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l.N.T.E.L.L. l.G.E.N.T.E. W.O.N. l.N.G. 

lntelligentie is niet zo gemakkelijk te definieren. In de VPRO serie Een Schitterend 
Ongeluk wordt in de titel aangegeven dat intelligentie door een samenloop van 

omstandigheden tot de mens is gaan behoren. In een dergelijk groots perspectief 

is de kwalificatie intelligent voor zaken en attributen ongelukkig. Het onderscheid 

tussen intelligente en niet zo intelligente produkten wordt immers snel vertaald in 
een toegevoegde regeleenheid die kan worden geprogrammeerd voor een beoogde 

uitvoering van de functie zonder instructies of commando's. Niet zo lang geleden 

werden eenvoudige systemen automatisch genoemd: van zelf na start instructie. 

Tegenwoordig worden automatische functies in een onderling verband gekoppeld 
door een intelligente eenheid die Is ingesteld om meer informatiestromen te 
bewerken en te combineren in een instructie die op enig moment tot een juiste 

actie leidt. Het anticipeert op variabelen die door statistische gegevens worden 
gevoed. Het registreert de handelingen en evalueert de verhouding tussen vraag en 

aanbod. De conclusies worden in het programma verwerkt. Deze eigenschap is 
essentieel. In een volgende situatie worden de ervaringen van vorige situaties 

geevalueerd. Oat leidt tot patroonherkenning en -definiering. Op langere termijn 

kan de gevoeligheid word en opgevoerd aan de hand van steeds meer ervaring. 

Weliswaar blijft de informatie beperkt tot een ge'instrueerd terrein dat daarmee 
wordt afgeschermd en afgebakend, maar het is te voorzien dat met de toename van 

de dichtheid aan gegevens en de toegankelijkheid van de informatiedragers de 
reikwijdte van intelligente systemen zal worden vergroot. 
In en rond de woning zullen steeds meer functies in enige mate kunnen word en 

voorzien van intelligentie. 

Een intelligente woning zou in het licht van het bovenstaande moeten kunnen: 

-registreren 

-anticiperen 
-beheersen 

-rapporteren 

Een intelligente woning levert zonder directe bemoeienis optimale condities voor 

de gebruiker. De prestatie wordt aangepast aan de te verwachten vraag en aan de 
situatie. Oat geldt voor de temperatuur, de ventilatie, zonwering, daglichttoetreding 

en verlichting. Aan elkaar geknoopt en bewaakt door een regeleenheid die door de 
gebruiker met eigen voorkeuren te beinvloeden is. Oorzaken en gevolgen word en 

geregistreerd en verwerkt in de vervolgprestaties. 

De vraag of technisch geavanceerde woningen als intelligente produkten het 

welzijn van de gebruiker bevorderen hangt als een zwaard boven het onderzoek. 

Hoewel we het normaal vinden dat in een moderne motor tal van prestaties worden 

geleverd via meet- en regelsystemen en dater zelfs auto's zijn die de spraak van de 

baas herkennen aarzelen we bij gebouwen. Sommigen vlnden gebouwen domme 

voortbrengselen. Weliswaar kunnen het huis van de toekomst, het kantoor van de 
toekomst, de flat van de toekomst en de winkel van de toekomst duiden op 
voortekenen van een nieuwe tijd, maar de vraag is of de toekomst kan worden 

toegeeigend, want word! door de optelling van aansprekende prestaties de lol in 

het gebruik wel verhoogd? En hoe kwetsbaar worden we in onze toekomstige 

behuizingen wanneer door welk onvoorzien toekomstig toeval het licht u~gaat. Het 

intelligente dak van de badkamer kan niet meer worden gesloten hoe hard we ook 
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schreeuwen. Oat zou een geheel andere uitleg geven aan de betekenis van 'een 

schitterend ongeluk'. 

Ontdaan van zijn ergernis wordt de mens buitengewoon gevoe/ig voor intel/igente 
system en. 

Deze uitspraak is een variant op een fragment uit de tekst Virus en Vacuiim van 

Jean Baudrillard. 
"Het groeiende intellect van de machines zou de technologische zuivering van het 
lichaam mee moeten brengen. Het lichaam zal steeds minder kunnen rekenen op 

zijn antilichamen en moet daarom van buitenaf worden beschermd. De kunstmatige 

zuivering van de hele leefomgeving compenseert dan de falende inwendige 

immuunsystemen. Oat zij falen is te wijten aan een onomkeerbare, vaak 

vooruitgang genoemde tendens het lichaam en de geest te ontdoen van hun 
initiatief- en afweersystemen en ze over te leveren aan technische artefacten. 

Ontdaan van zijn afweersystemen wordt de mens buitengewoon gevoelig voor de 

wetenschap en techniek, zoals hij ontdaan van zijn passies buitengewoon gevoelig 
wordt voor de psychotogie en haar therapieen en zoals hij verlost wordt van zijn 
aandoeningen en ziekten buitengewoon gevoelig wordt voor de geneeskunde: 

Het onderzoek dat een licht werpt op de mogelijkheden van een voortschrijdende 

ontwikkeling van inteltigente componenten en systemen kan warden gelezen als 

een catalogus met opties en consequenties. Het is geen opsomming van produkten 

die volgens categorieen zijn gerangschikt. De gegevens die zijn ontleend aan 

literatuur, brochures en aan interviews met deskundigen zijn verwerkt tot 
begrijpelijke scenario's, ingredienten en toepassing gerichte consequenties 

(wonen, waren en woning). Het onderzoek is bedoeld als wegwijzer in een markt 
die uit veel van hetzelfde lijkt te bestaan. Daarbij moet niet uit het oog verloren 

warden dat vaak de toepassing van een systeem kan warden gezien als 
tegemoetkoming in een ongewenste situatie die wellicht in eerste instantie 
voorkomen had kunnen warden. Omgekeerd kunnen ontwikkelingen op het terrein 

van intelligente systemen een grote invloed uitoefenen op de initiele planvorming 

van een nieuwe of bestaande woonomgeving. Een meer indringende relatie tussen 
resultaat en middel is naar mijn mening zeer gewenst. 

Jan Westra. 

Voorwoord 



lndeling van het rapport 

lnleiding 
lnleiding 

lnleiding 

Nu 
Nu 

Nu 
Nu 

Nu 

Nu 

Straks 

Straks 

Straks 

Straks 

Straks 

Straks 

Later 

Later 

Later 
Later 

Later 
Later 

Nawoord 

Nawoord 

Interviews 

Literatuur 
Literatuur 

Literatuur 
Literatuur 

Literatuur 

9 

Om te beginnen 
lntelligente woning 

Opbouw van het rapport 

Gemoeds-Comfort 
Zintuiglijk-Comfort 

lnteractieve-Communicatie 
Consumptieve-Communicatie 

Apparatuu r-Controle 

Netwerk-Controle 

Gemoeds-Comfort 

Zintuiglijk-Comfort 

lnteractieve-Communicatie 

Consumptieve-Communicatie 

Apparatuur-Controle 

Netwerk-Controle 

Gemoeds-Comfort 

Zintuiglijk-Comfort 

lnteractieve-Communicatie 
Consumptieve-Communicatie 

Apparatuur-Controle 
Netwerk-Controle 

Nogmaals de homebus 

Tenslotte 

Geconsulteerde personen 

Produktinformatie 

Elektro-technische intelligentie 

Bouwkundige intelligentie 

lntelligente gebouwen 
Sociaal-maatschappelijke achtergronden 

lnhoud 
11 
13 
15 

17 
19 

21 
23 

25 
27 

29 
31 

33 
35 

37 
39 

41 
43 

45 
47 

49 
51 

53 
55 

57 

59 
63 
69 
71 
75 



Om te beginnen 

Voorliggend rapport is het resultaat van een tweemaandelijkse inventarisatie naar 

het onderwerp woningautomatisering. Deze inventarisatie is uitgevoerd in opdracht 

van het Universitair Centrum voor Bouwproduktie van de Technlsche Universiteit 

Eindhoven die hiertoe op haar beurt de vraag kreeg van de woningstichting Hertog 
Hendrik van Lotharingen. Coiirdinatie was in handen van dhr. ir. Jan Westra. 
Dit verslag vormt de eerste stap van een project met een tweeledig doel. In eerste 

instantie is het rapport bedoeld als een orientatie ten behoeve van de wens van de 

H.H.v.L. om haar woningvoorraad bij mutatie te moderniseren. In tweede instantie 
moet het richting geven aan de inbreng van de H.H.v.L. bij een presentatie door de 

Nationale Woning Raad op de Bouwrai 1994. 

De inventarisatie kent twee onderdelen. Om te beginnen is er bekeken wat er over 

dit onderwerp en aanverwante zaken zoal geschreven is. Vervolgens is contact 

gezocht met een groot aantal bedrijven en instanties die op een of andere wijze met 

dit onderwerp in betrekking staan. Resultaat hiervan is een vijftiental interviews en 
een verzameling produktinformatie. 

De tekst geeft een positieve lezing van het wonen met moderne technieken, legt 

deze technieken uit en laat hun bouwkundige consequentie zien. Economische 

haalbaarheid en organisatorische, maatschappelijke, en technische problemen 
worden achterwege gelaten. Belangrijk hierbij is dat het gevormde beeld geen 
utopie is. Gestoeld op ontwikkelingen en verwachtingen van bedrijven en instanties 

wordt een voorstelling gemaakt die voor een ieder reeel is. 

Er is gekozen voor een schematische aanpak om: a. Een volledig beeld te creeren; 
b. de aandacht gelijkmatig te verdelen; c. de verschillende invalshoeken helder en 

overzichtelijk naast elkaar te kunnen aanschouwen. Door deze schematische 
benadering kunnen de teksten gezien worden als aanzet in een beeldvorming. Bij 

nadere ontwikkelingen kunnen ze naar believen zelf aangevuld worden. Dit sluit 

naadloos aan bij het doel van dit verslag: lnitiatie voor verdere ontplooiing. 
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lntelligente woning 

De inventarisatie is begonnen ender de titel: 'lntelligente woning'. Om in eerste 

instantie greep te krijgen op zo'n titel wordt het woordenboek geraadpleegd. 
lntelligentie blijkt een typisch menselijke eigenschap te zijn. Kunstmatige 

intelligentie biedt enige houvast: 'Benaming voor de theoretische richting in de 
informatica en psychologie die gericht is op een zo volmaakt mogelijke nabootsing 
door een computer van intelligent menselijk gedrag'. Misschien kan dit bijdragen 

tot een verbeteren van de kwaliteiten van het wonen of 'het verblijf houden' en 

'gevestigd zijn'. 
Na raadpleging van de eerste literatuur blijkt inderdaad de belangrijkste betekenis 
van de intelligente woning voor rekening te komen van de elektrotechniek. In vele 

huishoudelijke apparaten heeft de micro-elektronlca z'n intrede gedaan om 

handelingen van het apparaat te automatiseren. Deze trend zet door maar kent een 
zijweg die gebaseerd is op onderlin_ge communicatie van produkten. lnteractiviteit 

brengt volgens velen een ongekende uitbreiding van de mogelijkheden teweeg en 
kan zo grote gevolgen hebben voor de betekenis van de woning. 

Om tot een combinatie van technieken te kunnen komen meet alle apparatuur 

dezelfde taal spreken; een 'protocol'. Dit protocol vraagt om interdisciplinair 
overleg wat een grate technisch- institutionele complexiteit inhoudt. Een overleg-, 

ontwikkelingssfeer in de vorm van vele samenwerkingsverbanden zeals het 
europese ESPRIT (onderdeel van EUREKA), de japanse Home Electronic Bus van 
de EIAJ (Electronic Industries Association of Japan) en Home Automation and 
Information Networks (HAINS), het franse Association Pour les Maisons du Future 

(APMF) en het amerikaanse Smart House Development Venture en de Consumer 

Electronic Bus (CEBus), heeft het wel en wee rend 'de intelligente woning' de 

afgelopen jaren gedomineerd. Verschil zit vooral in de revolutionaire en 

evolutionaire benadering; een volkomen nieuw netwerk of een hybride combinatie 

van bestaande en een geleidelijke uitbreiding. Omdat veelal concrete resultaten op 

zich laten wachten zijn een aantal commerciele instanties en bedrijven begonnen 
met de ontwikkeling van een eigen protocol en bijbehorende apparatuur, bekend 
ender de naam 'homebus'. 

Opvallend is dat het gesprek over woning-automatisering of 'domotica' telkens 

uitkomt bij de homebus terwijl dat een onzichtbaar systeem is en niemand uit 

consumenten oogpunt hierin geinteresseerd is. Redeneren vanuit 

toepassingsmogelijkheden voor de bewoner levert vele andere zaken op die voor 

'intelligent wonen' van belang zijn, zowel elektrotechnisch als bouwkundig. Oat is 

ook de reden dat voor de verslaglegging van de inventarisatie gezocht is naar een 

methode om een beeld te schetsen van wonen met bestaande produkten en 
technische ontwikkelingen die er zijn of waarschijnlijk word en geacht. Niet

elektrotechnische produkten en bouwkundige technieken die hierbij van belang zljn 
warden ook bekeken en integraal meegenomen. 

LITERATUUR: 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 39, 41, 42, 43, 69. 
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Opbouw van het rapport 

Het rapport kent drie maal drie rubrieken die samen een driedimensionale matrix 
van aspecten vormen. Deze aspecten zijn van belang voor een beeldvorming over 

het onderwerp. 

Omdat er geen vaststaand concept bestaat, maar het gaat om een constant 

evoluerend proces, is er om te beginnen de tijdsverdeling NU, STRAKS en LATER 

als hoofdindeling van het verslag. 

In NU wordt behandeld wat thans mogelijk is. Het is sociaal-maatschappelijk reeel, 

vrij van verdere ontwikkeling te verkrijgen en zonder kunst en vliegwerk samen te 

stellen. 

STRAKS handelt over wat in ontwikkeling is. Zowel technisch als maatschappelijk 
is het naar alle waarschijnlijkheid nog deze eeuw te verwachten. 
Het LATER trekt een lijn het derde millennium in. Er is nu in concreto nog niets van 

te bespeuren maar er zijn ideeen en verwachtingen in die richting. 

Vervolgens wordt er een indeling gemaakt naar menselijke behoeften met 

betrekking tot het wonen, te weten: Comfort, Communicatie en Controle: De drie 
C's. leder deel is nader in tweeen gesplitst. 

Comfort beslaat de elementaire basis van het wonen. Het is een direct gevolg van 

de zucht naar bescherming tegen andere levende wezens, natuurkrachten en 

weersinvloeden. Zo ontstaat gemoedsrust door afwezigheid van constante zorg 
voor personen en eigendommen en zintuiglijk gerief door het creeren van een 

eigen klimaat. 
Communlcatie is nodig om als mens te kunnen functioneren. Omdat de woning 
verblijfplaats is, wordt deze behoefte hier aan gekoppeld en stelt er eisen aan. In 

eerste instantie is er een passieve behoefte aan informatie: De consumptieve 

communicatie. Als tweede is er het verlangen om actief informatie uit te wisselen: 
lnteractieve communicatie 

Controle staat voor het beheersen van de omgeving, baas zijn over een plaats en 
het in bedwang hebben van het bezit. Hiervoor is het nodig dat de artikelen in de 

woning 'eigen' zijn, maar ook dat de voor het functioneren van de apparaten 

noodzakelijke netwerken, vertrouwd zijn. 

Tenslotte worden de (opgesplitste) drie C's per pagina geconfronteerd met drie 

aspecten van de verblijfplaats: Wonen, Waren en Woning: De drie W's. 

Wonen is het startpunt. Vanuit de mens en zijn behoeften worden consequenties 

voor het wonen uiteengezet. Het is daarbij van belang hoe aan deze behoeften beter 

tegemoet gekomen kan worden. Tevens biedt deze kolom ruimte om de 

sociaal-maatschappelijke achtergronden te schetsen. 
Waren behandelt de onderwerpen die voor de behoeftebevrediging van belang zijn. 

Deze kolom beschrijft het mlddel en de werking hiervan. 

Woning laat zien welke eisen de waren stellen aan de woning en hoe aan deze 

eisen tegemoet gekomen kan worden. Eveneens gaat het over de gevolgen van de 

woonbehoeften voor de woonomgeving. 
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Gemoeds-Comfort 

WONEN Vrij van angst en 
ongerustheid /even wordt steeds meer 
bedreigd door ongewenste acties van 
onze medemens. De ongerustheid 
over jezelf, je huisgenoten en 
eigendommen kan beperkt gehouden 
worden door de taak van het waken 

over te dragen aan e/ektronische 

installaties. Het gaat daarbij voora/ 
om de waarschuwing: Op het moment 

dat zich een abnormale situatie 
voordoet, wordt dit gesigna/eerd. 

Alert zijn is daardoor s/echts nodig 

nadat dit door de e/ektronica is 
aangegeven, of a/s iemand gewoon 
aanbelt, na beoordeling via een 
bee/dschermpje. 

In het geva/ dat zich een 

bedreigende situatie voordoet moeten 

de juiste handelingen verricht 
worden. Het systeem roept 
professionele hu/p in en waarschuwt 

de mensen die jij van be/ang acht. Zo 

houden deze tevoren bepaa/de 

personen je woning in de gaten, ook 

a/s je niet thuis bent. Een persoonlijke 
a/armknop zorgt ervoor dat deze hu/p 
overa/ in huis onder direct handbereik 

is. 
Als er iemand aanwezig is 

lijkt het huis beter beschermd. In 

geva/ van /angdurige afwezigheid is 

het dus zaak deze zwakte niet naar 
buiten toe te /aten blijken. Daarom 

wordt :S avonds met de verlichting 
aanwezigheid gesimuleerd. Het 
a/armsysteem kan tevens jou bereiken 

op je verblijfsadres, zodat je van de 

politie of particuliere alarm centra/e 
(P.A.C.) kunt vernemen water aan de 
hand was. Op deze wijze ben je er 

doorgaans ook zeker van dater niets 
Joos is. 

WAREN Voor beveiliging van de 
woning zijn er naast verschillende 
klassen van hang- en sluitwerk, 

elektronische systemen. Deze 
systemen bestaan uit sensoren, een 
centrale installatie en een of meerdere 

actoren. Er zijn sensoren voor 

glasbreuk, openen van ramen en 

deuren en beweging. Zij registreren 
een ongeregeldheid en melden dit aan 

de centrale installatie die actie 

onderneemt in de vorm van geluid- en 
lichtsignalen, of de afwijking 

doorgeeft aan vooringegeven 
nummers door een ingesproken 
boodschap af te draaien. De 

verbinding tussen sensor en centrale 
geschiedt veelal draadloos om 
ingewikkelde bedradingsnetten te 

voorkomen, maar dit komt de 
betrouwbaarheid niet ten goede. Voor 
thuiszorg kan een persoonlijke 

alarmknop als sensor fungeren. 

Ten behoeve van de 

toegangscontrole is er een op- of 

inbouwcamera en een separate 
monitor voor binnenshuis. Random 
het camera-oog bevindt zich een 

geintegreerde verlichting. De camera 

wordt geactiveerd na een druk op de 
bel. 

Nemef, veiligheidssloten en beslag. 

PTI-Telecom, alarmering. 

Elektrends, deurvideo. 

Siedle, gebouwcommunicatie. 

LITERATUUR: 1,2, 10,24,28,30,33,34,39, 70, 71, 73, 79,84. 
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WONING Op alle zlch In de 
buitengevel bevindende ramen en 
deuren zijn sensoren aangebracht. 

Voor aansluiting moet eventueel een 
kabel gelegd warden van elk draaiend 

of schuivend wanddeel naar een 
alarmcentrale in de meterkast. 

Van de voordeurcamera is 

een coaxkabel naar een monitor 
getrokken. Een buis gelegd in sleuven 

die uit de binnenmuren zijn gefreesd 

of geschroefd op wanden maakt dit 
mogelijk. Het beeldscherm is 

bijvoorbeeld in de woonkamer 
geplaatst bij de toegangsdeur. Naast 

deze kabel loopt een besturingssnoer 
naar het elektronisch sluitwerk van de 
voordeur. Het slot moet daarom ook 

voorzien zijn van een voedingskabel. 

De woning is gevormd naar 
het bezorgdheidsgevoe/ van de 

bewoners. De raamopeningen zijn 

betrekkelijk klein, terwijl er vanuit de 

woning toch een goed uitzicht is over 
de nabije omgeving. Het huis heeft 
daardoor een vrij ges/oten karakter. In 
de woning ze/f maakt de organisatie 

van ruimten een goed contact tussen 
de huisgenoten moge/ijk. Zo zijn 
bijvoorbee/d de nachtverblijfsruimten 

bij e/kaar gegroepeerd. 

~"~ U!l :I rt r9) architecten 
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Zintuiglijk-Comfort 

WONEN Het gerief in de woning 

wordt in be/angrijke mate bepaa/d 
door waarneming van de zintuigen. 

De temperatuur moet bijvoorbeeld 

aangenaam zijn en constant blijven. 
Behaag/ijkheid is echter persoonlijk 

en afhankelijk van de omgeving en tijd 

van de dag. Het heeft bovendien al/es 

te maken met wat je op dat moment 

doet. De woning regelt de 

temperatuur per ruimte zodat deze in 

verband kan worden gebracht met de 
be/angrijkste functie daarvan. 's 

Avonds en in het weekend wordt het 

huis warmer, omdat dit de tijd van 

ontspanning is. 

Onder de douche wordt de 
uitstroomtemperatuur van het water 
constant gehouden. Op een paneel 

wordt de resterende hoevee/heid 
boi/erwater aangegeven en is het 
mogelijk de boiler om extra snelle 

bijwarming te vragen. 

Een goede atmosfeer is 

tevens een be/angrijk onderdeel van 

het woningk/imaat. Ventileren draagt 
hiertoe bij, maar mag niet resu/teren 

in tocht door een te sterke 

/uchtstroming. Daarom zullen 
ventilatieopeningen in geval van 

windtoename zich /angzaam sluiten. 

lo blijft ook de energierekening /aag. 

WAREN Warmteregeling wordt 
verricht aan de hand van 
luchttemperatuurmeting. Het systeem 

bestaat uit thermostaten per ruimte, 
die signalen doorgeven aan een 
centrale c.v.-besturing en aan 
servomotoren op de radlatoren van 

die ruimte. Op de centrale besturing 
kunnen dag en weekprogramma's 
ingegeven worden. Deze is tevens 
bekend met de opwarmtijd van de 
woning. 

De boiler beschikt over een 
bedienings- en informatiepaneel. Dit 
paneel kan een integraal onderdeel 
zijn van de boiler, maar kan ook apart 
worden gemonteerd. 

Roosters voor natuurlijke 
ventilatie zijn voorzien van een 

winddrukafhankelijk mechanisme die 
de luchtstroom constant houdt. Een 
vocht- en 

luchtverontrein igingssn uffe laar regelt 
een elektronisch gestuurde luchtklep. 
In geval van mechanische ventilatie 
stuurt de snuffelaar de elektromotor. 

Honeywell, warmteregelapparatuur. 
Daalderop, boilers. 
Buva, ventilatieroosters. 
Tke-vento, snuffelaars. 

Air trends, centraal ventilatie 
systeem. 

LITERATUUR: 9, 12, 24, 28, 30, 35, 47, 49, 79. 
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Nu 
WONING In de thermisch en 
akoestisch geisoleerde buitenwanden 
zijn sparingen aangebracht voor de 

plaatsing van windkracht 
onafhankelijke ventilatieroosters. 
Deze kunnen ook aangebracht zijn in 
een kozijn ter vervanging van een deel 

van de beglazing. 
Ten behoeve van de 

verwarmingsinstallatie vertakt vanaf 

de centrale ketel een netwerk van aan
en afvoerleidingen. Per buizenset zijn 
een aantal radiatoren in serie 
aangesloten op het net. Een door een 
servomotor aangedreven kraan per 
radiator is verbonden met een 
besturingskabel, die een link legt 
tussen de thermostaat per vertrek en 
de sturingseenheid. 

De woning kan met 

eenvoudige middelen inspe/en op een 

relatie tussen het binnen- en 

buitengebeuren. Mede a/s gevolg van 

een behoefte aan licht en warmte is 

de serre dee/ van de woning 

geworden. In deze ruimte is de grens 
tussen geconditioneerd en natuurlijk 

op minima/e wijze hard gemaakt. De 

geve/s worden gekarakteriseerd door 

een extreme compositie van gesloten 

en open. 

~"~H!1iHU9) architecten 
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lnteractieve-Communicatie 

WONEN Communicatie houd je 
betrokken. Elektronische 
hulpmidde/en maken communicatie 

vrij van p/aats, wat de noodzaak tot 

fysiek transport reduceert. Juist 

binnen de beschermende muren van 
je eigen domein ben je bereikbaar en 

blijft er contact met buiten. 

Ook wordt met 
communicatie een grotere 

onafhankelijkheid van tijd mogelijk. Je 
doet individue/e de/en van het werk 
thuis en verzendt ze naar kantoor, 

waar ze op een later tijdstip weer 

opgepikt en verder verwerkt warden. 
De huishoudelijke financien met de 

bank regel je vanuit dezelfde stoel. 

WAREN Om verschillende apparaten 
op de tefefoonkabel te kunnen 
aansluiten is er een huiscentrale. 

Vanuit daze centrale zijn draden naar 

de verschillende toestellen gevoerd. 

De alarmcentrale is tevens aan de 

huiscentrale gekoppeld. 

Om telediensten in huis te 

halen is er een terminal nodig of een 
personal computer, de juiste software 

en een modem. Het modem als 
interface tussen de p.c. en het 
telefoonnetwerk is als 'kaartmodel' in 

te bouwen of als tafelmodel naast de 

p.c. te plaatsen. Voordeel van de 

relatief goedkope terminal is dat de 

p.c. tegelijkertijd voor andere 

doeleinden gebruikt kan warden en de 
apparaten een functie-afhankelijke 

plaats krijgen. 
Voor het telewerken is naast 

de telefoon, p.c. en modem een fax 

aanwezig. Deze registreert zelf of het 
binnenkomende signaal van een 
telefoon of een andere fax is, 

waardoor met een buitenlijn volstaan 

kan warden. 

PTT-Telecom, huiscentrales. 

Videotex, telediensten. 

LITERATUUR: 1, 2, 18, 21, 24, 30, 33, 55, 56, 59, 70, 71, 71, 73, 83, 84. 
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LI 
WONING In de meterkast is de 
telefoonkabel aangesloten op een 
huiscentrale. Verschlllende in de 

woning aanwezige vertrekken zijn 

voorzien van een telefoonaansluitpunt 

die rechtstreeks via een kabel in 

verbinding gebracht wordt met deze 

centrale. 

Thuis act/et In contact zijn 

met andere personen of instanties 
buitenshuis, vindt p/aats in een 
speciaa/ daarvoor gereserveerde 

ruimte. Deze Is vormgegeven random 

daar te verrichten werkzaamheden als 

te/ebankieren of thuiswerken. Een 

betrekke/ijk kleine, van de rest van de 
woning afgesloten ruimte, krijgt een 

aparte status. 
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Consu m ptieve-Corr1rr1 u n icatie 

WONEN Een enorme dos/s 

lnformatie stroomt iedere dag onze 
huizen binnen en zorgt dat je voeling 

houdt met wat er in de wereld 
gebeurt. Het bee/d lijkt volledig maar 

wordt feite/ijk zeer beperkt door het 
medium. Naast programma's, 

diensten en andere midde/en die 

uitsluitend voor de dage/ijkse 
informatie bedoe/d zijn, komt vee/ 

informatie onder het motief van 
amusement de huiskamer binnen. Op 
deze wijze krijg je tijde/ijke anonieme 

kennissen, ontmoet je andere 
gebruiken en zie je vreemde 
omgevingen. 

De confrontatie met de 

dage/ijkse hoeveelheid gegevens heeft 

een plaats gekregen naast het wonen. 

De consumptie van deze gegevens is 
door opnamemogelijkheden steeds 
meer tijdsonafhanke/ijk geworden, 

waardoor de media het wonen minder 

domineert. 

LITERATUUR: 20, 21, 24, 30, 55, 56, 79. 
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WAREN Apparatuur voor het 

verbruik van informatie bestaat uit 

alledaagse receivers (als televisie, 

teletekst en radio) en afspelers (als 

video, digitale compact cassette en 
compact disk). Ontwikkelingen zitten 

vooral in het geleidelijk digitaal 

warden van overdrachtsprotocollen. 

Voorbeelden hiervan zijn het 
verdringen van de l.p. door de c.d. en 

meer recentelijk de m.c. door de 
d.c.c. Opvallend zijn de 
mogelijkheden op het gebied van het 

vastleggen van informatie. Van c.d.'s 
warden eenvoudig kopieen gemaakt 
op digitale cassettes en zelfs op een 

lege c.d., maar ook de magnetische 

opname en opslag van beelden is erg 

belangrijk. Over het algemeen 

functioneert de apparatuur autonoom: 
"Stand alone·. 

Philips, audio/video. 
Sony, audio/video. 

Nu 
WONING Bij het inrichten van de 

woning is de plaats van het centrale 

antenne stopcontact bepalend voor de 

gemeenschappelijke 'zitplek' van de 
huisgenoten. Waar de kabel de 

woonkamer binnenkomt is de t.v. In 

de hoek geplaatst en zijn de meubels 

eromheen gericht. Geluidsinstallaties 
zijn per ruimte opgesteld en voorzien 

van geluidsweergevers. Dit wil zeggen 

dat de muziekbron plaatsgebonden is. 

In de zich schijnbaar van de 

buitenwereld afkerende woondoos, 
komen van onbekende bronnen 
aller/ei kabelgestuurde signalen 

binnen. Ze prikken ondergronds het 

bo/werk binnen en maken het interne 

gebeuren media-sociaa/ verbonden 

met een anonieme wereld. 

~,.~ ~ r ! 1 H ti [ 9) architecten 
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Apparatu u r-Co ntrole 

WONEN Beheersing van de 
apparatuur die je omringt is niet a/leen 
van be/ang om het te /aten doen wat je 
wilt, maar ook voor,het gevoel dat de 
e/ektronica je eigen is. Automatisering 
is je pas van dienst a/s jij het toeste/ in 
bedwang hebt en niet andersom. Na 
het omzetten van een lichtschake/aar 
gaat een 'wil/ekeurig' l/cht branden. 
Bekendheid met het schakelen maakt 
nog niet dat je in e/ke willekeurige 
ruimte vlekkeloos het licht kan 
bedienen. De telefoon daarentegen 
werkt precies zoals je verwacht: Je 
activeert hem door de hoorn op te 
nemen en kiest vervo/gens een 
nummer. 

Centra/e bediening en 
programmering zorgt voor een 
uitbreiding van de invloed op de 
verschillende toestellen. Na een keer 
programmeren gaat s ochtends samen 
met de hifi-installatie en enke/e lichten, 
het koffiezetapparaat aan, dat het huis 
vult met aroma tijdens het ontwaken. 
Voor het stofzuigen is s/echts een 
/ichte slang nodig, terwij/ de 
ge/uidsbron elders staat. Radiatoren 
kun je plaatsen waar je wilt en 
verwijderen in de zomer. 

Toeste/beheersing heeft 
tevens te maken met het in bedwang 
hebben van het energieverbruik. 
Energie is een schaars goed, wat 
inv/oed heeft op de prijs van wonen. 
Het rendement van de apparaten wordt 
steeds groter, waardoor ze hetzelfde 
doen voor minder geld. Ats het 
energieverbruik de presratie van het 
apparaat bepaa/t, kun je deze afregelen 
voor de specifieke situatie. fen boiler 
hoeft overdag bij weinig gebruik, 
minder water warm te houden. Tevens 
kan je door centrale programmering 
gebruik maken van de /age tarietsuren 
van het elektriciteitsnet 

WAREN Centrale bediening van licht 
en apparaten wordt gerealiseerd door 
het aan- en uitschakelen van 

stopcontacten. Hiervoor wordt een 

kastje, 'de intelligente plug', in de 

wandcontactdoos gestoken, waar de 
stekker van het desbetreffende 

apparaat in gaat. Aansturing 

geschiedt op basis van tijd of 

commando via een centrale unit. Deze 

unit is oak te regelen door een 

afstandsbediening en maakt 
telecontrole mogelijk door aansluiting 

op het telefoonnet, zodat opdrachten 
telefonisch gegeven kunnen warden. 
Via een interface op het lichtnet kan 

een p.c. oak als centrale besturing 

gebruikt warden. 

Centrale stofzuigsystemen 

bestaan uit een huisnet van harde 
ku nststof afvoerbuizen. Er is een 

'stof'contact waarin een lange 

flexibele slang gestoken kan warden, 

waarmee automatisch de centrale 
stofzuigunit geactiveerd wordt. 

Samsung, X-10 Powerhouse systeem. 
Moulinex, home automation. 

Elek trends, centraal stofzuigsysteem. 

LITERATUUR: 3, 7, 11, 15, 16, 27, 29, 32, 35, 39, 47, 49. 
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Nu 
WONING Op elke verdieping van de 
woning is een vacuum steekdoos 
ingebouwd in de muur. Vanaf deze 

'stof'contacten is door wanden en 

vloeren een pijp gelegd naar de 
stofzulgunit die bijvoorbeeld naast de 

c.v. ketel gehangen is. 

Op verwarming behoevende 

plaatsen zijn radiator- stopcontacten 

in de vloer aangebracht. De radiatoren 

zijn door deze voorzieningen en de 

stopcontacten voor de aanvoerkabel 

van de servomotorkraan 

verplaatsbaar. 

Er is een vage grens tussen 
de apparatuur van de bewoners en die 
van de woning. Toeste/len behorende 
bij het huis zijn zo goed mogelijk 
geintegreerd in het plan, maar het 
compromis door opbouw en 
diversiteit blijft nadrukke/ijk aanwezig. 
Vee/a/ treedt zodoende een separatie 
op met het zuiver architectonische. 

~'•H!1HtJC9) architecten 
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Netwerk-Controle 

WONEN Netwerkbeheersing behelst 
het vertrouwd zijn met je omgeving. 
Bekend zijn met de omgeving waarin 
je leelt, heeft een directe relatie met 
de mate waarin je thuis bent. In 
toenemende mate is het van belang 
niet al/een de leelruimte te kennen, 
maar ook de netwerken ten dienste 
van die ruimte te beheersen. Angst 
voor stopcontacten en het niet eigen 
zijn met de meter/cast, zijn 
bedreigingen voor het gevoel van 
thuis zijn. 

Een ander aspect dat hierbij 
naar voren komt, is het feit dat de 
plaats van netwerken nogal bepalend 
is voor de wijze waarop je de ruimte 
kunt gebruiken. Met ver/engsnoeren 
en s/angen ben je meester over die 
dwangmatigheid. 

De diversiteit aan kabels 
maakt dat je herkent waarvoor ze 
dienen. Aan de andere kant is 'e/ke 
kabe/ z'n eigen functie' we/ de 
oorzaak van een complex netwerk. 

WAREN De infrastructuur in huis is 
onder te verdelen in produkt
afhankelijke lokale netwerkjes (zoals 

telefoon, verwarmingsbesturing en 
beveiliging), lichtnet of powerline 

systemen (zoals centrale tijdklok 

schakelingen en babyfoon) en produkt 

afhankelijke draadloze stelsels. 

Bij centrale schakeling vindt 
de communicatie tussen plug en unit 

plaats over het lichtnet, wat een 

storingsgevoelig medium is. 
lncidentele storingen kunnen 

voorkomen worden door de plug het 

signaal van de centrale-unit te laten 

bevestigen middels het terugzenden 

van een signaal. Complexe signalen 

als bijvoorbeeld geluid, vervuilen het 
net, waardoor het signaal 

onbetrouwbaar wordt. Bovendien is 

het net 'open' en kan de 
sturingscontrole van bijvoorbeeld de 

buren worden beinvloed. Een ander 
probleem is de afname van de 

signaalsterkte over lange afstand. De 

meeste problemen zijn door filters of 

versterkers te verhelpen. 

PIT-Telecom. 
Holec, Squin meterkast systeem. 

Samsung, X-10 Powerhouse systeem. 

lnterlevel, verhoogde vloeren. 
Legrand, kabelbehuizingen. 

LITERATUUR: 3, 7, 15, 16, 29, 46, 47, 48, 51, 72. 
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Nu 
WON ING Elektrotechnische 
netwerken staan In de totale 

leidingenproblematiek van het huis 

naast netwerken voor gas, water, 
ventilatie en/of rookgasafvoer. Een 

bouwkundig antwoord op de vele 

complexe systemen kan separaat 

gegeven worden of lntegraal. Zo zijn 
alle vertrekken In huls op de vloer 

voorzien van holle plinten waarin zich 

elektronische bedradlng bevindt. 
Een andere mogelijkheid is 

deze samen met de andere systemen 

te leggen op een plafond, onder een 
verhoogde vloer, achter een 

voorzetwand of in een koker. Over het 

algemeen ligt het huis vol met allerlei 

lokale netwerkjes. 

Een veelheid aan k/eine 
complexe verbindingsnetten is 
verhuld achter al/erlei 
ondoordringbare bouwkundige 
materie. lnzicht in een bepaald 
verloop kan slechts p/aats vinden 
door beinvloeding op een 
eindapparaat te interpreteren naar een 
abstract idee van een netw~rk. Er is 
zodoende een nog weinig klare 
structuur aanwezig, wat het gebouw 
een mysterieuze, haast romantische, 
statische machine maakt. 
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Gemoeds-Comfort 

WONEN De gemoedsrust en het 

gevoel van thuis-zijn, worden door 

signa/eringen en de hieraan 

gekoppelde acties van de woning 
vergroot. De woning kan steeds meer 

zaken opmerken en met een groeiend 
aantal handelingen hierop reageren. 

Door de weerstoestand buiten gade te 
s/aan en op te merken in we/ke 
toestand het huis verkeert, kan het 

huis de situatie wijzigen om 

ongelukken te voorkomen. Het sluit de 

ramen die op de wind gericht zijn, 

opent anderen en haalt de 

zonneschermen op bij storm. 
Ook bij detectie van onheil 

kan het adequater reageren doordat 

het veel zaken kan besturen. Een 
paging tot inbraak /eidt niet al/een tot 

signalering en een telefoontje naar de 
politie, maar wordt tevens gevolgd 

door het volledig verlichten van de 

woning, het zachter zetten van de 
audio/video en het lokaliseren van het 

onheil. Schade wordt vastgesteld en 

gemeld aan een insrantie die dit 

verhe/pen kan. Het beeldscherm van 

de voordeurcamera is een integraal 

onderdee/ van de te/evisie geworden. 
Als iemand zich aan de voordeur meldt 
verschijnt hiervan een beeld in een 

hoek van het bee/dscherm. Koppeling 
met de t.v. maakt het ook moge/ijk om 

bij afwezigheid de verschillende 

aanbellers op video vast te leggen. 

Een andere zorg die voor een 

dee/ door het huis wordt overgenomen 

is het waken voor ongelukken binnen 

het huis. Als bijvoorbeeld een 

fornuisknop bij het schoonmaken open 

gedraaid is, wordt door het huis het 

gas afgesloten en geeft het een teken 

tot de tout is hersteld. Ook gevaren die 

ontstaan bij het defect raken van 
netwerken of apparatuur leiden tot 
derge/ijke maatrege/en van de woning. 

WAREN Beveiligingssystemen zijn 

over het algemeen geintegreerd of 

eenvoudig lntegreerbaar in 

bouwdelen. Dit maakt ze minder 
kwetsbaar en hun werking kan 

geoptimaliseerd warden in 
samenhang met een 

gebouwonderdeel. Gebouwonderdelen 
als ramen en deuren zijn tevens 
voorzien van bedieningsmotoren. Het 

geheel wordt verbonden met een 

algemeen besturingsnet. 

Meetapparatuur voor het waarnemen 

van het buitenklimaat is geintegreerd 
in een weerstation. Te denken valt 

hierbij aan factoren als licht, 

zoninstraling, temperatuur, luchtdruk, 

luchtvochtigheid en wind. 
De voordeurcamera geeft 

een signaal via een interface door aan 
de video, waardoor de noodzaak van 

een monitor verdwijnt. Een door 

personen te dragen chipcard die door 

detectoren herkend kan warden 
registreert en regelt de toegang tot de 

woning of het complex. Lokale 

detectoren registreren de 
aanwezigheid per ruimte. 

Voor veiligheid binnen de 
woning bezitten huishoudelijke 

apparaten meet- en 

regelinstrumenten. De 
hoofdaanvoeren van water, gas en 

elektriciteit zijn van elektronisch 

bedienbare kranen en schakelaars 

voorzien. 

Siedle, gebouwcommunicatie. 

Geze, elektro-hydraulische bediening. 

Nedap, identificatie systemen. 

Honeywell, servokranen. 

LITERATUUR: 1, 2, 9, 24, 28, 30, 33, 45, 70, 71, 73. 
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traks 
WONING De met apparatuur 

uitgeruste, hoogwaardige ramen en 

deuren, behoren tot de afbouw. Zo 

wordt beschadiging tijdens de 
ruwbouw voorkomen. Naar elke raam

of deuropening zijn twee 
verschillende leidingen gebracht voor 

de aansluitlng van de apparatuur in 
het kozijn. 

Op het dak van de woning is 

een weerstation geplaatst waarin zich 

kwetsbare meetapparatuur bevindt. 

Deze is of door een beschermkast 

omgeven en separaat gemonteerd of 

integraal in de bouwkundige 

constructie opgenomen. 

Naast de melding per 
apparaat, is er ook een algemeen 
signaallampje per ruimte aangebracht 

op een goed zichtbare plaats. 

Random de gasverbruiksapparaten en 
op de vloeren van natte 

gebruiksruimten zijn sensoren 
aangebracht die lekkages kunnen 

bemerken. 

Het vertrouwen in de 
woning is groot. Dit maakt het 

mogelijk dat de bewoners minder 
e/kaar hoeven te controleren. 

Verschillende functies vinden 

daardoor meer verspreid door de 

woning p/aats. 
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Zintuiglijk-Comfort 

WONEN Voorkeur voor een 
binnenk/imaat is rechtstreeks 
afhankelijk van het buitenklimaat. Nu 
de woning notie heeft van het weer, 
kan het de temperatuur van de ruimte 
hierop afstel/en. Als het buiten koud 
is hoeft de temperatuur binnen niet 
extreem hoog te warden opgevoerd 
omdat de kou je gewoon is en je 
hiernaar gekleed bent. 

Afregeling van de 
verwarming wordt in verband 
gebracht met de mate van ventilatie. 
De luchtzuiverheid wordt tevens in de 
gaten gehouden en gerelateerd aan de 
mate van /uchtdoorstroming. Op het 
moment dat een raam open staat 
wordt niet voor buiten gestookt, maar 
a/s het voor de atmosfeer nodig b/ijkt 
meer te venti/eren wordt de 
temperatuur opgevoerd. 

Om het oog te gerieven, 
warden er vooringestelde 
verlichtingsconfiguraties aan de 
woning toevertrouwd. Dit betekent 
bijvoorbee/d dat je met een druk op 
de knop de idea/e 
verlichtingstoestand kunt creeren 
voor het tv-kijken en dat de 
krantelezer in de woonkamer van de 
juiste lichtintensiteit wordt voorzien. 

WAREN Lokale radiatoren worden 
direct vanuit de centrale verwarming 
geregeld. De c.v. doet dit aan de hand 
van een sturingssignaal van de 
centrale huiscomputer. Deze 
computer stuurt in onderlinge 
samenhang met de verwarming ook 
de ventilatie. De gegevens die 
hiervoor nodig zijn komen van 
temperatuurmeters, raam- en 

deursensoren en het weerstation. 
lnfrarood- en 

wandschakelaars kennen knoppen 
waarachter een preset 
verlichtin gsconfig u ratie 
geprogrammeerd kan worden. Deze 
preset is eenvoud ig aan te pas sen 
door een infrarode 'point en shoot' 
afstandsbediening. Deze werkt door1e 
richten op een lamp en te drukken op 
de knop, waarna de lamp aan of uit 
zal gaan, afhankelijk van de toestand 

waarin zij verkeert. 

Honeywell, warmteregelapparatuur. 

Siemens, El-Bus gebruiksapparatuur. 
Merlin-Gerin, Batibus 
gebruiksapparatu ur. 
Philips Lighting, 
voorschakelapparatuur. 

LITERATUUR: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 28. 
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Straks 
WONING Op de zon gerichte muren 
zijn aan de buitenzijde voorzien van 
een transparante isolatie. Deze is van 
de zon af te schermen door 
automatisch reagerende zonweringen 
die in de wand zijn opgenomen. 
Translucide lsolatie maakt van 
buitenwanden grote naar binnen 
gerichte stralingsvlakken. 

Voor het radiatorwater is 

een uitgebreid maar eenvoudig 
leidingnetwerk aangelegd. Vanaf de 
centrale verwarming loopt een aan
en afvoerleiding naar elke radiator. 
Per ruimte zijn een temperatuurmeter 
en regelknop aangebracht. 

Energiezuinige beheersing 
van het binnenklimaat hangt samen 
met een a/gemeen milieubewustzijn 
wat leidt tot specifiek 
materiaa/gebruik. Het gebouw is in 
harmonie met zijn omgeving gemaakt. 
Het huis heeft de/en met zware 
wanden om warmte voor de bewoners 
vast te kunnen houden en is voorzien 
van een grasdak. Daar waar de zon 
diep de woning in straalt zijn 
materia/en met een lichte k/eur 
toegepast. 
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lnteractieve-Communicatie 

WONEN Telecommunicatie vormt 
een verlengstuk voor individuele 
relaties. Een eigen toestel en nummer 
versterkt het persoonlijke contact 
vanaf de verb/ijfp/aats. Er kunnen 
twee gesprekken gelijktijdig vanuit de 
woning gevoerd warden. Als iemand 
in deze toestand het huis probeert te 
bereiken maakt het hier melding van. 
Bovendien geeh het aan wie er belt en 
met welk nummer het toestel 
verbonden is. 

Werken kan vanuit de 
woning in actief contact met het 
kantoor gedaan warden. Permanente 
aanvulling van vakkennis en het 
uitbreiden van specialismen en 
algemene ontwikkeling geschiedt in 
een directe relatie met 
tele-educatie-instituten. Voe/ je je niet 
zo Jekker dan roep je de 'huis'-arts op 
voor een teleconsult. Dita/Jes 
betekent dat bepaalde diensten je 
huisbezit warden. Een bibliotheek 
raadpleeg je vanuit de woning en deze 
reserveert vervolgens het boek. 
Diverse nevenactiviteiten die vroeger 
noodzake/ijk waren om iets te 
ondernemen vormen nu geen drempe/ 
meer. Wat je in huis krijgt is door 
communicatie afgestemd op de 
individue/e behoehe. 

WAREN Door digitalisering van het 
telefoonnet kunnen meerdere 
verbindingen tegelijkertijd over een 
aansluiting plaatsvinden. Dit digitale 
signaal gaat over het bestaande net. 
Digitaliseren van het signaal heeft tot 
gevolg dat het minder tijd en dus 

ruimte op de kabel kost, zodat twee 
signalen verweven kunnen worden. 
Bovendien is tussen deze verweven 

signalen nog ruimte voor een 
eenvoudig bericht. 

Door deze verrulming van 
het net, worden de mogelijkheden 
voor teiewerken, teleshoppen en 
telebankieren verbeterd en is 
bovendien geen modem nodig. In 
combinatie met de t.v.-kabel (het 
zogenaamde hybride systeem) is de 

kwaliteit en het aanbod van de 
beelden groot en zijn de diensten via 
de t.v. te ontvangen. Beeldtelefonie is 
nu ook mogelijk, maar de kwaliteit is 
echter niet hoog omdat slechts enkele 
beelden per seconde verstuurd 

kunnen worden. 

PTI-Telecom, Integrated Service 
Digital Network/ S-bus. 
RACE, breedband netwerk. 
Videotex, telediensten. 

Siedle, systeemtelefoons. 

LITERATUUR: 1, 2, 18, 20, 24, 30, 33, 37, 38, 40, 55, 56, 59, 70, 71, 73. 
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Straks 
WONING Per ruimte geldt een 
gelijkwaardigheid van 
voorzieningenaanbod. Vanaf 
woningbinnenkomst van de externe 
aansluitkabels, gaat behalve een 
elektriciteitsnetwerk, een leiding alle 
vertrekken langs voor telefonisch 

verkeer en vertakt de centrale antenne 
kabel zich vanaf een signaalversterker 
naar alle ruimten. Elk vertrek is aldus 

voorzien van voeding, 

telefoonaansluiting en centrale 
antenne. 

Door de 'integrale 
verbinding' met de externe wereld, is 
in de woning een keuzevrijheid in 
p/ekken ontstaan. Elke ruimte is 
geschikt gemaakt voor a/le soorten 
communicatie. De vertrekken 
verhouden zich a/s eenheden in een 
samenhangend gehee/. Het eigen 
karakter van elk interieur wordt naar 
buiten toe uitgedragen en Jevert 
daarmee een bijdrage aan het totaa/. 
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Consu m ptieve-Comm u n icatie 

WONEN Benodigde gegevens voor 
het dage/ijks /even zijn op afroep 
beschikbaar. wat een grotere 

ze/fstandigheid op/evert in het 
hanteren ervan. Bovendien wordt het 
aanbod van informatie afgestemd op 

de individuele behoefte. 

De tijdrovende bezigheid om 

in de gerege/de benodigdheden te 
voorzien, is tot een minimum 

gereduceerd. De boodschappen bestel 

je vanuit huis, maar oak de vak4ntie 
regel je van achter je bee/dscherm. 

Routeplanningen, vertrektijden en 
reisschema's staan met enke/e 
drukken op de knop ter beschikking. 

De /age drempe/ om van een 
dienst gebruik te maken zorgt er oak 

voor dat dit frequenter gebeurt. Na 

een lange dag werken is het 
bijvoorbee/d we/ erg aantrekkelijk om 
even een te/evideo aan te vragen, of te 

relaxen bij de tele-cd waar je deze 
middag je collega 's over hoorde. 

LITERATUUR: 13, 14, 21, 23, 24, 30, 37, 38. 
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WAREN Digitalisering van de 
centrale antenne-inrichting geeft dit 
net ruimte voor een groter aanbod. 

Het maakt bovendien 
tweeweg-verkeer over dit net mogelijk 
voor opvraag van informatie en 

teleconsumptie van artikelen. 

Apparatuur integreert tot 

audio- en videoapparaten met een 
'gateway' of interface op het 

algemene besturingsnet en het 
telefoonnet. Door onderlinge 

communicatie vereenvoudigen 

bedieningspanelen en breiden de 
technische mogelijkheden uit. 

Hiermee samen hangt de 

miniaturisatie waardoor de toestellen 
plaatsonafhankelijker worden. Deze 

flexibiliteit staat enigszins dualistisch 
tegenover de koppeling aan een 

algemeen netwerk. Aan de ene kant 
reduceert zo'n aansluiting de 

flexibiliteit, aan de andere kant maakt 

een algemeen netwerk een verspreid 

gebruik mogelijk. 

RACE, breedband netwerk. 
Philips, audio/video-bus. 

Siemens, El-Bus interface. 

Straks 
WONING De televlsle heeft zljn 
statuspositie in de woonkamer 
verloren, maar heeft tegelijkertijd een 

bredere toepassingsmogelijkheid 
gekregen. Recreatlef kijken, vindt 
plaats in een daar op gericht deel van 

de woning. Deze ruimte ligt nabij een 

vertrek bedoeld voor meer 

gemeenschappelijk, multi-functioneel 
gebruik. 

Gemak en ontspanning door 

een enorm aanbod van telediensten, 

maken het thuis-zijn heel relaxed. 
Vanuit de moge/ijkheden om per 
ruimte a/les te kunnen doen, ontstaat 

een verzelfstandiging van e/ke ruimte. 
In de woning bevinden zich meerdere, 

unieke thuisjes, met een geheel eigen 

identiteit. 
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Apparatu u r-Controle 

WONEN De invloed op apparaten 

neemt toe a/s het bedieningsgemak 
groter wordt. Doordat de toestellen 

ze/f enige mate van intel/igentie 
kennen, neemt de 

gebruikersvriendelijkheid toe. 
lntegratie van elektronische 

apparatuur maakt bovendien dat je 

minder apparaten hoeft te leren 
kennen. Hifi, video, Jicht en andere 

artikelen zijn nu te regelen met een 

afstandsbediening. lokale 

lichtschake/aars geven opdrachten 

aan ver/ichtingsarmaturen in p/aats 
van dat ze de voeding afsnijden. Alie 
apparatuur in het huis wordt centraal 

bestuurd, waardoor de elektronica 

van e/kaar weet heeft. Door midde/ 
van voorinstellingen kun je met een 

druk op de knop het huis k/aarmaken 

voor het slapen gaan of het huis 
verlaten. Dok via de telefoon kun je de 

schakeling van je gehele netwerk 

beheersen. Telemetrie maakt het 
mogelijk om de gevolmachtigde 
energiebedrijven Jangs dezelfde weg 
op gerege/de tijden de meterstand te 
Jaten af/ezen. 

Doordat de woning de 
aanwezigheid in verschillende ruimten 
registreert, kunnen apparaten en 

artike/en daarop afgestemd worden. 

lampen gaan na Jange afwezigheid 

uit, maar ook het gasfornuis kan op 

een Jager pitje gaan branden. 
Centrale besturing zorgt ook 

voor een meer optima/e 

energiehuishouding. Niet alleen kan 
op deze wijze zoveel mogelijk energie 
in de kleine uurtjes worden 

geconsumeerd, maar zaken kunnen 

ook beter op e/kaar worden 

afgestemd. Het stookgedrag van de 

c. v. bijvoorbee/d, wordt in verband 
gebracht met gegevens over de 
buitentemperatuur en het aandee/ van 

de zonnecollectoren. 

WAREN Er zijn regelpanelen, waar 
de apparatuur inclusief ramen en 
deuren bediend kan warden. Ze 
kennen voorlngestelde standen zeals 
'slapen'. Hiernaast zijn er nag de 
'gewone' lichtschakelaars die 
geadresseerd kunnen warden op een 
zelf gekozen aansluitpunt. Bovendien 

is het mogelijk beide 
bedieningsmogelijkheden draadloos 

te laten communiceren met een 
infrarood-ontvanger per ruimte. 

Het gehele net Is 

aangesloten op een centrale 
intelligentie die de configuratie 
pictografisch kan weergeven en 
ingeroepen wordt bij het wijzigen 

daarvan. Verder is de computer er 
voor het verwerken van gegevens van 
verschillende aangesloten apparaten 

en verstuurt aan de hand hiervan 
opdrachten. 

Verlichtingsaansluitpunten, 
schakelaars en contactdozen hebben 
elk een stukje eigen intelligentie. Ze 
kunnen deze berichten rand sturen en 
ontvangen. 

Honeywell, total-home system. 
Siemens, El-Bus. 
Merlin-Gerin, Batibus. 

LITERATUUR: 5, 6, 13, 14, 17, 19, 20, 28, 29, 35; 39, 60. 
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Straks 
WONING Door een reductie van het 
aantal leidingen is er een grate 
indelingsvrijheid in de woning. De 
wanden die geen voedingskabel van 
het lichtnet hebben, zijn naar wens 
geplaatst en voorzien van 
infrarood-schakelaars. Per vertrek is 
in het plafond een 

infrarood-ontvanger aangebracht. Het 
centrale regelpaneel bevindt zich in de 

gemeenschappelijke verbliffsruimte. 

Een grote beheersbaarheid 

van a/le apparatuur maakt dat de 
bewoner zich gesterkt voelt. Een 
vergaande ergonomische 

beinvloeding op keuken-ontwerp, 

wasbakken, toiletpotten en dergelijke 
heeft technische afhankelijkheid 

gereduceerd. Dit gevoel van kracht 
wordt uitgedragen door gebruik van 

'semi-zware' bouwdelen voor de 

verschillende 'Jeefeenheden '. 

• 
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Netwerken-Controle 

WONEN De beheersbaarheid van 

netwerken is groot. Door een

wording van verschil/ende 

informatie-bedradingen is het totaa/ 

van netwerken minder gecomp/iceerd. 

Dit maakt het ook eenvoudiger om 

wijzigingen aan te brengen. De 

toepassing van een 
besturingssysteem voor het lichtnet 
zorgt er voor dat angst voor 

stopcontacten niet meer nodig is. 
Energie wordt pas afgegeven a/s het 

hiertoe de vraag van een toestel heeft 

gekregen. 

In een groot dee/ van de 
energie wordt zelf voorzien. Door 

bijvoorbeeld het gegroeide rendement 
van zonnecollectoren en een 

economisch gebruik door goede 

aansturing, wordt het huis 

onafhanke/ijker van buiten. 

WAREN Door het huis llgt een 
onafhankelijk algemeen 

communicatienetwerk ook wel bekend 

onder de naam 'Homebus'. Deze kabel 

kan algemeen gebruikt worden voor 

het aansluiten van alle toestellen, 

sensoren en actoren. Oat betekent 

bijvoorbeeld dat de 

raam-open-detector en de aansturing 
van bedieningsmotor, de ventilatie 

opening, maar ook de meters van 

bijvoorbeeld temperatuur en 
luchtvochtigheid op Mn kabel 

aangesloten zijn. 

De werking kan het best 

voorgesteld worden door de volgende 

vergelijking: Een groot aantal mensen 

staat in een kring en luistert naar 

elkaar. Wil iemand met een ander 

communiceren, dan luistert hij eerst 

of er niemand spreekt, dan roept hij 
de naam van diegene die hij spreken 

wil, waarna de anderen niet meer 
hoeven te luisteren en spreekt deze 
toe. 

Audio/video en telefoon 

hebben hun eigen communicatienet. 
Er kan tussen deze netten 

informatieuitwisseling plaatsvinden 

via zogenaamde 'gateways' of 

interfaces. 

Siemens, El-Bus. 
Merlin-Garin, Batibus. 

Philips Lighting, voorschakel

apparatuur. 

Holec, media-eenheid. 

Matura, matrixtegelvloer. 

LITERATUUR: 5, 6, 13, 14, 17, 20, 22, 29, 32, 46, 48, 50, 53, 59. 
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Straks 
WONING Behalve de elektra liggen 

alle aan- en afvoer pijpen en buizen in 

een geprefabriceerde, veranderbare 

matrixtegelvloer. In combinatie met 

omega-vormige plintbalken onder de 

wanden Is voorzlen in de mogelijkheid 
om de elektronische bekabeling onder 

te brengen. Dlt leldt tot een groot 
aanbod in lndelingstypen per woning. 

Een ander systeem is 

gebaseerd op een ingebouwde 
vloergoot waarin alle leidingen 

worden ondergebracht. Een 

uitgekiend circuit benut de 

mogelijkheden van het inbouwpakket 

tijdens de bouw, maar bevordert ook 

de flexibiliteit -tijdens de bewoning. 

Het huis kan naar believen 

ingericht worden. Deze vrije indeling 

van ruimten en woning wordt 
ondersteund door een overkoepe/ende 

hoofdstructuur, die de onafhanke/ijke 
bouwdelen op he/dere wijze met 
e/kaar verbindt. De ordening van 

krachtige eigen /eefplekken in een 

duide/ijke structuur, levert een 
dynamisch bee/d op. 
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Gen1oeds-Comfort 

WONEN De overname van zorg door 

de woning, krijgt een sociaa/

maatschappe/ijke betekenis. Doordat 

men zich a/gemeen vei/iger voelt za/ 

de verdedigende houding die van 

nature in de mens zit afnemen. 
Hiermee za/ ook de fysieke behoefte 

om je te beschermen minder worden. 

Het wonen lean extroverter worden. 
De woning houdt nu ook de 

gezondheid van haar inwoners in de 

gaten, houdt hun agenda bij en 
coordineert het huishouden, zodat de 

taken niet persoonsgebonden zijn. Het 
zorgt dat de voorraden op peil blijven 
en controleert de conditie hiervan. lo 

wordt het een soort e/ektronische 
huisvriend die beschermt, adviseert 

en in geval van afwezigheid in de 

onder/inge communicatie van de 

/eden in het huisgezin voorziet. 

De toegang tot het huis 

wordt gerege/d door 
persoonsherkenning. Nieuwe 

kennissen en vrienden worden aan 

het huisbrein geintroduceerd en bij 
een eventuee/ later bezoek herkend en 

aangekondigd. Doordat het de 

aanwezige produkten in het 

huishouden registreert en beheert is 

er tevens een nieuwe vorm van 

beveiliging geintroduceerd. 
Eigendommen komen het huis niet 

meer uit zonder toestemming van de 

bewoners. Het huis /eert van 

incidenten, waardoor onvoorspelbaar 

is hoe en wanneer het huis op onraad 

zal reageren. Het is goed mogelijk dat 
het een ongewenst individu zonder 
prob/emen binnen laat, vervolgens 

toegangen s/uit en de politie belt. 

LITERATUUR: 8, 28, 40, 50, 55, 56, 74, 76. 
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WAREN Als vervolg op apparatuur 
voor detectie en afwending van 
gevaren buitens- en binnenshuis, is 
de bewoner nu zelf aan de beurt. Hij 
draagt een stukje elektronica bij zich 
dat hem niet alleen toegang verschaft, 
maar ook gegevens over zijn 

gezondheid doorgeeft aan de centrale 
huiscomputer. Deze informatie kan 
aangevuld worden door een faecalien 

analyseertoestel, aangesloten op het 
riool achter het toilet. 

Een elektromagnetische 
poort registreert m utaties van de 
voorraadkast aan de hand van op de 
produkten aanwezige magneetcodes. 

Daarnaast wordt de voorraad 
geconformeerd aan de menuplanning. 
Dezelfde techniek controleert welke 
artikelen passeren bij de verschillende 

toegangen. 

General Magic, Personal Intelligent 
Communicator. 
TRON, toilet, voorraadbeheer. 
ID-systems, elektro-magnetische 
registratie. 
Nedap, beveiligings- en identificatie

systeem. 

Later 
WONING De centrale ingang heeft zljn 
status verloren. Toegang verlening tot 
het huis vindt verspreid over alle 
buitenwanden plaats. Doordat de 
verschillende toegangen integraal van 
magneetpoorten zijn voorzien 
ontstaat een 'zelfcontrolerende grens'. 

De wand wordt hlerdoor een 
overgangszone tussen binnen en 
buiten in plaats van een scheiding. 

Het wegvallen van het 

gevoel van waakzaamheid, heeft de 

woning open gebroken. Grote 
openingen in de gevels geven hieraan 
uitdrukking. Het he/e thuis is een 

plaats in een grote, toegankelijke 
wereld geworden. Behoefte aan 

erfafscheiding is er daarom niet meer. 

In de woning ontstaan her en der 

verspreide priveplekken op steeds 
wisse/ende plaatsen. 
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Zintuiglijk-Comfort 

WONEN De woning /eert van 

voorgaande situaties, wat z'n neerslag 
in de behaaglijkheidsinstel/ing vindt. 

Het huis brengt bijvoorbee/d de 
opwarmtijd in verband met andere 
zaken zoa/s het weer, de datum en het 

tijdstip. Dit leereffect maakt het ook 

mogelijk het klimaat te koppe/en aan 

een activ/teit, aanwezigheid en 
persoon/ijke voorkeur, zodat 

bijvoorbee/d de badkamer aangenaam 

van temperatuur kan zijn voor de 
korte periode dat dit nodig is. 
Behaag/ijkheid wordt niet meer 

s/echts bepaald door de temperatuur, 
maar gegevens zoals 

/uchtvochtigheid, strafing en 

/uchtbeweging worden daarin 

meegenomen. 

Op deze wijze kan het huis 

ook met andere factoren zoals /icht, 
steeds beter anticiperen op het 

gebruik van het huis. Als ~ avonds de 
woning genaderd wordt, gaat het /icht 

in de ha/ branden en a/s je naar het 

toilet gaat, wordt de baan naar het 

toilet en de toiletruimte zelf verlicht. 
Met lichtk/eur kan de steer van de 

ruimte worden aangepast. Aan de 
hand van de verschil/ende 

ver/ichtingsconfiguraties die het huis 

iedere avond aantreft /eert het huis de 
wetmatigheden hierin kennen en za/ 

hierop inspe/en. 

LITERATUUR: 9, 28, 50, 54, 74. 
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WAREN De software is er nu klaar 
voor om een ideale verhouding tussen 
ventilatie, stralings- en 
luchtverwarming te zoeken aan de 
hand van een complex van gegevens, 
schijnbaar strijdige wetmatigheden en 
persoonlijke voorkeuren. Daarom 

wordt de informatie voor het centrale 
brein aangevuld met gegevens uit 
vocht- en 

luchtverontreinigingssnuffelaars en 
zon- instralingsregistratoren. 

Verwarmingsapparaten zijn 
een integraal onderdeel van de 
woning. Het is echter ook mogelijk 
deze in de vorm van dunne 

stralingspanelen met elektrische 
voeding naar believen aan te brengen 
en in te pluggen. 

Honeywell, klimaatregelapparatuur. 

Later 
WONING Het huis is opgebouwd uit 
materialen die meerdere 
ruimtescheidende prestatie-eisen 
combineren. Bouwen is daarmee 
inzichtelijk en kan snel plaats vinden. 
De toegepaste produkten zijn 
composieten van natuurlijke en 

hergebruikte grondstoffen, die geen 
bouwkundig en nauwelijks 
huishoudelijk onderhoud vergen. 

Geintegreerde of separate 
warmtestralingspanelen bevinden zich 
in of aan vloeren, wanden en/of 
plafonds, die samen met convectoren, 
ventilatiekanalen en automatisch te 
openen ramen en zonweringen zorgen 

voor een perfect binnenklimaat. 

De bewoner krijgt de 

mogelijkheid om de klimato/ogische 

/uchtgesteldheid binnen te laten. 
Wanden en/of daken kunnen zich 

openen om de natuur dee/ te laten zijn 
van de eigen p/ek. Strafing, wind, licht 

en /ucht krijgen de kans om in de 

woning te spelen, terwijl de bewoner 

zich verbonden voe/t met buiten. 
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I nteractieve-Com mu nicatie 

WONEN Bereikbaarheid is 
persoonsgebonden door het bij je 

dragen van apparatuur. Het gevolg 

daarvan is dat voor de persoonlijke 
telecommunicatie de gebondenheid 

aan de woning afneemt en je zelf je 

thuis kunt zijn. De vrijheid van tijd en 

plaats neemt hiermee ongekende 
vormen aan; de wereld in je jaszak. 

De betrokkenheid door 

communicatie is groat omdat nu niet 

al/een het vocale gesprek, maar oak 
het beeld in de vorm van /ichaamstaal 

een belangrijke rol speelt. Deze 

moeienis wordt geintensiveerd omdat 
de post elektronisch verzonden kan 

warden waardoor de communicatie 

directer is. 

LITERATULIR: 8, 18, 24, 30, 37, 38, 76. 
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WAREN Vele telecommunicatieve 
functies zijn nu samengevoegd in een 
apparaat. Dit toestel van aanvankelijk 
zakformaat, maar uiteindelijk 
polsformaat doet dienst als 
elektronische agenda, postbus, fax, 
p.c. en beeldtelefoon. Het wordt 

bediend door middel van aanraking, 
spraak of een handschriftpen. 

Breedbandige 
glasvezelnetten tot in huis zorgen niet 
alleen voor een integratie van de 
centrale antenne-inrichting en het 
telefoonnet, maar ook voor een 
enorme vergroting van de hoeveelheid 
te transporteren informatie, waardoor 

bijvoorbeeld beeldtelefonie reeel 
wordt. Door interactiviteit die over dit 
netwerk mogelijk is, worden 
audio-/videotuners en weergevers, 
ook als verzenders en ontvangers 
gebruikt. 

General Magic, P.l.C. 
RACE, Integrated Broadband 

Communication Network. 

Later 
WONING Om communicatie met 
buiten mogelijk te maken is een 
centrale ontvangst- en zendinstallatie 
onderdeel van de woning. 
Aangesloten op een glasvezelkabel 
verstuurt deze zijn lichtsignalen over 
de doorgetrokken glasvezel naar 

enkele monitoren. Voor overig contact 
behoeven geen voorzieningen meer 
getroffen te worden. De materialen 
die worden toegepast mogen evenwel 
de radiofrequente signalen niet 
afschermen. 

Voor een gesprek of consult 

op afstand is er volop keuze in plaats 

en bovendien bewegingsvrijheid. Elke 

plek in elke ruimte kan gekozen 
warden: De woning is een vrij en 

open thuis. De vorm vertoont geen 

verbrokkeling, maar manifesteert zich 
als een totaal bewonersgevoel. 

~T~~J!1 ;f tl[eJ architecten 
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Consumptieve-Communicatie 

WONEN De kwaliteit van de 

binnenkomende informatie is groot en 

het a an bod ongekend. Breedbeeld-t. v. 

brengt de wereld nu bijna letterlijk in 
huis en een film over een bepaalde 
streek maakt dat je er haast zeff 

geweest bent. Bij het thuis-winkelen 

blader je door een reuze catalogus, 
waardoor je beschikbare produkten 

met al hun specificaties en uiterlijke 

kenmerken naast elkaar kunt zetten. 

De interactiviteit met de 

binnenkomende informatie is nu zo 

groot, dat in het algemeen het aanbod 

van de passieve consumptiemedia 
teruggedrongen wordt. Macht over de 

media, zien wat je wilt, zijn 
kernbegrippen. 

Door de draadloos 

geworden apparatuur is elke vorm 
van informatie vrij van plaats en tijd 

beschikbaar. Ook in de badkamer, de 

keuken en het hobbyhok is de selectie 
en kwaliteit van je hifi-installatie 

aanwezig. De muziek volgt je bij 

beweging tussen de verschillende 

ruimten. 

LITERATUUR: 24, 27, 30, 37, 38, 74. 

47 

WAREN Er is een centrale 
audio-video die vele verschillende 
informatiedragers kan bevatten. Het 

kan deze gelijktijdig afspelen en 
weergevers in de verschillende 
ruimten aansturen. Lokaal zijn louter 
weergevers nodig die algemener 
gebruikt kunnen worden. Het apparaat 
is hiermee gereduceerd tot z'n 
primaire functie, als een gewillig 

verlengstuk van de mens. De televisie 
wordt beeldscherm, die tevens voor 
beeldtelefonie gebruikt wordt en door 

de hifi-speakers spreekt ook de 
computer je toe. Audiocassette, c.d., 
c.d.-video en harddisk verschuiven 

analoog hiermee naar de functie van 
'universeel opslagmedium'. 

Glasvezel verhoogt niet 
alleen de kwaliteit en het aanbod van 
het beeld, maar stuurt ook een 
beeldscherm van bioscoopformaat 

moeiteloos aan. Dit brede beeld is 
technisch een goede 
multi-informatie-weergever. 

lnteractiviteit is in dit kader 
vormgegeven als een 
afstandsbediening met nog slechts 

een knop, een zogenaamde 'trackbal', 
waarmee met de wijsvinger en wat 
icoontjes op het beeldscherm de 
beeldinformatie wordt aangepast. 

PIT-Telecom, Experimenteel 
Breedbandig ln-huis Net. 

Later 
WONING In de weinig nadrukkelijke 
scheiding tussen binnen en buiten, is 
plaats gemaakt voor een 

geintegreerde, gekoelde 
boodschappenbox. Nog slechts een 
kabel vertakt zich in de woning en 
wordt met een uniforme contactdoos 
op vele plaatsen aansluitbaar. In alle 
ruimten wordt multifonisch geluid 
aangeboden. Meerdere 

geluidsbronnen zijn in elk plafond 
aangebracht en worden aangestuurd 
vanuit de centrale bedieningskamer 
waar de huis-hifi installatie staat. 

Het thuis wordt door de 

bewoners beschouwd als een 
centrum van waaruit een werelds 
gebeuren gevolgd wordt. De woning 

is van zijn concrete buitenhuid 

ontdaan waarbij nog plaatselijk 
introversie in huis behouden is. 
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Apparatu u r-Controle 

WONEN De beheersing van 
elektronische artikelen heeft het punt 

bereikt waarop jij het systeem niet 

meer hoeft te leren kennen, maar het 

systeem jou leert kennen. De techniek 
staat daarmee volledig tot je 
beschikking en werkt op een 

natuurlijke manier met je samen. Dit 

wordt nog versterkt door 
stem-controle. Een opmerking als: "lk 
ga even naar het toilet• resulteert in 

het verlichten van de weg naar de 
w. c., het aanzetten van de ventilator 

en het behaaglijk maken van deze 
ruimte. Dit bedieningsgemak geldt 
dus voor al/es, van lichtschakeling tot 

videoprogrammatie en van 

informatie-opvraag tot advisering, 

middels het combineren van 

verschil/ende gegevens. Het huis kan 
daarbij oak zelf vocaal reageren. 

Door ze/f-lerend gedrag aan 

de hand van gegevens over 
energieverbruik, wordt bijvoorbeeld 
het stookgedrag van de c. v. 

geoptimaliseerd. 

LITERATUUR: 24, 27, 30, 35, 60, 74. 
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WAREN Omgaan met de apparatuur 
behoeft nog nauwelijks 
bedieningstoestellen. Veel is 
gebaseerd op aanraking of reageert 
op persoonlijke voorkeuren die van 
een 'card' worden gelezen die 
bewoners bij zich dragen. Deze wordt 
afgelezen als het een veld passeert. 

Waar persoonlijke bediening 
nog gewenst is, gebeurt dit door 
enkele lntelligente knoppen, een 
scherm en enige handbewegingen. 
Aanraken van scherm of knoppen is 

niet nodig; het naderen van hand of 
vinger is voldoende. 

Deze bedieningsmoge

lijkheden worden aangevuld met 
'voice control' waarbij het niet nodig 

is vaste commando's te kennen. De 
schakeling geschiedt via de centrale 
intelligentie die telkens nieuwe 
interpretaties bijleert. 

Apple, Macintosh elektronische 
butler. 

Later 
WONING In iedere ruimte zijn 
fonische sensoren aangebracht, 
omdat de in de bedieningskamer 

geplaatste centrale intelligentie de 
hiervan afkomstige signalen kan 
interpreteren als 
bedleningsinstructies. Rondom 

bepaalde functionele plekken in de 
woning zijn in vloer of plafond 
chipcard-registratoren aangebracht. 

Waar ruimtescheiding 
gewenst is, wordt doorgang 
verkregen door automatische 

verwijdering van een wanddeel. 

Een extreem onderscheid in 

gemeenschappelijke en 

persoonsgebonden apparatuur, maakt 

een ver doorgevoerde integratie van 

algemeen gebruikte apparaten 
mogelijk. Doordat een aantal 
apparaten niet tastbaar hoeven te 

worden opgesteld wordt een grotere 
leegte gecreeerd. Er is een reductie 
van het aantal plekgebonden functies 

wat een grotere indelingsvrijheid 

toelaat. De overig gewenste 

apparatuur voor gemeenschappelijk 

gebruik als keuken, toilet e.d. is 

integraal opgenomen in het gebouw. 
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Netwe rk-Controle 

WONfN Door een goede 

bereikbaarheid en volledig inzicht in 

het netwerk is de persoon/ijke inv/oed 

op de netwerken groat en verschuift 
het eigendomsgevoe/ met betrekking 
tot het netwerk, van de woning naar 

jezelf. De f/exibi/iteit wordt vergroot 

doordat veel besturing draad/oos 

geschiedt via centrale zend- en 
ontvangstpunten. Voeding en 
besturing zijn geintegreerd. fen lamp 

heeft zo dezelfde stekker a/s een 

telefoon en de televisie. 

Andere netwerken zijn juist 
uitgebreid. De auto spuit je daarom 

niet af met het kostbare drinkwater 

maar met 'gewoon' water. Spoelwater 

van bijvoorbeeld douche en bad voegt 
zich niet meer samen met het 
toiletwater. 

LITERATUUR: 4, 31, 32, 37, 38, 59, 69. 
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WAREN Het huis kent een bus die 
geintegreerd is met de voeding. Deze 
bus, bestaande uit 
glasvezel-data-kabel, verzorgt nu niet 
alleen de communicatie en besturing 
van apparatuur binnenshuis, maar 
ook die van en naar buiten. Dit 

betekent dat de glasvezel zowel de 
coax-kabel van de centrale 
antenne-installatie, als het koper van 
de telefoonkabel vervangt. Omdat 
lichtsignalen ongevoelig zijn voor de 

magnetische inductiestoring van de 

voeding, kunnen beide kabels in een 
mantel. Voor apparaten die voeding 
nodig hebben verloopt de regeling 
van de voeding via dezelfde 

aansluiting. Voor alle apparatuur is er 
daarmee Mn net. Een 
lnfrarood/radiofrequente ontvanger en 
verzender vult dit aan om de 
flexibiliteit te vergroten. 

Zogenaamd 'grijs water' van 
het openbare leidingnet of een eigen 
wateropvang, wordt in de woning 

behandeld en opgesplitst naar 
drinkwater, waswater en 
warm-waswater. Hiervoor is naast de 
boiler een waterzuiveraar aanwezig, 
die ook een deel van het gescheiden 
opgevangen afvalwater aan kan. 

Draka-kabel, integrale kabel. 
Merlin-Gerin, gebouwbeheersysteem. 

Datelnet, elektrotechnische 
installaties. 

AMP, universele connectoren. 

Later 
WONING In huis liggen nlet langer 
twee complete energie

infrastructuren. Door economische 
haalbaarheid is het 'all electric house' 
gemeengoed geworden. 
Tapwaterverwarming, 
ruimteverwarming en koken worden 

gevoed via een centraal 
elektric iteits net. 

Vanaf binnenkomst van de 
waterleiding in huls, vindt een 
afsplitsing plaats naar 

waterzuiverheid. Een huisgebonden 

waterzuiveringsinstallatie maakt het 
algemeen beschikbare water geschikt 
voor drinkwater. Evenzo is er in huis 

sprake van een gescheiden 
gebruiktwater opvang. Afhankelijk van 
een bepaalde klasse van watergebruik 
zal de afvoer aangesloten worden op 
een huisgebonden zuivering en 
daarmee eigen hergebruik, een 
openbaar 'schoon' water riool of 'vuil' 
water riool. 

fen toename van het 'natte 

net' leidt tot concentrering van de 
leidingbehoevende ruimten in 

separate units. fen e/ektronische 
hoofdader verbindt de zenuwstelsels 
van de verschillende ruimten in huis. 

fen reductie van elektronisch netwerk 

en simplificatie hiervan geeft het huis 
beha/ve zijn aanwezige openheid ook 

een interne toegankelijkheid. 



Nogmaals de homebus 

Ontwikkelingen rand woning-automatiseringen beslaan een zeer breed terrein. Het 
is daarbij van belang dat leveranciers en producenten weet van elkaar hebben zodat 
zij elkaar met hun produkten kunnen versterken. Belangrijker Is echter dat zij vanuit 

de elementaire functie van hun artikelen een idee ontwikkelen over uitbreiding van 
de mogelijkheden samen met andere produkten. 
Een algemeen aanvaarde homebus vergemakkelijkt dit proces maar is niet 
onontbeerlijk. Ontwikkeling van een eigen bus is een goede start voor de 

ontwikkeling van meerwaarden voor de consument. Daaruit ontstaat dan vanzelf de 
behoefte, en nu ook bij de consument, om de verschillende systemen samen te 

voegen tot een systeem. 

Een andere lngang naar ontwikkelingen van de woning- automatisering is het 

installatie-technische aspect van de bus. Lichtschakeling door 

voeding-onderbreking maakt massa's koper noodzakelijk, zeker bij de wat 

ingewikkelder meervoudige- of 'hotel'schakelingen. Door een eenvoudige 
micro-schakeling per aansluitpunt en een algemene sturingsdraad is het netwerk 
sterk te vereenvoudigen. Wanneer het vanuit dit oogpunt financieel aantrekkelijker 
wordt via een bus-techniek te gaan werken betekent dit voor de bewoner dat het 
net er al ligt. Een eenvoudige infrarood-ontvanger is nu zo aangeschaft en maakt 
het lichtnet op afstand te bedienen. Fabrikanten kunnen vervolgens anticiperen op 

een grate markt en de mogelijkheden van hun produkten uitbreiden. 

Voor de woning betekent automatisering een extra netwerk, het besturingsnet. Of 

voor dit besturingsnet een tweede buis naast de voeding nodig is valt te bezien. 

In eerste instantie is het heel goed mogelijk dat een kabel ontwikkeld wordt die 
besturing en voeding in een heeft. Er zijn reeds fabrikanten die pretenderen dat hun 

kabel naast de voeding kan, maar of dit de storingsgevoeligheid niet benadeeld is 

de vraag. 
Ten tweede is het zo dat de meeste apparaten de spanning naar beneden 

transformeren. Dit kan het aantrekkelijk maken op den duur in plaats van 220 volt, 
24 volt door het huis aan te leggen en deze op te nemen in de besturing. Aangezien 

omlaag-transformering niet voor alle apparatuur geldt, blijven echter voldoende 

argumenten over om een dubbele bu is te gebruiken. 

Over het algemeen valt te verwachten dat het elektra-buizenstel vervangen zal 

word en door een inbouwsysteem omdat hiermee flexibeler op de veranderingen Is 

in te spelen en bovendien verschillende partijen in de bouw van elkaar gescheiden 

word en. 

Bij al deze ontwikkelingen Is het van belang te bedenken dat de bewoner het 

centrum van de beslissingen blijft. Wat hii niet wil komt er niet. Probleem daarbij is 
dat het om latente behoeften gaat. Er is technisch veel mogelijk maar in het oog 

moet warden gehouden dat op elektronlca zelf niemand zit te wachten. Het gaat om 
de toegevoegde waarde voor de bewoner ten opzichte van de oude situatie. Daarbij 

is het niet alleen van belang dat de welvaart van de bewoner ermee gediend is maar 

ook zijn welzijn. Gebruikersvriendelijkheid, beheersbaarheid en privacy zijn zaken 

die veel aandacht verdienen. 
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Tenslotte 

Ontwikkeling van een goed ontwerp voor een woning en z'n netwerken dient vanuit 
doelgroepen te geschieden. Een jong huishouden van tweeverdieners met weinig 
tijd en veel geld zal woning-automatisering zien als een welkome verlichting van 

tijdsdruk en tijdstructurering. Zij zullen waarde hechten aan snelle consumptie van 

recreatieve telediensten en het automatisch of op afstand laten verrichten van 
huishoudelijke handelingen. Dit stelt heel andere eisen aan de woning dan een 
ouder paar dat woning-automatisering wil gebruiken om zo lang mogelijk 

zelfstandig te zijn. Thuiszorg, sociale alarmering en het verrichten van handelingen 

vanuit huis zijn dan belangrijke items. Huishoudens verschillen sterk, wat een 

standaard oplossing onwaarschijnlijk maakt. 

Flexibiliteit ten aanzien van de doelgroepen voor een woning stelt in dit verband 
andere eisen aan een ontwerp. Er dient in dat geval gedacht te worden aan een 

basis met flexibele uitbreidingen. Hieraan gekoppeld kan de scheiding tussen 

roerend en onroerend heroverwogen worden waardoor de eigendomsverhouding 
verschuift en er vormen tussen huur en koop kunnen ontstaan. 
Voor het geslaagd kunnen functioneren van nieuwe functies van de woning is het 

van belang dat andere bezigheden in huis ongemoeid blijven. Verder Is het van 

belang dat wanneer de woning handelingen zelfstandig gaat verrichten, dit zonder 

enige storing gebeurt daar anders de zorg voor huisgenoten en eigendommen 

wordt verplaatst naar onrust over het functioneren van het systeem. 

Wellicht is het vreemd een rapport af te sluiten met een relativering van haar 

onderwerp, maar gezien de vooringestelde positieve houding van dit rapport lijkt 
het hier toch op z'n plaats. Vele ongemakken hebben een elektronische oplossing. 

Dit verlost een ontwerper er echter niet van de ongemakken te elimineren. Een 
gebouw dat te warm wordt door de zon kan met een enorme koelinstallatie op 
temperatuur gebracht worden maar dit kost veel ruimte en energie en komt 
bovendien de luchtkwaliteit niet ten goede. De zon buiten houden is dan veel 

doeltreffender. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de voordeur-bewaking. Direct zicht 

op de toegang geeft een prettiger gevoel dan deze gade te slaan via een 

beeldscherm. Waak voor de 'automatische' toepassing van kunstmatige 

oplossingen. 

lets dergelijks geldt ook voor de behoefte aan elektronische luxe. Doel is vergroting 

van het woongerief, wat over het algemeen eerder vertaald zal worden in een 

grotere of mooiere woonruimte dan automatisch te sluiten gordijnen. Oat sluit aan 
bij de tendens in het gesprek met dhr. Chriet Titulear. Zijn vertrouwen in allerlei 

huissystemen was aan de hand van ervaringen met het huis van de toekomst sterk 

afgenomen. Het bleak dat bezoekers meer geinteresseerd waren in een 
ergonomische keuken en grote taatsdeuren naar de tuln dan het op afstand 

bedienen van het licht en het op stemcommando openen van een badkamerdak. 
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Geconsulteerde personen/instanties 

ir. Eric Vreedenburgh 
OBOM·werkgroep/Archipel ontwerpers 
Delft/Den Haag, 25 februari 1993. 

Mlchiel H.F.M. Fischer 
PTI Telecom b.v. (strategic area manager) 
Den Haag, 3 maart 1993. 

drs. Joop A. Oat 
Philips International b.v. (corporate planning & strategy, strategy consulting) 
Eindhoven, 5 maart 1993. 

Dr. Bas Visscher 
PTI Telecom b.v. automatisering (projectmanager informatlevoorziening en 
automatisering) 
Ad J .J. Schol 
PTI Research (tele-informatics) 
Groningen, 17 maart 1993. 

ing. Wim Golverdingen 
Stichting UNETO innovatiecentrum (manager) 
Utrecht. 19 maart 1993. 

ir. Wim Weide 
Stichting Werkgroep '2duizend' 
Amersfoort, 19 maart 1993. 

drs. Boudijn H. Uythof 
Stichting INVENIT (voorzitter) 
Amsterdam, 22 maart. 

ir. Jos Swlllens 
Philips Research (research scientist home systems) 
Eindhoven, 23 maart 1993. 

Ir. Marcel Vroom 
Landmark b.v. (director) 
Rotterdam, 23 maart 1993. 

Chriet Titulear 
Chriet Titulaer Produkties b.v. 
Houten, 26 maart 1993. 

drs. Ing. Jan Fokkema 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (programmabegeleider) 
Rotterdam, 30 maart 1993. 

Dr. Rudo J. Wijbrands 
PTI Telecom b.v. (consultant telecom) 
Rotterdam, 30 maart 1993. 

Theo J. M. Kok 
Siemens Nederland n. v. (produkt manager installatiemateriaal) 
Ing. E.Collln Llmbeek 
European Installation Bus Association (voorzitter) 
Rijswijk, 30 maart 1993. 

57 

Interviews 
Leidingen problematiek in de bouw 

Reele telediensten ten behoeve van 
woningautomatisering 

Markt penetratie van de Radio 
Frequentie-Bus 

ISDN en de PTI S-Bus, huissystemen 
en PTI-tikken 

Wonen met moderne elektronica 

Opwaardering van bestaande 
bouwcomplexen 

Op de markt brengen van bestaande 
intelligente technieken 

Gebruikersvriendelijke 
lichtschakelingen met verschilllende 
bussen 

'lntelligentie' in huis 

Constateringen uit het project 'huis 
van de toekomst' 

Toegepaste technieken voor ouderen 

De mogelijkheden van ISDN 

El-Bus als lntegraal 
besturingssysteem 



Produkt informatie 

Siedle 
Hoofdcatalogus 1991/92. 
S. Siedle & Sohne Stiftung & Co. 

144 Biz., 1991. 
2 Siedle 

Gebouwcommunicatie met systeem. 
S. Siedle & Sohne Stiftung & Co. 

39 Biz., 1991. 
3 Samsung 

Enkele tips en praktijkervaring en Samenvatting werking van de diverse 

modules. 
Samsung Nederland b.v. 
5 Biz., februari 1992. 

4 Water purifiers make splash on market 
Manufacturers concentrate on compactness and ability to remove 
bacteria from tap water. 

Nikkei Weekly. 
Artikel uit: The Nikkei marketing journal. 
1 Biz., 29 augustus 1992. 

5 Catalogus laagspannlng '93 
Merlin Gerin (beheersing van elektische energie). 
144 Biz., september 1992. 

6 Panorama of the main BatiBUS products 
Nr. 1. 
BatiBUS club international. 
103 Biz., november 1992. 

7 Enter scenario at domotechnlca 
Press release. 

Groupe Moulinex. 
6 Biz., februari 1993. 

8 Toverlj BV 
Een monsterverbond van fabrikanten hoopt consumenten warm te maken 
voor een elektronische zakagenda annex pc en fax. 
Artikel uit: lntermediair, jaargang 29, nr. 3. 

Henny van der Pluijm. 
1 Biz., 12 maart 1993. 

9 Honeywell regelapparatuur voor woningen en gebouwen 
PrijslijsVprogramma-overzicht 1993. 
Honeywell b.v. 
208 Biz., 1993. 

10 Anti vandallsme C.T.A. 

59 

Oeurvideo - videophonie. 
Elek Trends. 

3 Biz. 

Literatuur 



11 Komfort + hygiene 
Het centraal stofzuigsysteem. 
Elek Trends. 

7 biz. 
12 Het summum van eigentljds warmwater-comfort 

Sensor-Duo Boilers van Daalderop. 

Daalderop. 
5 Biz. 

13 Slemens-lnstabus 
Die neue dimension der elektroinstallation. 

Siemens Aktiengesellschaft. 
20 Biz. 

14 lnstabus EIB 
Die neue dimension der elektroinstallation. 

Programm"bersicht. 
Siemens Aktiengesellschaft. 

14 Biz. 
15 Programmeer het comfort in huis via uw PC ••• 

Met het X-10 powerhouse systeem. 

Samsung Nederland B.V. 
2 Biz. 

16 Mou llnex scenario 
The home programming system. 
Moulinex. 
4 Biz. 

17 BatiBUS, technical presentation 
Merlin Gerin. 

37 Biz. 
18 Zaken doen met videotex 

Videotex Nederland n.v. 
10 Biz. 

19 Gezellig thuis •.• of onbezorgd op vakantie 

61 

Uw woning steeds bewaakt en perfect geregeld, TotalHome. 
Honeywell b.v. 

5 Biz. 

Literatuur 



Elektro-technische intelligentie 

20 HA (Home Automation) & Home Appliances and Housing Products 
Artikels uit: R&D-Foundation for tomorrow. 

Matsushita Electric. 
4 Biz., 30 september 1985. 

21 Automatisering in huis 
Technieuws/Tokio. 
16 Biz., februari 1986. 

22 lntelllgente gebouwen 
Technieuws/Washington. 
25 Biz., december 1986. 

23 De intelllgente woning 
Verslag van de strategische conferentie gehouden te Mierlo op 28 en 29 

mei. (Intern rapport) 
H.J. van Houten, J. Koelewijn en F.D. von Meijenfeldt. 
Met medewerking van J. Fokkema en P.W.M.A. van Hoogstraten. 
109 Biz., juni 1990. 

24 De lntelllgente woning 
Studie naar mogelijkheden, knelpunten, sociale voorwaarden en gevolgen 
van de intelligente woning in Nederland. 

Nota rapport, 
Piet van Diepen en Jan Fokkema. 
83 Biz., 1990. 

25 HOMESYSTEMS conference papers 
European conference on intergrated home applications. 
ESPRIT-HS consortium. 

173 Biz., 13-15 januari 1991 . 
26 HOMESYSTEMS 

Home system specification, ESPRIT Project 2431. 

ESPRIT-HS consortium. 
490 Biz., januari 1991. 

27 Thuis in 2010 
Woningtelematica in technisch perspectief. 
Artikel uit: Studieblad 7/8, themanummer telematica van Ptt Telecom. 

M.J.M. van Vaalen. 

16 Biz., juli/augustus 1991 . 
28 Gebouwbeheersystemen en Home Electronic Systems 

Rapport van een inventariserend onderzoek naar GBS/HES op basis 

waarvan door het Ministerie van Economische Zaken besloten wordt of 
het zinvol is GBS/HBS verder te stimuleren. 
Moret, Ernst & Young. 

206 Biz.+ bijlagen, september 1991. 
29 Domotlque news 

63 

Magazine des espaces de vie intelligents, diverse artikelen. 

No. 1 - 1 trimestre. 
Diverse auteurs. 
1991. 

Literatuur 



30 Op de drempel van de lntelligente woning 
Rapportage gebaseerd op het onderzoeksrapport 'De intelligente woning' 

en een conferentie naar aanleiding hiervan, anno 1990. 

Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek. 

55 Biz., 1991. 
31 Your garbage Is in the microwave 

Electronic incinerators can give trash the heat treatment - at no cost to 

your nose. 
Artikel uit: The Nikkei weekly vol. 30. 

The Nihon Kelzai Shimbun. 

1 Biz., 2 februari 1992. 

32 Home systems 
Artikel uit: Philips research bulletin on S&S no.6. (Intern bericht) 

L. Smit. 
4 Biz., maart 1992. 

33 Ouderen automatisch langer zelfstandlg 
De mogelijkheden van domotica voor het zelfstandig wonen van ouderen. 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. 
Jan Fokkema en Frieda Crooy. 

36 Biz., april 1991. 
34 Experiments with home systems In the Netherlands 

PCA (Plan Construction et Architecture) /SEV (Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting). 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. 

60 Biz., 6 mei 1992. 

35 Intelligent buidlngs stress comfort, efficiency 
Energy-saving devices seen as essential. 

Artikel uit: Nikkei Weekly. 

Hiroyuki Nishimura. 
1 Biz., 29 augustus 1992. 

36 De weg naar intelligente gebouwen blijft moeizaam 
Artikel uit: Polytechnisch weekblad nr. 51. 
Marjolein Roggen. 

1 Biz., 17 december 1992. 

37 Glas in het Nederlandse aanslultnet 
Artikel uit: Studieblad 12, themanummer van draadomroep tot 

breed band net van Ptt Telecom. 

N. Baken, T. Otaredian. 
15 Biz., december 1992. 

38 Optische communicatie In het aanslultnet: Stand van zaken en 
toekomstperspectlef 

65 

Artikel uit: Studieblad 12, themanummer van draadomroep tot 

breed band net van Ptt Telecom. 

H.T. Nijnuis. 

19 Biz., december 1992. 

LiteratLJur 



39 lntelligente gebouwen 
Cursus met als doel: Mensen bekend maken met mogelijkheden om een 
deel van de dagelijks te verrichten handelingen automatisch te laten 

geschieden. 
Adviesgoep Voor Kantoorinnovantie B. V. 

24 Biz., 1992. 
40 Software allows medical exams In privacy of home 

Artikel uit: The japan times. 
Kyodo News Service. 
1 Biz., 15 januari 1993. 

41 Home system for domestic appliances 
Global Home Systems. 
TEM/landis & Gyr. 

Januari 1993. 
42 Actes des conferences 

Euro Domotique '93. 
Diverse auteurs. 
215 Biz., 9-12februari1993. 

43 INVENIT lnformatle 
Samenwerken aan 'intelligent wonen' met INVENIT. 
Uitgangspunten en randvoorwaarden. 
INVENIT. 
12 Biz., 10 maart 1993. 

44 Geldautomaat weet of het druk gaat worden 
Artikel uit: de Volkskrant. 
Francisco van Joie. 
1 Biz., 13 maart 1993. 

45 Vianen bevelligt woonhuizen via kabelantenne 
Artikel uit: Polytechnisch weekblad nr. 15. 
Frank Noe. 
1 Biz., 16 april 1993 

67 

Literatuur 



Bouwkundige intelligentie 

46 Leidingsystematlek In relatie tot flexibililelt 
Nieuwe ontwikkelingen voor flexibele installaties in de woningbouw. 

E. Vreedenburgh, M. Mooij en A. van Randen. 

63 Biz., 1990. 
47 Naar stekkerklare inbouwproducten 

Consumentgerichte Esprit-huizen in Zoetermeer. 
Artikel ult: Architect 1991-4. 
Joop Niesten. 
6 Biz., april 1991. 

48 Wonen op een dubbele bodem 
Produktvergelijking tussen flexibele inbouwpakketten. 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. 

28 Biz., september 1991. 
49 Vormgeven aan flexlbele woonwensen 

Denken in stekkerklare interieursystemen. 
Arthur 0. Eger, Rene van Riggelen en Harm van Triest. 

95 Biz., 1991 . 
50 Het dak van de toekomst 

Artikel uit: Bouw Nr. 18. 
Ronald Rovers. 
5 Biz., 4 september 1992. 

51 De bouw ult de knoop ••• ? 

Verschillende lezingen metals onderwerp 'open bouwen' 
Werkgroep OBOM, 
samenstelling: E. Vreedenburgh. 
118 Biz., 1992. 

52 Keuzekozijn voor de woningbouw 
Presentatie van het conceptmodel. 

Ontwikkelingsteam keuzekozijn voor de woningbouw. 
Samenstellers: Eduard Bohtlingk, Jaap Koning. 
17 februari 1993. 

53 Hat Matura concept, vrijheid in bouwen 
Produkt informatie. 
Matura Nederland. 
8 Biz. 

54 Reststoffenhuis: 'het tweed a leven' 
Nov em. 

69 

J. Senden, J.H.B. Jutte. 
3 Biz. 

Literatuur 



lntelligente gebouwen 

55 Xanadu 
The computerized home of tomorrow and how it can be yours today! 

Roy Mason. 
260 Biz., 1983. 

56 Van homecomputer naar computerhome 
Kritische beschouwing van het congres over 'Home Integrated Telematics 
HIT' juni 1987 en een ontmoeting met Roy Mason. 

Artikel uit: Bouw Nr. 21. 
Jan Westra. 
6 Biz., 16 oktober 1987. 

57 Human technology - The japanese home goes Intelligent 
Artikel uit: The japan architect 8803. 
William H. Coaldrake. 
8 Biz., maart 1988. 

58 Hat 'huis van de toekomst': Science of fiction? 
Een filosofie over eventuele mogelijkheden. 

Artikel uit: De ingenieur nr. 12. 
J.T. Buma. 
5 Biz., december 1988. 

59 Huls van de toekomst 
Achtergrondinformatie over het project en participanten. 
Chriet Titulaer. 
128 Biz., juni 1989. 

60 The GE Plastics Kitchen - a fully Integrated domestic environment 
Artikel uit: GE Plastics info 13. 

Marketing Communications, General Electric Plastics Europe. 
1 Biz., augustus 1989. 

61 A living reality 
Beschrijving van het 'Living laboratory' project. 
General Electric Plastics. 
10 Biz. 

62 Hat huis van de toekomst staat er al 
lnleiding tijdens de conferentie 'Meet the future' Autotron, Rosmalen. 
Hugo Priemus. 

7 Biz., 24 april 1990. 
63 The architecture of the Intelligent environment 

Van de conferentie 'Meet the future' Autotron, Rosmalen. 

Mike Davis. 
5 Biz., 24 april 1990. 

64 Xanadu: Prototype of tomorrow's electronic home 
Van de conferentie 'Meet the future' Autotron, Rosmalen. 
Roy Mason. 
9 Biz., 24 april 1990. 

65 A tale of two houses ••• 

71 

Artikel uit: Tokyo Weekender Vol. XXI, No 31 . 
Mike Marklew. 

3 Biz., 10 august us 1990. 

Literatuur 



66 Haus der Zukunft 
Artikel uit: Deutsche bauzeitung 124, jaargang 8. 

Han Slawik. 

4 Biz., augustus 1990. 
67 The world's smartest houses: Bauhaus with brains 

Artikel uit: Popular science; 

David Scott. 

5 Biz., september 1990. 
68 Spukschloss 

Artikel ult: Bild der wissenschaft 11. 

Hans Schmidt. 

5 Biz., november 1990. 
69 Kantoor van de toekomst 

Achtergrondinformatie over het project en participanten. 

Chriet Titulaer en Niek de Kort. 

128 Biz., december 1991. 
70 Thuiszorgtechnologie 2000 

Demonstratiewoning Zuidhorn. 
Provinciale Greninger Vereniging 'Het Groene Kruis'. 

5 Biz .. augustus 1992. 
71 Haalbaarheidsstudie naar woningautomatisering 

In het kader van het SEV-programma ouderen hulsvesting. 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. 

4 Biz., 26 januari 1993. 
72 Flats met toekomst 

Marktgericht woningbeheer. 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. 

54 Biz., januari 1993. 
73 Project intelligente-woning voor onderzoek ten behoeve van 

gehandicapten en ouderen 
Stand van zaken per 23 februari 1993. 
IRV lnstituut voor Revalidatie-Vraagstukken, 

SMT Stichting Medische Technologie, 
BMC Bogman Management Consultants bv. 

4 Biz., 23 februari 1993. 
74 TRON hyper intelligent building 

73 

Algemene informatie over het TRON-huis1>ntworpen door Ken Sakamura. 

Tron-concept intelligent building research commitee. 

23 Biz. 

Literatuur 



Sociaal-maatschappelijke achtergronden 

75 Gesprek met morgen 
Fred I. Polak vertelt aan H.F. van Loon. 

215 Biz., 1968. 
76 Zlcht op de toekomst 

De wereld 80 jaar verder. 
Rudolf en Robbert Das. 
135 Biz., november 1983. 

77 Megatrends 
Tien stromingen die ons leven en werk bepalen voor de jaren 80. 
John Naisbitt. 
247 Biz., 1984. 

78 Beleldsmakers bllj met club zonder verantwoordelijkheden 
Van Engelsdorp Gastelaars over NNAO. 

Artikel uit: BOUW Nr. 19. 
Jan Rutten. 
9 Biz., 18 september 1987. 

79 Wonen 
Aanvullend scenario voor het wonen in 2050. 
Stichting Nederland Nu Als Ontwerp NNAO, 
Dienst volkshuisvesting amsterdam. 
76 Biz., 1987. 

80 Megatrents 2000 
Tien stromingen die ons leven en werk bepalen voor de jaren 90. 
John Naisbitt en Patricia Aburdene. 
376 Biz., 1990. 

81 The first global revolution 
A report by the council of the club of Rome. 
Alexander King en Bertrand Schneider. 

259 Biz., 1991. 
82 Philips' Woningbouw 1900-1990 

Fundament van woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen. 

Ad Otten i.s.m. Elisabeth Klijn. 
252 Biz., 1991. 

83 Telewerk - Een kijkje in de keuken 

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO). 
Wilma van Rooy en Petra Schreurs. 
1991. 

84 Investigation Into live style change and anthropocentric office and 
house system 

The first term study setup and study result and problems for further 
investigation. 

Anthropocentric office and house system study committee of 
The foundation of Osaka Science & TEchnology Centre (OSTEC). 
20 Biz., april 1992. 

85 Techniek en Marketing; verschlllen In opvalling en perceptle (1) 
Artikel uit: Tijdschrift voor marketing. 

F.W.C. van der Hart. 
7 Biz., februari 1993. 

75 

Literatuur 

~ ... •~f!1Httc• architecten 


