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“Deze woningen zijn écht 
levensloopbestendig”
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Test- en meetapparatuur kan  
steeds meer
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Inspelen op markttrends

Zorg
Kansen voor installateurs in de 
zorgmarkt
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Woningvereniging Nederweert kiest met KNX voor veiligheid, comfort en kwaliteit

“Deze woningen zijn  
écht levensloopbestendig”

De plaatselijke woningbouwvereniging in de gemeente Nederweert heeft de afgelo-
pen jaren in vijf verschillende projecten 170 woningen gebouwd die allemaal zijn uitge-
rust met een KNX-infrastructuur. Vooral de laatste twee projecten, een wooncomplex 
voor ouderen in Nederweert en tien luxe appartementen in Ospel, zijn van alle gemak-
ken voorzien. “De bewoners, maar zeker ook de woningbouwvereniging, zijn met dit 
systeem en de dienstverlening die wij daaraan koppelen van alle gemakken voorzien”, 
zegt Marco Keizers van Beter Leven Management.

Auteur: Astrid Zoumpoulis - Ver-
braeken

uim vijf jaar terug, bij de bouw 
van de eerste drie nieuwbouw-
projecten, koos Woningvereni-

ging Nederweert al voor het installeren 
van een KNX-basisinfrastructuur in de 
woningen. Zo kon zij haar bewoners 
meteen een bepaalde mate van auto-
matisering aanbieden. Meestal gaat 
het daarbij om een ‘alles-uit-knop’ bij 
de voordeur, en de mogelijkheid om 
verlichting en zonwering te bedienen. 
De achterliggende gedachte was echter 
dat, doordat er een KNX-infrastructuur 

aanwezig is, de woningen ook relatief 
eenvoudig geschikt te maken zijn voor 
zorgtoepassingen. “Veel van de wonin-
gen die wij in de afgelopen jaren heb-
ben gebouwd, zijn bedoeld voor 55-plus-
sers. Op het moment dat zij een woning 
huren, zijn deze mensen meestal fit en 
vitaal. Maar op termijn kan dat veran-
deren. Met dat vooruitzicht wilden wij 
onze nieuwe woningen echt levens-
loopbestendig maken”, vertelt Theo van 
Enckevort, hoofd technische zaken van 
Woningvereniging Nederweert. “Met de 
KNX-infrastructuur is het mogelijk om, 
wanneer mensen dat willen, ook zorg-
functies toe te voegen. Denk aan een 

alarmknop, een geavanceerd deurcom-
municatiesysteem maar bijvoorbeeld 
ook een koppeling met een zorgcentra-
le, zodat men in contact kan komen met 
zorgverleners in Nederweert.

Meer comfort en kwaliteit
In 2009 begon de woningvereniging met 
de bouw van twee projecten waarbij men 
qua comfort en kwaliteit nog een stapje 
verder ging. In Nederweert bouwde men 
een woongebouw van drie verdiepingen 
met 66 appartementen, waaronder acht 
penthouses. Daarbij koos de woningver-
eniging voor de toepassing van de meest 
actuele installatietechnieken. Men was 

zich bewust dat zij daarbij enkele techni-
sche uitdagingen aanging, maar dat was 
geen reden om het niet te doen. “We wil-
den laten zien dat kwaliteit, comfort en 
duurzaamheid voor onze huurders echt 
een belangrijke drijfveer zijn. Daarom 
kozen wij dit project, maar ook voor de 
tien woningen in Ospel, een serie tech-
nieken die aan de genoemde criteria vol-
doen. Als het gaat om duurzaamheid is 
het niet meer dan logisch om te kiezen 
voor een gebouw met een warmtepomp 
en lagetemperatuurverwarming”, zegt 
Van Enckevort. “Maar voor ons hoort 
daar ook geavanceerde woningautoma-
tisering bij. Vandaar dat in elke woning 
de bediening van zowel de E- als de W-in-
stallatie via één en hetzelfde domotica-
systeem loopt, allemaal op basis van de Afb. 1:  Het appartementencomplex voor senioren, Antonius Veste in Nederweert.
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wereldwijde standaard KNX.” Als belang-
rijkste voorziening noemt Van Enckevort 
de ‘veilig-thuis-schakelaar’, waarmee be-
woners bij het verlaten van hun woning 
alle installaties uitschakelen die gevaar 
kunnen opleveren of onnodig energie 
verbruiken. De mensen kunnen echter 
ook via intelligente schakelaars hun licht 
bedienen en met dezelfde schakelaar ook 
het klimaat in de ruimte instellen. Maar 
er zijn bijvoorbeeld ook bewegingsmel-
ders aangebracht die zorgen dat mensen 
’s nachts via een veilig verlichte looprou-
te naar het toilet kunnen gaan. En zeker 
niet in de laatste plaats is elke woning 
voorbereid om van comfortabele senio-
renwoning te worden omgebouwd tot 
veilige zorgwoning.

Vergaande integratie
Om ervoor te zorgen dat alle, door de 
woningvereniging gewenste functies 
ook op de juiste manier worden gerea-
liseerd, nam Van Enckevort een system 
integrator in de hand. “Het is bij derge-
lijke projecten bijzonder lastig om de 
vele installatiedisciplines met elkaar te 
laten samenwerken”, zegt Marco Kei-
zers van Beter Leven Management. Hij 
is sinds 1 januari 2011 als zelfstandig sys-
tem integrator actief. Daarvoor werkte 
hij bij Elektrokern Solutions, eveneens 
een systeem integrator die de eerdere 
KNX-projecten voor de woningvereni-
ging verzorgde. “Al snel werd duidelijk 

dat Woningvereniging Nederweert in 
de laatste twee projecten echt een paar 
stappen verder wilde gaan. Zo moesten 
de acht penthouses in Nederweert en 
de tien appartementen in Ospel worden 
voorzien van een draadloos touchscreen 
en een multi-room audiosysteem. Voor 
Elektrokern Solutions ging dit, qua opzet 
en aanwezige kennis te ver. Voor mij was 
dit hét moment – juist omdat ik graag 
dergelijke complexe projecten oppak – 
om de stap naar zelfstandig system in-

tegrator te zetten. Ik geloof namelijk in 
een steeds verdergaande integratie van 
installatiedisciplines. En dan kun je niet 
bij bepaalde technieken stoppen. Je moet 
als system integrator daarin meegaan”, 
aldus Keizers.
Omdat Keizers al exact wist wat de wen-
sen van de woningvereniging waren, was 
hij voor Van Enckevort de juiste man om 

de realisatie en integratie van alle tech-
nische disciplines in de twee projecten 
tot een goed einde te brengen. “Wij had-
den natuurlijk al geholpen bij het opstel-
len van het programma van eisen. Maar 
het is niet voldoende om de bestekken 
vervolgens in de markt te zetten en af 
te wachten of de installateurs de syste-
men ook installeren en opleveren zoals 
dat voor de integratie vereist is. Je moet 
als system integrator continu in gesprek 
blijven met alle technologieleveranciers 
en zorgen dat de technieken zodanig 
worden aangeboden en opgeleverd dat 
er echt een integrale installatie kan ont-
staan. En dat is”, zegt Keizers, “verre van 
eenvoudig.”

Afb. 2:  De stadsverwarmingssets die de woningen van koeling en verwarming voorzien, 
gekoppeld aan een regelunit waarmee KNX-besturing mogelijk is.

Afb. 3:  Met het AMX touch screen kan, naast technische installaties en audio, ook 
het deurtoegangssysteem worden bediend.

“Als je echt 
toekomstbestendige 
woningen wilt, dan is 
dit een slimme keuze”



Koppeling van warmtepompin-
stallatie
“Het integreren van domotica voor ver-
lichting, zonnescreens en enkele veilig-
heidsfuncties is niet zo spannend. Voor 
het merendeel van de seniorenwoningen 

hebben we de installatie ook zo func-
tioneel mogelijk gehouden en voor de 
meesten blijft het ook bij deze genoemde 
functies. Maar als bewoners het wensen 
en er aan toe zijn, kunnen we diverse ex-
tra functies toevoegen. Alleen in de pent-
houses en in de appartementen in Ospel 
wilde de woningvereniging haar huur-
ders meteen een draadloze bediening 
bieden in de vorm van een AMX touch 
screen. Ook heeft elk van deze woningen 
een multi-room audiosysteem, verdeeld 
over vier zones. Ook de verwarming en 

koeling zijn via hetzelfde touch screen te 
regelen. Voor deze visualisering hebben 
we Emenem Smartbuildings ingehuurd, 
die gespecialiseerd is in AMX-systemen.” 
Vooral het aansluiten en inregelen van 
het klimaatsysteem was een uitdaging. 
Voor de appartementen in Nederweert 
is een collectieve warmtepomp opge-
steld met in elke woning een stadsver-
warmingsset die warmte of koude dis-
tribueert. “Deze sets zijn niet direct ge-
schikt voor een KNX-koppeling. Hiervoor 
moesten we zelf een regeling ontwerpen. 
In het begin gaat er dan helaas nog wel 
wat tijd overheen voordat die regeling 
probleemloos werkt. Dat komt ook door-
dat de hardware en de regeling van de 
W-installatie opeens toch weer niet zo 
stabiel zijn als waar we bij het ontwerp 
van zijn uitgegaan. Uiteindelijk lossen 
we elk probleem op, maar je wilt natuur-
lijk dat de bewoner, die inmiddels in zijn 
huis woont, daar niet of nauwelijks last 
van heeft.”

Aandacht voor bedieningsgemak
Keizers koos ervoor om in de beide pro-
jecten een volledige KNX-infrastructuur 
over IP te kiezen. “Als je echt toekomstbe-
stendige woningen wilt, waaraan je in de 
toekomst ook andere systemen kunt kop-
pelen, zoals zorgsystemen, dan is dit een 
slimme keuze. Bijvoorbeeld voor inter-
com, maar ook voor audio of video, is een 
IP-infrastructuur de beste voorbereiding. 
Zo kunnen de mensen in de penthouses 

via hun AMX touch screen niet alleen de 
technische installaties en hun audio be-
dienen, maar ook hun deurtoegangssys-
teem. Als er iemand aanbelt, hoort men 
de bel via alle audiozones in elke ruimte. 
Tegelijk ziet men op het scherm wie er 
voor de deur staat. Vervolgens kan men 
door aanraking op het scherm de bezoe-
ker binnenlaten.”
Belangrijk voor de woningvereniging, 
maar ook voor Marco Keizers, is bedie-
ningsgemak. “In de seniorenwoningen 
hebben we Artec schakelmateriaal, een 
display met vier knoppen, van Merten 
geïnstalleerd. Technisch gezien zijn dit 
goede schakelaars, alleen hebben we 
gemerkt dat oudere bewoners het toch 
wat lastiger vinden om hier de juiste 
knopjes op de taster aan te raken. In Os-
pel hebben we in de tien appartementen 
het schakelmateriaal B.IQ van Berker ge-
plaatst, en daar is de gebruikerservaring 
net weer even positiever. Natuurlijk zijn 
dit ook persoonlijke voorkeuren, maar 
wij vinden het belangrijk om deze er-
varingen goed te monitoren. Overigens 
hebben wij voor de bewoners in de seni-
orenwoningen de domotica niet belang-
rijker gemaakt dan nodig is. We vertel-
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Afb. 4:  Een van de bewoners in de Antonius Veste bedient het schakelmateriaal van 
Merten.

Afb. 5:  System integrator Marco Keizers 
met het AMX touch screen in zijn han-
den.
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len hen dat de bediening wat geavanceerder is. Er is 
één knop die wel extra aandacht kreeg, en dat is de 
‘veilig-thuis-schakelaar’, naast de voordeur. Op deze 
knop zit een LED-indicatielampje. Deze moet aan 
zijn, als de ‘veilig-thuis-schakelaar’ actief is. Dus heb-
ben we een simpele instructie gegeven: ‘Jas aan dan 
lampje aan, jas uit dan ook het lampje uit.’ Overigens 
hebben we niet benadrukt dat dit voor hun veilig-
heid is, maar vooral dat het belangrijk is om energie 
te besparen. Dat werkt bij de meeste mensen toch 
beter.”

Groter aandeel voor installaties
Dat de infrastructuur in de twee meest recente 
bouwprojecten volledig IP gebaseerd is, heeft niet 
alleen voordelen voor domotica en automatisering 
van de installaties. De woningbouwvereniging heeft 
ook besloten om via een zelf opgericht, apart bedrijf 
de bewoners een internetabonnement aan te bie-
den. “Het is ideaal om op deze manier de IP backbone 
dubbel te gebruiken. Wij hebben ervoor gezorgd dat 
via een wireless controller de accespoints zeer nauw-
keurig zijn ingeregeld, zodat elke abonnee geen last 
heeft van de ander. En de abonnees beschikken over 
een enorme internetcapaciteit. Het systeem verdeelt 
120 MB over de 66 appartementen. Dat is bijna 2 MB 
per abonnee, als iedereen al internet zou afnemen. 
En dat is lang niet het geval. Dus bewoners die wel 
een abonnement hebben, bevinden zich in een luxe 
positie.” 
De projecten van de woningvereniging in Neder-
weert en Ospel zijn zeker nog geen standaard. Ook 
het budget lag hier hoger dan gebruikelijk is in de 
wereld van woningcorporaties. Toch zijn Van Enc-
kevort en Keizers ervan overtuigd dat de moderne 
mens steeds meer om deze diensten zullen gaan 
vragen. De vooruitziende blik van Woningvereniging 
Nederweert kan op termijn nog wel eens veel geld 
gaan opleveren. “Het is gewoon een feit dat hier nu 
woningen staan die nog vele jaren uitstekend te up-
graden zijn. Voor woningbouw is KNX een ideaal pro-
tocol. Er is al zo veel keuze, wat betreft producten en 
fabrikanten. Een universeel protocol en iemand met 
vakkennis van alle installatiedisciplines die het tra-
ject begeleidt en toeziet op de realisatie ervan, zijn 
onmisbaar.” Beter Leven Management (BL-M) ver-
zorgt en regelt bijvoorbeeld ook het volledige soft-
wareonderhoud voor alle technieken: elektra, werk-
tuigbouwkunde, ICT, AMX en KNX. Hierdoor heeft de 
woningvereniging altijd maar één aanspreekpunt. 
“Opdrachtgevers zullen er aan moeten wennen dat 
de installatietechniek en de integratie ervan niet 
meer 10 procent maar 20 procent van de bouwkosten 
gaan bedragen. Als je dat vroegtijdig in het bouw-
proces beseft en dat naar alle partijen, zoals archi-
tecten, adviseurs en aannemers, communiceert, dan 
heb je al veel obstakels overwonnen”, besluit Keizers.
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 • Ingangsspanningsbereik AC 100 V - 240 V
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