als het basis-niveau van een woning worden. Volgens Bergvelt 
is het lastig te bepalen hoe de nieuwe huisinstallatie van de toekomst er uit komt te zien 
omdat er neg geen standaard ontwikkeld is. Wei is duidelijk dat voor besturing en integratie 
van woonfuncties infrastructuur noodzakelijk is. 'Voor zover we kunnen overzien blijft er 
behoefte aan aparte bekabeling voor datatransport. Dit kan betekenen het aanleggen van 
loze leidingen of het aanbrengen van een universeel bruikbare bedrading en contactpunten. 
Een alternatief is het lichtnet, de "powerlinemethode". Oat was in eerste instantie te weinig 
bedrijfszeker, maar inmiddels schijnen de technische problemen overwonnen te zijn. Oat 
biedt tevens perspectief voor toepassing in bestaande woningen.' 

Het feit dat elektronica een steeds belangrijkere plaats in neemt in de woning is gestoelt op 
een tweetal overwegingen. De eerste is dat Domotica zelfstandig wonende ouderen en 
gehandicapten kan ondersteunen. Ten tweede kan gewezen worden op het toenemende 
belang van datacommunicatie, zowel binnen de woning als tussen de woning en de 
buitenwereld . Beide trends maken dat aanpassing van de elektrotechnische huisinstallatie 
noodzakelijk is 

II Comfort ID 
Een systeeem dat gebaseerd is op het hiervoor besproken Domotica systeem is het Comfort 
ID systeem, waarbij ID staat voor Integrated Domotica. De naam zegt het al , dit systeem is 
niet net als het voorgaande toegevoegd aan het vastgoed maar maakt er (ge"lntegreerd) deel 
van uit, het is een integraal onderdeel van het vastgoed. 

Stadswonen, een Rotterdamse woningcorporatie welke gespecialiseerd is in huisvesting van 
bewoners die bewust kiezen voor wonen in de Rotterdamse binnenstad, heeft "plug and 
play" woningen ontwikkeld ender de merknaam Comfort ID. Naast de locatie spelen voor 
veel bewoners met weinig tijd ook voorzieningen en het serviceniveau een grote rel, aldus 
directeur J.B. Benraad van Stadswonen. Deze voorzieningen en het serviceniveau kunnen in 
de behoefte aan gemak, comfort en privacy van de doelgroepen voorzien. 

Alie woningen zijn aangesloten op een centraal gebouwbeheersysteem, waardoor de 
bewoner zich niet meer hoeft te bekommeren om bepaalde gebruiks- en comfortfuncties. 

Comfort ID bestaat uit een domotica-systeem dat ge·integreerd is met een 
gebouwbeheersysteem. Dit is uit te breiden tot buurtniveau. Het beheer van het systeem ligt 
permanent in een hand. Comfort ID richt zich dus op twee niveaus: 
• de individuele ruimte (woning, kantoor en bedrijf); 
• de collectieve ruimte (gebouw, complex of buurt). 

Comfort ID heeft met domotica een uniek concept van woonhuisautomatisering. Het 
uitgangspunt is Comfort ID rend de speciaal ontwikkelde systeemkast op te bouwen uit 
marktaanbod en de verbeteringen die zich daarbij aandienen; uitwisselbaar en 
communicerend volgens een wereldstandaard. Door het gebruik van standaards, en dus 
massaproductie, liggen de kosten veel lager dan bij systemen die leverancier gebonden zijn. 
Overigens draagt die standaard ook bij aan beter onderhoud en maakt tevens aanpassingen 
op innovaties mogelijk. 
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De standaard zal immers niet snel worden verlaten. Net als het voorgaande systeem heeft 
ook dit systeem een basispakket wat door de bewoners naar eigen wens aangevuld kan 
worden. 

Basissysteem individuele eenheid 
• distributie energie en water met individuele verbruiksmeting; 

centrale, voordelige inkoop van energie; 
rendabele duurzame energie en energie-uitwisseling tussen functies; 
digitale verbruiksmeting van alle energiesoorten, water en telecom; 
alles gebruiksklaar bij betrekken van de woning; 
naar wens gescheiden meting en regeling werkgedeelte(n); 
stimulering van 'zuinig gebruik' met beloning mogelijk; 

• intelligent regelsysteem; 
gemeenschappelijke levering, maar regeling per individuele eenheid; 
persoonlijke instelling middenstandniveau thermostaat verwarming; 
iedere ruimte of functie apart schakelbaar; intelligente aansturing; 
automatische inschakeling spaarstand verwarming, ventilatie en eventueel licht bij 
afwezigheidsdetectie; 
rookmelders in woning met (vertraagde) doormelding, eventueel ook alarm; 
automatische schakeling uit te breiden met licht, apparatuur, zonnescherm en 
bewaking; 

• aansluiting integraal computer, isdn en video netwerk; 
aansluitingen direct bruikbaar bij betrekken van de woning; 
meerdere aansluitingen per gebruikseenheid, geen uitbreiding in opbouw nodig; 
basis voor professionele woon-werk-combinatie tot virtuele kantoren; 
kabelnet met toevoeging eigen service- en veiligheidskanalen; 
combinatie telefoon en kabel maakt video-intercom via eigen kleuren-tv mogelijk; 
bewaaksystemen voor ouderen en zieken; 
binnen complex alles met elkaar verbinden via het bestaande net; 
hierdoor lagere gebruiksdrempel (oproep aan bekenden) dan oproep aan officiele 
hulpdiensten; 
vaak goedkoper dan individuele aansluiting, meer gratis faciliteiten; 

• chipkaarslot ter ontsluiting van ruimten en dienten; 
een kaart voor alle toegangsrechten, voor de prijs van een sleutel; 
per gebruiker persoonlijke toegangsrechten instelbaar: per slot, per tijdsperiode; 
programeerbare gebruikstijd, van uren tot jaren, individueel instelbaar; 
geen sleutelwisseling nodig, nieuwe kaart maakt oude onbruikbaar; 
geen sleutelbeheer, slot uitleesbaar bij misbruik, volledige uitgifte registratie; 
bij verlies geen dure slotvervanging op locatie maar uitsluitend een nieuwe kaart; 
inbraakwerend slot met Keurmerk Veilig Wonen; 
toevoeging ontsluiting extra diensten via dezelfde kaart; 
directe betaalmogelijkheid diensten via opwaardeersysteem; 

~ Ballast Nedam 
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Uitbreiding individueel deel basissysteem 
raam open, radiator automatisch dicht, oak in sectoren; 
automatische ventilatieschakeling na meting slechte luchtkwaliteit; 

Bijlagen 

via mechanische ventilatie maar oak met geheel electrisch bediende ramen toch 
Veilig Wonen; 
beheer en schakeling totale huisinstallatie via pc of intelligente tv; 
idem op afstand via telefoon, gsm, kabel, netwerk en internet; 
visuele controle (via camera) op afstand bij alarmmelding; 
visuele bewaking kinderen en zorgvragenden, en reactie; 
oak ontsluiting brievenbus en de fietsenberging via chipkaart; 
veilige oplossing gebruik 'leveranciers kast' door herkenning leverancier I ophaler; 

Basissysteem complex/buurt 
• regelsysteem complex/buurt; 

optimalisatie distributie energievormen nar behoefte van vraaginfo; 
direct toevoeging aan individuele rekening van het collectief gebruik; 
beheer op afstand, van de totale installatie en verwerking verbruiksmeting; 
zichtbaar maken via diverse media, wat men samen bereikt, bijvoorbeeld op gebied 
van energiebesparing, huisvuilscheiding, gebruik leenauto, etc .... ; 
storing publieke installaties directe doormelding betrokken servicedienst; 

• veiligheid en comfort collectief niveau; 
videobewaking, intercom; 
eigen kabelkanalen, oak voor buurtinfo; 
zicht op spelende kinderen; 
extra verlichting alleen bij detectie van personen; 
isdn: intern verbonden, internet, virtuele kantoren; 
computernetwerk, gezamenlijk gebruik diensten en personeel; 
rookmelding naar hulpdienst, storingsmelding oak van systeem zelf; 

• veilig, gezond en anders wonen; 
vergroting flexibiliteit gebruik, oak buiten de bouwkundige drager; 
geen donkere gangen tussen onveilige bergingen; 
invulling eisen Veilig Wonen op complex- en straatniveau; 
(thuis)werken in de buurt van het wonen; 
werken samen met de buren, deelwerkplekken, zaalruimte voor professioneel 
vergaderen en presenteren, wasserette, strijkservice, kinderopvang, etc ... ; 

Uitbreiding collectief systeem 
• zorgverlening en eventueel personen bewaking 

zorgverlening op maat ender andere via chipkaart; 
voorkoming onveilige situaties; 
bewaking dieet en medische gegevens bij gebruik 
fitness); 
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• serviceverlening 
inbraakmelding met opvolging melding; 
service/domestic manager die huiselijke zorgen overneemt; 
scheiding huisvuil met weegregistratie; 
stofzuigsysteem met vol- en storingsmelding; 
voorrijdsysteem bij collectieve parkeervoorziening; 
virtueel winkelen; 
intranet voor de totale complex omvang; 
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chipsleutelkaart biedt gebruik voorzieningen als creditkaart, eventueel met korting; 
• aanbod vervoersdienten en parkeeroplossingen 

ontsluiting en afrekening via chipkaart; 
van leenauto tot openbaar vervoer extra, naar wens; 
efficient gebruik van de afgesloten parkeerruimte door registratie gebruik en info via 
diverse media waar nog plaats beschikbaar; 
auto voor de deur, door het van huis uit oproepen vanuit een gemechaniseerde 
parkeervoorziening; 

• gericht op toekomstige ontwikkelingen 
centrale huis/werk besturing en uitlezen via wereldstandaard media zeals 
electronische agenda, tv; 
idem met internet en gsm; 
kinderen maken huiswerk op de laptop ion huisnetwerk; 
thuis studeren; 

Comfort ID is volgens Benraad een andere visie op de voorzieningen die nodig zijn om 
vastgoed te maken tot datgene wat de gebruiker vraagt en nodig heeft. 'De weerslag van 
onze visie is een domotica-systeem dat niet hoeft te worden toegevoegd aan het vastgoed, 
maar er integraal deel van uitmaakt. De basis is er al, dus brengt het in de meeste gevallen 
geen extra kosten met zich mee. Zo'n ge"integreerd domotica-systeem is van belang omdat 
er geen schaarste meer bestaat op de woningmarkt en de klant dus zelf kan bepalen wat hij 
wil. Kwaliteit volgens de toekomstige uitgangspunten van die klant dient dus maatgevend te 
zijn bij vastgoedontwikkeling.' 
Ook Benraad signaleert nog een andere marktontwikkeling die de toepassing van domotica 
noodzakelijk maakt. 'De bevolkingssamenstelling zal op korte termijn aanzienlijk wijzigen . Er 
komen ruim een miljoen ouderen bij, die allemaal zo lang mogelijk zelfstandig willen en 
moeten blijven wonen omdat we de verzorging niet meer op kunnen brengen .. Daarnaast is 
er sprake van een afnemende groep gezinnen en een toename van alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens, die alles efficient geregeld willen hebben. Bovendien eist de 
maatschappij duurzame oplossingen voor energie en materiaalgebruik en beheersing van de 
mobiliteit.' Daar speelt Stadswonen op in door het wonen in de binnenstad zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken, aldus Benraad. 

Ill Het Woongemak Systeem 
Het Woongemak systeem, dat ontwikkeld is door IRS, maakt het mogelijk om een breed 
pakket van huishoudelijke diensten en producten van huis uit te bestellen en aan huis 
geleverd te krijgen. Om daarbij tot een efficiente en haalbare opzet te komen wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van moderne technieken en apparatuur op het gebied van 
informatie- en telecommunicatie-technologie. 
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Het systeem is vooral ontwikkeld om in te spelen op een groeiende behoefte aan 
huishoudelijke dienstverlening en comfort die reeds een groot aantal jaren waarneembaar 
was. Volgens IRS is deze behoefte het sterkst bij de volgende doelgroepen: 

tweeverdieners; 
werkende alleenstaanden; 
ouderen. 

Deze drie doelgroepen zijn volgens IRS zeer interessant omdat zij de komende jaren om 
demografische redenen in omvang zullen toenemen. Volgens IRS zal het woongemak
systeem, wanneer dat in een wooncomplex operationeel is, een substantiele bijdrage 
leveren aan de verbetering van de positie van dat complex op de woningmarkt. Zo bleek in 
Amsterdam dat in een voornamelijk door tweeverdieners bewoond complex, dat zeer hoog 
scoorde op het punt van woontevredenheid, maar liefst 60 % aangaf, bij eventuele 
verhuizing, graag naar een complex te verhuizen waar een dergelijk systeem operationeel 
was. 

Het gaat bij het Woongemak-systeem om een viertal groepen voorzieningen en diensten, 
waarvan de inhoud onderstaand met enkele voorbeelden is weergegeven: 

Veiligheidsvoorzieningen: 
-Video-intercom; 
- I nbraak-alarmering; 
-Brand-alarmering; 
-Persoonlijke alarmering; 
-Aanwezigheidsdetectie; 
-Video-bewaking. 

Home control voorzieningen; bediening binnenshuis met afstandbediening, van buitenaf per 
telefoon, of automatisch door programmering van: 

- Ramen en deuren; 
-Gordijnen; 
-Zonwering; 
-Verlichting; 
-Ventilatie; 
-Temperatuur; 

Huishoudelijke diensten; van huis uit te bestellen van producten en diensten die aan huis 
geleverd worden: 

-Supermarkt; 
-Slijterij; 
-Textielverzorging; 
-Maaltijden; 
-Schoonmaken; 
-Klussen; 
-Vervoer; 
-etcetera. 
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Bewonerscommunicatie; bedrijfsprocessen van bewoners richting de huismeester en andere 
partijen kunnen hiermee op een manier ondersteund worden die het service-niveau verhoogt 
en kosten bespaart: 

BODE 

Algemene of complex gebonden bewoners-informatie; 
Berichten verzenden aan categorieen bewoners of individuen; 
Balie-functie I call centre; 
Klachtenmelding en informatie over afhandeling; 
Aanbieden van woningen aan verhuisgeneigden; 
Evaluatie en satisfactiemetingen; 
etcetera. 

Centraal bij de implementatie van het Woongemak-systeem staat de BODE, welke in elke 
woning van het complex aangebracht meet worden. Deze BODE is het centrale station 
vanwaar bovengenoemde groepen van producten en diensten aangestuurd kunnen worden. 
Men kan met de BODE bestellingen plaatsen en eventueel mondeling communiceren met de 
leveranciers, dienstverleners en huismeester. Daarnaast dient de BODE als basis-station 
voor de radiografische communicatie in de woning. 
De plaatsing van het Woongemak-systeem vind in principe complexgewijs als volgt plaats: 

Bij gestapelde bouw wordt de BODE standaard in alle woningen aangebracht 
tezamen met een video-intercom voorziening. Meestal wordt ook de inbraak- en 
brandalarmering standaard aangebracht. 
Bij grondgebonden bouw wordt de BODE standaard in alle woningen aangebracht 
tezamen met inbraak-alarmering, eventueel in combinatie met brand-alarmering. 

De projectontwikkelaar moet hierbij beslissen welke voorzieningen als standaard in het 
woningbouwcomplex opgenomen moeten worden. 
De bewoner beslist vervolgens zelf over de aanschaf van diverse relatief voordelige 
accesoires, die het hem mogelijk maken allerlei voorzieningen aan te brengen op het gebied 
van veiligheid en home-control. 

BOX 
De dienstverleningsomgeving wordt door IRS ter plaatse georganiseerd en 'op maat' 
gemaakt en gehouden. Daartoe worden contracten met professionele leveranciers gesloten. 
De steeds actuele productinformatie is aanwezig op een IRS-server in het lokale tariefgebied 
waarop de BODES inbellen. Bestelde producten worden via het logistieke systeem van IRS 
bij de bewoner bezorgd. Aflevering vindt bij gestapelde bouw plaats in de BOX, een 
afleverkast die beneden in de ontvangsthal in de nabijheid van de lift geplaatst wordt. Voor 
grotere complexen is het onmogelijk voor elke bewoner een aparte BOX te plaatsen. 
Daarom heeft IRS het BOX-management systeem ontwikkeld. Dit systeem reduceert het 
aantal boxen tot 20 % van de totaal geplaatste BODES. 
Het Woongemak systeem is sinds 1997 in vele complexen toegepast, zowel in hoog- als in 
grondgebonden bouw. Diverse projecten in Rotterdam, Voorburg en Maastricht zijn reeds 
opgeleverd terwijl diverse projecten in Breda, Tilburg en Eindhoven worden gerealiseerd. 
Gedurende de periode van 1997 tot heden zijn diverse problemen op het gebied van het 
technisch en organisatorisch functioneren van het systeem verholpen en wordt het systeem 
continue verbeterd. 
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Zo is bijvoorbeeld het zwart-wit beeldscherm van de BODE in de loop van de tijd vervangen 
door een kleuren scherm. Het vervoer van producten die keeling behoeven vond 
aanvankelijk plaats in dubbel isolerende koeltassen. Op dit moment is het zo dater naast de 
gewone BOXEN ook een aantal koel-BOXEN in het box management systeem aanwezig 
zijn. 

Domotica 
Domotica omvat volgens het Domotica Platform Nederland de electronische hulpmiddelen 
voor de thuiscommunicatie, zowel in huis als vanuit de woning met de buitenwereld. Door 
het Domotica Platform wordt de volgende definitie gehanteerd: 

'Alie apparaten en infrastructuren in en rond woningen die electronische informatie benutten 
voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en 
verleners van diensten.' 

Deze definitie omvat als een soort container talrijke gebieden of domeinen zeals het platform 
ze noemt, waarvoor electronische informatie-uitwisseling en intelligente electronische 
oplossingen belangrijke hulpmiddelen zijn. Dit betreft ender meer de domeinen zorg, sociale 
relaties, entertainment, productie, comfort, energie en gebouwen. Dit zijn domeinen waar 
domotica zal worden toegepast. De opsomming is echter niet uitputtend. Een andere 
interessante toepassing betreft bijvoorbeeld 'traffic demand management', waarbij voor 
electronische uitwisseling van informatie tussen de mobiliteitsbehoefte en het 
vervoersaanbod, een optimale afstemming op maat tot stand komt. Het management van de 
vraag naar energie (demand side management, D.S.M.) betreft een vergelijkbaar voorbeeld. 

Enkele belangrijke domeinen en toepassingen worden in het volgende overzicht vermeld. 

Gebouwen 
beheersystemen 

bewaking 
onderhoud 

Energie 
telemetrie 
effciency 
D.S.M. 

Comfort 
verwarming, ventilatie, 

lichtmanagement, 
interfaces 

Produktie 
telewerken, 

teleshoppen, 
tele-educatie 

Zorg 
mobiliteit, 

sensorisch, psychisch, 
medisch, sociaal 

Veiligheid 
alarmering, beveiliging, 

sociale contacten, 
privacy, controle 

Entertainment 
televisie, films, audio, 

MP3, games, 
gambling 

Figuur 11.5: Domeinen en toepassingen van het domotica systeem van Domotica Platform Nederland 
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11.40verzicht applicaties Domotica 

Applicaties welke gevolgen hebben voor het bouwproces: 

Veiligh3i~1t Applicaties 
Verlichting Automatisch aan bij betreden vertrek; 

Schemerschakeling in gehele woning; 
Toegangscontrole Beeld bezoeker op videofoon in wk; 

Beeld op videofoon in andere vertrekken; 
Bediening openen entreedeur met telefoon ; 
Beeld bezoeker op TV; 
Registratie van stilstaand beeld bezoeker; 
Toegang met keycard voor hoofd entreedeur; 
Toegang met keycard voor tussendeuren; 
Toegang met sleutel voor voordeur en berging; 
Toegang parkeerkelder met afstandsbediening vanuit 
de auto; 

lnbraak- I brand- Rookmelder in de hal; 
alarm Rookmelder in keuken; 

Signalering rookmelder doorgeven aan centrale; 
lnbraakbeveiliging; 

Pers. veiligheid Automatische registratie van de bewoner teneinde 
tijdig te signaleren dat de bewoner een tijd lang niet 
meer actief is; 

Zorg Applicaties 
Kooktoestel alleen bij aanwezigheid; 
Rook- en hittemelder in de keuken; 

-1!?.!~~~-rnl·"Ml,.·:~1.:: ..• ;,1 .• 

Afscherming 
Bediening 

PC-netwerk 
Mobiel 

Ballast Nedam 
Woningbouw 

Verlaging verwarming bij nachtstand, in combinatie 
met klokthermostaat en regelunit; 
Extra schakelaar voor luchtbehandelingsunit in 
badkamers; 
Aansturen automatische gordijnen op afstand; 
Openen centrale deur op afstand; 
Centrale knop per vertrek voor basisverlichting; 
Centrale knop boven bed voor verlichting woning; 
Met een centrale knop bij de voordeur worden alle 
rechter wandcontactdozen spanningsloos ; 
Verlichtings-senario's 

In wk en sk's een aansluiting; 
Telefoonlijn is ISDN-lijn ; 
Telefoonlijn met ADSL aansluiting; 
Intern data-netwerk voor verbinden pc's; 
Mobiele telefoon als controle unit (wap); 
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PC/PD A 

In wk en sk's een TV- en radio-aansluiting; 
Video-distributie naar een vertek; 
Audio-distributie naar een vertrek; 
Loze leiding badkamer-mk voor audio; 
Volume-regelunit badkamer voor audio; 
Speakers in een vertrek; 
Verbinding tussen data-netwerk en audio; 

Applicaties welke los staan van het bouwproces: 

Automatische vloerverlichting aan bij 's nachts uit bed gaan; 

003038314 
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lndien de bewoner onder medische behandeling is, kunnen bepaalde fysiologische 
parameters, zoals bloeddruk, hartslag, ECG in de woning gemeten worden en 
automatisch met een bepaalde regelmaat via de telefoon naar huisarts of ziekenhuis 
verzonden worden; 
In het telefoonnetwerk kan een alarmeringstoestel opgenomen worden, waarmee de 
bewoner in een panieksituatie of na een val, via een druk op de knop van een polsband 
of halssnoer draadloos een spreek-luister verbinding maakt met een zorgcentrale; 
In het telefoonnetwerk kan een apart e-mail toestel opgenomen worden, waarmee 
relatief snel e-mails gelezen en verstuurd kunnen worden; 
Door een directe koppeling met de centrale computer van de werkgever van de bewoner 
is telewerken zodanig mogelijk dat het lijkt dat de telewerker op het bedrijfsnetwerk is 
aangesloten; 
Op een van de computers is telebankieren mogelijk; 
Aan het data-netwerk zijn computers verbonden die via een ISDN-kaart aansluiting 
hebben op de buitenwereld; 
Door in een computernetwerk een router aan te brengen kunnen verschillende bewoners 
tegelijkertijd op internet; 
Internet en video kunnen draadloos ontvangen worden; 
Fun apparaten; 
Scanner en printer kunnen in combinatie met het aangelegde data-netwerk centraal 
geplaatst en gebruikt worden; 
Menu's zijn in de keuken in multimedia via cd-rom of internet op scherm in keuken 
zichtbaar te krijgen; 
Mobiele telefoon als controle-unit (WAP); 
Piek- en daluren meters voor de stroomvoorziening; 
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