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VOORWOORD

SLIMMER HUIS!
Nog voordat je de straat inrijdt, springen thuis de lampen op de benedenverdieping aan. 

Je bent binnen een straal van 100 meter en dus krijgt je slimme woning groen licht om het 
aankomstprogramma te activeren. Terwijl de voordeur zich zonder sleutel laat openen, schuiven de 
gordijnen automatisch dicht. Binnen is het al lekker behaaglijk. Terwijl jij onderweg was, wist je slimme 
thermostaat al van je aankomsttijd.

Kort geleden klonk bovenstaande nog als sciencefiction. Nu is het al lang geen toekomstmuziek 
meer. De eerste stappen naar een volledig geautomatiseerd huis zet je al met producten van slechts 
enkele tientjes, om daarna stapsgewijs je comfort verder te vergroten. Maar wie verkeerde keuzes 
maakt, krijgt niets aan elkaar gekoppeld. Want domotica staat nog in de kinderschoenen. Met 
verschillende protocollen, een veelvoud aan producten die niet met elkaar communiceren en soms 
nauwelijks te doorgronden installatieprocedures. Zelfs voor ons. 

Als redacties zitten we in de voorhoede van de technologische ontwikkeling. Door de 
huisautomatisering wordt ons interesse- en aandachtsgebied steeds breder en maken we kennis met 
nieuwe producten en leveranciers. Een paar jaar geleden had ik nog niet kunnen bedenken dat we 
zouden schrijven over cv-ketels, terwijl we nu in samenwerking met fabrikant Itho Daalderop complete 
testpanels organiseren. 

Juist dat soort acties zijn ook voor ons echte eye-openers. Omdat domotica voor veel mensen 
nu vooral synoniem staat voor comfort, terwijl de nadruk meer en meer komt te liggen op 
verbetering van de leefomgeving. Het gemak blijft, maar domotica zorgt ook voor meer veiligheid, 
energiebesparing en verbeterde kwaliteit zoals het klimaat. We staan aan de vooravond van een 
grootschalige verandering. Met deze special zet je de eerste stappen en loop je met ons voorop. Doe 
er je voordeel mee!  

REMCO DE GRAAF
Editorial director 
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MEER COMFORT!
Pagina 6

INTERNET OF THINGS
Pagina 34

BESPAAR ENERGIE
Pagina 24

Ooit was het een onbereikbare toekomstdroom: 
apparaten in je huis op afstand bedienen. Lang-

zaam maar zeker raken we er echter steeds 
meer aan gewend. De toepassingen voor domo-
tica kunnen nuttig zijn, zoals je kunt lezen in het 

artikel over beveiliging op pagina 48, maar ook 
gewoon om je leven een flink stuk makkelijker 

(en luier) te maken. We zetten de leukste moge-
lijkheden voor je op een rij. 

Het is een revolutie die langzaam opkomt en 
steeds zichtbaarder wordt: meer en meer ap-

paraten krijgen een internetverbinding of verza-
melen gegevens die naar je smartphone of een 

ander verbonden apparaat gestuurd worden. 
Smart-tv’s zijn inmiddels behoorlijk ingeburgerd 

en slimme thermostaten, auto’s en koelkasten 
komen op de markt. Het Internet of Things is 
in opkomst, en dat biedt mogelijkheden … én 

natuurlijk gevaren.

In de nabije toekomst maken we thuis geen ge-
bruik meer van gas, maar alleen nog van elektrici-
teit. Zo ontstaat een all-electric woning waarin zeer 
efficiënt en duurzaam met energie wordt
omgesprongen. Het is dan wel nodig om de tradi-
tionele cv-ketel te vervangen door een alternatief 
waar geen fossiele brandstoffen voor nodig zijn. 
Een warmtepomp is de ideale oplossing.

INHOUD
SMART HOME

VOORWOORD

SLIM LICHT
Pagina 54

Terwijl een paar ouderwetse winkeliers mokkend 
nog steeds gloeilampen verkopen, ondanks een 
verbod in de EU, is de industrie rondom verlichting 
behoorlijk aan het evolueren. Verlichting is meer 
dan wel of geen boek kunnen lezen op de bank 
en slimme toepassingen gaan vaak verder dan 
niet van de bank af hoeven komen om het aan te 
zetten. Maar wat is er eigenlijk? En in welke richting 
gaat deze evolutie?
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Automatiseer je dagelijks  
leven met slimme gadgets

MAAK JE HUIS 
COMFORTABELER

Ooit was het een onbereikbare toekomstdroom: apparaten in je 
huis op afstand bedienen. Langzaam maar zeker raken we er echter 
steeds meer aan gewend. De toepassingen voor domotica kunnen 
nuttig zijn, zoals je kunt lezen in het artikel over beveiliging op pagina 
48, maar ook gewoon om je leven een flink stuk makkelijker (en luier) 
te maken. We zetten de leukste mogelijkheden voor je op een rij.
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R
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SPECIAL
Domotica Comfort

  Ideaal: je 

kachel en 

verlichting alvast 

instellen voor je 

thuiskomt.

  Met een app je ramen on-

doorzichtig maken. Nog even 

wachten, maar het kan.

Z oals je op pagina 22 kunt lezen, zijn er 
nogal wat verschillende protocollen met 
betrekking tot domotica, of ‘home auto-

mation’ zoals het tegenwoordig vaker genoemd 
wordt. Die protocollen zijn nodig om bijvoor-
beeld alle apparatuur in je huis via hetzelfde sys-
teem of dezelfde app te kunnen laten werken. In 
dit artikel gaan we er niet van uit dat alles werkt 
via één systeem, maar belichten we simpelweg 
de mogelijkheden die je hebt om je de appara-
ten in je huis op afstand te bedienen (waarbij je 
dus voor iedere toepassing mogelijkerwijs een 
andere app nodig hebt).

Licht en warmte
Er is niets fijner dan thuiskomen in een warm 
huis met gezellige verlichting, of als je het om-
draait: niets deprimerender dan thuiskomen in 
een koud en donker huis. Het is wat ons betreft 

één van de meest verrijkende mogelijkheden 
van home automation: de mogelijkheid om op 
afstand het licht en de verwarming in je huis in 
te schakelen. Niet alleen gezellig, maar ook nog 
eens efficiënt, omdat je de boel ook op afstand 
uit kunt schakelen als je per ongeluk na vertrek 
de kachel aan hebt laten staan. Je leest alles over 
slimme thermostaten en lampen op pagina 34 
en 42.

Gordijnen
De meeste toepassingen voor het automatiseren 
van je huis zijn handig en nuttig, maar sommige 
toepassingen zijn ronduit lui. Zoals de mogelijk-
heid om je gordijnen open en dicht te doen met 
behulp van je smartphone. Natuurlijk hartstikke 
handig als je vergeten bent de gordijnen dicht te 
doen wanneer je zojuist poedelnaakt uit de dou-
che komt wandelen, maar in de meeste gevallen 
zal het zijn omdat je de gordijnen dicht wilt doen, 
maar geen zin hebt om van de bank af te komen. 
Superlui, maar ach, het kan, dus waarom niet? 
Daar betaal je overigens wel flink voor, want voor 
een elektrische gordijnrail van 60 tot 200 cm 
betaal je op een site als www.e-gordijn.nl al 264 
euro. Veel cooler is misschien nog de folie van 
Sonte. Deze folie plak je tegen het raam en met 
een druk op je smartphone kun je de folie van 
transparant veranderen in mat en andersom. 
Het enige nadeel: de Sonte-folie is nog steeds 
niet voor consumenten verkrijgbaar.

Gek van gemak
In het intro stipten we al even aan dat je voor al deze applicaties een eigen app nodig hebt. 
Dat geeft op zich niet, maar als je huis vol staat met allerlei slimme apparaten, kan al dat 
‘gemak’ je tot waanzin drijven door de verscheidenheid aan apps en afstandsbedieningen. 
Dit artikel dient dan ook vooral ter inspiratie en het loont absoluut de moeite om te in-
ventariseren wat je wilt en vervolgens te bekijken of er een systeem is (zoals iHome) dat de 
meeste opties ondersteunt die jij wilt. Want het is natuurlijk wel fijn als je zoveel mogelijk via 
één afstandsbediening of app kunt bedienen. Gemak moet immers wel écht gemak blijven.

Domotica Comfort

  Met de 

Roomba heb je 

een persoonlijke 

stofzuighulp in 

dienst.

In dit  artikel gaan we er niet van uit 
dat alles werkt via één systeem, maar 
 belichten we simpelweg de mogelijk-
heden die je hebt.
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  Een robotmaaimachine 

is  ideaal, maar ruim wel je 

tuin op.

Stofzuigers
Zelf niet willen stofzuigen is natuurlijk ook wel 
een beetje lui, maar dan wel het soort lui dat we 
begrijpen. Stofzuigen is simpelweg niet leuk en 
als je het kunt uitbesteden, moet je dat lekker 
doen. Robotstofzuigers als de Roomba maken 
dat gelukkig eenvoudig en (relatief) betaalbaar. 
De (vaak) cirkelvormige stofzuigers bewegen zich 
moeiteloos door je huiskamer en je kunt precies 
instellen hoe vaak je wilt dat er gestofzuigd 
moet worden en waar (als je de Lego-ruimte wilt 
overslaan). Nadeel: traplopen kunnen robot-
stofzuigers niet en als je dingen op de vloer laat 
slingeren (bijvoorbeeld met kleine kinderen) ben 
je die natuurlijk gewoon kwijt. Naast stofzuigen 
zijn er ook robots voor dweilen en boenen. En 
het belangrijkste feit daarvan is: ze werken echt. 
Een robotstofzuiger kun je al kopen voor nog 
geen 450 euro op, bijvoorbeeld www.irobot.nl.

Radio en televisie
Dat je je televisie op afstand kunt bedienen, is 
natuurlijk niet nieuw. Wel van deze tijd is dat je 

SPECIAL
Domotica Comfort

content van je smartphone naar je televisie kunt 
streamen of via je smartphone van internet kunt 
plukken en dat maakt de kijkervaring natuurlijk 
een stuk interactiever. Maar wat pas écht een 
fijne mogelijkheid is van de laatste jaren, is om 
met een druk op je smartphone te bepalen 

welke muziek er in huis klinkt en waar. Mer-
ken als Bose en Sonos hebben draadloze 

luidsprekers op de markt gebracht met 
fenomenale geluidskwaliteit (waar 

je dan ook wel voor betaalt) die 

In de tuin
We leven in de winter, dus nu ben je er waarschijnlijk nog niet zo mee bezig, maar er zijn ook 
fantastische domotica-toepassingen voor in de tuin. Dat je de zonwering op afstand kunt be-
dienen zal niet nieuw voor je zijn, daar hebben we al jaren afstandsbedieningen voor. Nieuw 
is echter dat dat nu ook kan via je smartphone. Op dezelfde wijze kun je ook je gras laten 
besproeien zonder de bank te hoeven verlaten. En helemaal fantastisch: net als robotstof-
zuigers zijn er ook zeer slimme robotmaaimachines, die je tuin met regelmaat van een verse 
‘knipbeurt’ voorzien. Hiervoor  geldt hetzelfde nadeel als bij de stofzuigers: je moet geen 
dingen in het gras laten slingeren.

Hoe fi jn is het dat die ko�  e voor je 
klaarstaat op het moment dat je je huis 
binnen komt wandelen? fijne mogelijkheid is van de laatste jaren, is om 

met een druk op je smartphone te bepalen 
welke muziek er in huis klinkt en waar. Mer-

ken als Bose en Sonos hebben draadloze 
luidsprekers op de markt gebracht met 

fenomenale geluidskwaliteit (waar 
je dan ook wel voor betaalt) die 

In de tuin
We leven in de winter, dus nu ben je er waarschijnlijk nog niet zo mee bezig, maar er zijn ook 
fantastische domotica-toepassingen voor in de tuin. Dat je de zonwering op afstand kunt be-
dienen zal niet nieuw voor je zijn, daar hebben we al jaren afstandsbedieningen voor. Nieuw 

binnen komt wandelen?

 Met een draadloze luidspreker 

als die van Sonos heb je met één druk op 

de knop muziek.

 Vanaf de bank je 

open haard inschakel-

en en configureren. 

Dat voelt heel 2016.
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naar huis te gaan van je werk, zodat je thuis een 
versgedraaide was in de droger kunt doen (zodat 
de was inmiddels niet al is opgedroogd en gaat 
ruiken). Zitten beide machines op één groep, 
dan is het natuurlijk superhandig om vanaf de 
bank aan te geven dat de droger mag beginnen 
zodra de wasmachine klaar is. Samsung (www.
samsung.nl) is voorloper op dit gebied, met de 
Smart Washer-app voor iOS en Android.

Koffie
Kijk, dit is nou zo’n toepassing die volledig deca-
dent is, maar heel begrijpelijk. Stel je voor dat je 
de kachel aan hebt gezet vlak voor je thuiskomt, 
het licht op een fijn niveau hebt ingesteld en er 
een ontspannen muziekje speelt vanaf je Sonos. 
Wat ontbreekt er dan nog? Juist, een heerlijk 
kopje koffie. Hoe fijn is het dat die koffie voor je 
klaarstaat op het moment dat je je huis binnen 
komt wandelen? Er zijn inmiddels verschillende 
koffiezetapparaten verkrijgbaar waarmee je via 
je tablet het ideale kopje koffie kunt samenstel-
len (zoals de Saeco GranBaristo Avanti), maar 
die draaien meer om het samenstellen van de 
koffie dan om het automatiseren daarvan. Het 
apparaat waar wij enthousiast van worden is de 
Smarter Coffee, het koffiezetapparaat dat (dank-
zij wifi) weet wanneer je thuiskomt en direct een 
kopje koffie voor je zet (dat moet je natuurlijk wel 
voorbereid hebben). Je moet de Smarter Coffee 
echter wel importeren vanuit Engeland (http://

store.smarter.am) en daar betaal je zo’n 250 
euro voor.

Koken
Er zijn koelkasten met ingebouwde tablets, 
waarvan we het nut nog steeds niet zo zien, 
omdat ze de inhoud van je koelkast niet regis-
treren. Zodra ze dat doen en die boodschappen 
vervolgens invoeren in de Appie-app, worden dit 
soort koelkasten interessant. Wél al interessant 
zijn keukenapparaten als ovens en slowcookers 
die je kunt bedienen via je smartphone. Je kunt 
je natuurlijk afvragen hoe veilig het is om een 
apparaat als een oven aan te zetten wanneer je 
niet thuis bent (daar hebben wij geen antwoord 
op), maar apparaten als slowcookers zijn daar 
speciaal voor gemaakt. In een slowcooker gooi 
je ’s  ochtends de ingrediënten, die heel lang-
zaam verhit worden, zodat je ’s avonds een 
heerlijk gerecht hebt. Sommige gerechten 
dienen echter maar een uur of vijf verhit te 
worden. Om die reden heeft slowcooker-
fabrikant Crock-pot de handen ineen geslagen 
met Belkin en een slowcooker gemaakt die je 
met je smartphone kunt bedienen. Dat is vooral 
ook superhandig als de plannen veranderen, 
zodat je het proces van afstand kunt onderbre-
ken of juist versnellen (bijvoorbeeld eerder 
aanzetten). Nu nog alleen in Amerika verkrijg-
baar voor 129 dollar, maar in het tweede 
kwartaal van 2016 ook in Nederland. 
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je eenvoudig via je smartphone kunt bedienen 
en waarmee je bijvoorbeeld muziek van Spotify 
kunt serveren. Uiteraard zijn er ook goedkopere 
systemen, maar met name de systemen van So-
nos (www.sonos.nl) zijn zeer gebruiksvriendelijk.

Open haard
Als we het dan toch gezellig en sfeervol gaan 
maken, dan hoort de open haard er natuurlijk 
ook bij, zeker in deze koude wintermaanden. Nu 
raden we natuurlijk niet aan om een gashaard 
alvast aan te steken wanneer je onderweg naar 
huis bent (vaak kan dat ook niet omdat je verbin-
ding moet hebben met het draadloze netwerk in 
huis), maar hem vast even aansteken wanneer je 
onder de douche vandaan komt of voor de deur 
staat is natuurlijk wel gezellig. Open haarden met 
smartphone-bediening worden gelukkig steeds 
goedkoper, je koopt ze al voor zo’n 3000 euro 
(nog steeds heel veel geld) op een website als 
www.uwkachel.nl.

Wassen en drogen
De wasmachine en droger bedienen met 
behulp van je smartphone is natuurlijk maar 
deels handig. Immers, je zult toch écht zelf het 
wasgoed in de machines moeten doen en het 
wasmiddel erin gieten, wil de machine je van 
dienst zijn. Echter, het is natuurlijk wel heel 
handig om de machine vast voor te bereiden en 
te laten draaien wanneer je op het punt staat om 

naar huis te gaan van je werk, zodat je thuis een store.smarter.am) en daar betaal je zo’n 250 

Domotica Comfort

 Het vereist wat 

voorbereiding, maar dan 

kun je zélfs je was van 

afstand draaien.

 De Smarter Coffee 

zet koffie voor je zodra 

je thuiskomt.

 Op je werk bepalen vanaf 

hoe laat die kip gebraden moet 

worden. Dat kan met de WeMo 

Crock-Pot.
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Steeds meer apparaten in huis zijn ‘slim’ en kun je bedienen met 
een eigen app. Handig, want zo hoef je niet meer op te staan om 
je verwarming of verlichting aan te zetten. Echt slim wordt het pas 
als al je slimme apparatuur ook samenwerkt in één systeem. Hoe 
maak je één domoticasysteem?
J E R O E N  B O E R

Hoe werkt al je apparatuur samen?

ALLES 
VERBONDEN
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SPECIAL
Domoticastandaarden

  De smartphone 

brengt je slimme ap-

paraten samen, maar 

losse apps zijn niet altijd 

even handig.

  Sommige domotica-

producten zoals slimme 

thermostaten maken 

direct gebruik van wifi.

D omotica of huisautomatisering is niet 
iets van de laatste jaren. Zo was er in 
de jaren tachtig al veel mogelijk, denk 

bijvoorbeeld aan het Huis van de Toekomst 
van Chriet Titulaer. Helaas waren domoticasys-
temen vooral heel erg duur en moest vrijwel 
alles bedraad worden aangesloten. Hierdoor 
vereiste zo’n systeem extra leidingen naar 
bijvoorbeeld lichtpunten, wandschakelaars en 
alle plekken waar sensoren nodig waren. In 
kantoorpanden wegen de voordelen door-
gaans duidelijk op tegen de prijs (je wilt bij-
voorbeeld automatisch in één keer overal het 
licht uitdoen). Bij de normale consument thuis 
was daar zeker geen sprake van. Uiteraard zijn 
er moderne bedrade domoticasystemen zoals 
KNX. Maar het aanleggen hiervan is nog steeds 
prijzig en in een bestaand huis onmogelijk 
zonder grondige renovatie.

Controle met de smartphone
Om je huis (deels) slimmer te maken is een 
echt domoticasysteem met een centrale 
controller niet per se nodig. Veel slimme 
apparatuur komt met een eigen app en je 
smartphone of tablet doet in dat geval dienst 
als centrale bediening. Je gebruikt een app 
voor je verlichting, een andere app voor je 
thermostaat en een derde app voor je beveili-
gingssysteem. Heb je echter een paar slimme 
apparaten in huis waardoor je meerdere apps 
moet gebruiken om dingen te regelen, dan 
kan dat al snel vervelend worden. Daarnaast 
zijn sommige koppelingen heel logisch, want 
een bewegingssensor zou behalve voor be-
veiligingstoepassingen ook bruikbaar kunnen 
zijn om het licht in een ruimte aan te doen. 
En ’s ochtends wil je misschien dat zowel de 
verwarming als het licht automatisch aangaan. 
Deels is integratie tussen slimme producten 
mogelijk via een omweg als IFTTT, maar wil je 
dat apparatuur echt geïntegreerd wordt, dan 
ontkom je niet aan een ‘echt’ domoticasysteem 
dat alles met elkaar verbindt.

Draadloos domotica-systeem
Een bedraad domoticasysteem is erg duur 
en lastig aan te leggen in een bestaand huis. 
Gelukkig is het ook heel goed mogelijk om te 
werken met producten die gebruikmaken van 
draadloze radiotechnologie. Er zijn verschillende 
standaarden die variëren qua mogelijkheden 
en prijs, maar allemaal zijn ze eenvoudig in te 
zetten in een huidig huis. Welk systeem je ook 
kiest: je moet wel zorgen voor een goed dek-
kend wifi-netwerk. Dit is niet omdat producten 
direct gebruikmaken van je draadloze netwerk, 
want die gebruiken vaak hun eigen draadloze 
standaard. Maar je wilt wel je systeem overal 

in je huis willen bedienen, en dat doe je via je 
smartphone of tablet die wel gebruikmaakt van 
je draadloze netwerk.
Er zijn trouwens wel slimme producten die 
direct met jouw wifi-netwerk communiceren. 
Zo gebruiken Belkins WeMo-stekkerschakelaars 
wifi en ook veel slimme thermostaten zoals Nest 
communiceren direct met je draadloze netwerk. 
De meeste draadloze domoticaproducten zoals 
stekkerschakelaars, lichtschakelaars, deur- en 
raamsensoren en bewegingssensoren werken 
niet via wifi. Er zijn draadloze standaarden met 
een laag energieverbruik die gebruikmaken van 
vrije frequentiebanden (433MHz-band, 868MHz-
band of de 2,4GHz-band). We zullen de voor 
domoticatoepassingen belangrijkste draadloze 
standaarden kort bespreken. We claimen in 
dit artikel zeker geen compleetheid, naast de 
besproken standaarden en producten is er nog 
veel meer verkrijgbaar.
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DRAADLOZE STANDAARDEN

KlikAanKlikUit (433 MHz)
KlikAanKlikUit of KAKU is een populair systeem 
om verlichting en elektrische apparatuur (via 
stekkerdozen) draadloos te schakelen. KAKU is 
onderdeel van Trust en veel producten zijn met 
dezelfde typenummers onderdeel van het Trust 
Smart Home-assortiment. KAKU is het be-
kendst van setjes met een stekkerschakelaar en 
afstandsbediening, maar is door de relatief lage 
prijs ook voor domoticasystemen een populaire 
draadloze technologie. Een belangrijk nadeel van 
KAKU is dat het eenrichtingsverkeer is zonder 
terugkoppeling. Je kunt dus niet zien of een 
opdracht of schakelactie gelukt is. Anders dan bij 
Z-Wave of Zigbee dat we verderop behandelen, 
zijn geen van de componenten repeaters van het 
signaal. Volgens KAKU is het bereik binnenshuis 
gemiddeld dertig meter. Er zijn in winkels ook 
433MHz-producten van andere merken te koop, 
het gaat dan voornamelijk om stekkerschake-
laars met een afstandsbediening. Het hangt van 
je domoticacontroller af of je naast KAKU ook an-
dere 433MHz-protocollen kunt gebruiken. Welk 
protocol er ook gebruikt wordt, het signaal is 
niet versleuteld en er is altijd de kans dat iemand 
anders (onbedoeld) een schakelactie op jouw 
systeem uitvoert. De huidige KAKU-generatie 
kent 67 miljoen verschillende codes waardoor de 
kans dat je buren op dezelfde code werken, klein 
is. Oudere setjes werken met dipswitches met 
een beperkt aantal combinaties. Een nadeel van 
de 433MHz-band is dat apparatuur elkaar snel 
stoort. Hierdoor heb je kans dat een signaal niet 
aankomt omdat de frequentieband bezet is. Bij 
geprogrammeerde schakelacties via een domoti-
casysteem kun je als trucje het signaal een paar 
keer laten versturen.

Z-Wave
Z-Wave is een populaire draadloze standaard 
die je net als KAKU kunt gebruiken voor onder 
andere schakelaars, dimmers en sensoren. Z-
Wave-producten worden door veel verschillende 
fabrikanten op de markt gebracht waardoor er 
veel keuze is. Ze zijn duurder dan KAKU-produc-
ten, maar ook beter. Anders dan KAKU, onder-
steunt Z-Wave bi-directionele communicatie en 
encryptie. Dat laatste zorgt uiteraard voor meer 
veiligheid en hierdoor is het ook onmogelijk dat 
iemand anders (toevallig) jouw systeem bedient. 
Door bi-directionele communicatie kan de status 
van een schakelaar altijd opgevraagd worden. In 
Europa maakt Z-Wave gebruik van de 868MHz-
band. Let erop dat in andere landen zoals de 
Verenigde Staten andere frequentiebanden 

IFTTT (If This, Then That) is een webdienst 
die slimme apparaten en webdiensten aan 
elkaar koppelt om acties te automatiseren. 
Onder andere de Nest-producten, Philips 
Hue, Belkins WeMo, Honeywell-thermosta-
ten, Netatmo-producten, de tado Smart 
Thermostat en de ThermoSmart werken 
samen met IFTTT. Het concept klinkt mis-
schien wat vaag, maar wordt snel duidelijk 
als je door de recepten bladert. Zo kun je 
voor een slimme thermostaat bijvoorbeeld 
de in te stellen temperatuur koppelen aan 
de zonsondergang, notificaties ontvangen 
van statusveranderingen of de in te stellen 
temperatuur koppelen aan de buitentem-

IFTTT
peratuur. IFTTT kun je met een beetje fantasie 
misschien wel beschouwen als een heel sim-
pele API die je in staat stelt om apparaten aan 
te sturen vanuit andere programma’s of apps.
Een nadeel van IFTTT is dat de communicatie 
‘buitenom’ via internet gaat. Dit is bij echt 
tijdkritieke dingen zoals het verbinden van 
een lichtsensor aan een lamp doorgaans te 
langzaam. Een lamp gaat dan pas aan als je 
allang voorbij de sensor bent of zelfs de ruimte 
alweer uit bent. Voor minder kritieke acties als 
thermostaatschakelingen, het aandoen van 
lampen als de zon ondergaat of een lamp laten 
knipperen als er e-mail is, voldoet IFTTT wel.

  Op IFTTT vind je 

voor diverse slimme 

producten kanalen 

met recepten.

  In een mesh-netwerk 

kunnen modules ook 

onderlinge verbindingen 

opzetten om signalen 

door te geven.
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gebruikt worden. Je kunt dus niet zomaar blind 
Z-Wave-producten op bijvoorbeeld eBay kopen. 
De nieuwste variant van Z-Wave is Z-Wave Plus. 
Z-Wave Plus-producten hebben een beter bereik 
en een lager energieverbruik. Z-Wave en Z-Wave 
Plus-producten zijn compatibel met elkaar en 
kun je mixen. De producten vormen onderling 
een mesh-netwerk (zie kader), waarbij appara-
tuur onderling met elkaar kan communiceren. 
Het netwerk zal zelf bepalen wat de handigste 
route is. Mocht een route plotseling geblokkeerd 
zijn, dan proberen de modules een andere com-
municatieroute te vinden. Hoe meer Z-Wave-
producten je toevoegt, hoe betrouwbaarder je 
netwerk wordt. Dit geldt wel alleen voor modules 
die via netvoeding gevoed worden, batterij-ge-
voede modules ondersteunen geen meshing.

ZigBee
ZigBee is vergelijkbaar met Z-Wave en technisch 
op sommige vlakken zelfs geavanceerder. ZigBee 
kan gebruikmaken van de 868MHz-band of de 
snellere 2,4GHz-band. Net als Z-Wave vormt 
ook ZigBee een mesh-netwerk. In de praktijk 
is ZigBee minder populair dan Z-Wave. Er zijn 
nauwelijks ZigBee-producten als schakelaars, 
stekkerschakelaars en sensoren te koop. De 
standaard wordt wel gebruikt door fabrikanten 
voor complete oplossingen. Zo gebruiken Philips 
en Osram ZigBee als basis voor hun slimme 
verlichting. Heb je een domoticasysteem dat 
voorzien is van een ZigBee-radio, verwacht dan 
niet dat je bijvoorbeeld Hue-lampen direct kunt 
koppelen. ZigBee kent verschillende profielen, 
waaronder ZigBee Home Automation, ZigBee 
Light Link en ZigBee Building Automation. Slim-
me verlichting gebruikt doorgaans ZigBee Light 
Link terwijl andere systemen doorgaans ZigBee 
Home Automation gebruiken. Hoewel er bij alle 
profielen gebruik wordt gemaakt van ZigBee 
en doorgaans de 2,4GHz-band gebruikt wordt, 
zijn deze profielen niet compatibel met elkaar. 
De wirwar aan profielen wordt in de komende 
ZigBee 3.0-specificatie opgelost waarbij alleen 
nog de 2,4GHz-band gebruikt wordt. Huidige 
ZigBee Light Link- en ZigBee Home Automation-
producten worden compatibel met ZigBee 3.0. 
Dus wellicht dat de nadelen van ZigBee in de 
(nabije) toekomst voorbij zijn en het een serieuze 
tegenhanger van Z-Wave wordt.

Mesh-netwerk
Bij normale radiocommunicatie is er een 
zender en een ontvanger. De ontvanger 
reageert op signalen van de zender zolang 
hij binnen bereik is. Het bereik van Z-Wave-
signalen is zo’n dertig meter, maar kan ge-
blokkeerd worden door bijvoorbeeld muren 
en plafonds. Hierdoor kan het lastig zijn om 
signalen betrouwbaar over te laten komen. 
Om dit op te lossen, maken Z-Wave en Zig-
Bee gebruik van een mesh-netwerk waarbij 
iedere module ook werkt als een repeater 
voor signalen voor andere modules. Dankzij 
de mesh-structuur, versterkt iedere nieuwe 
module het netwerk en wordt het netwerk 
robuuster. Er is echter één maar: alleen 
een stroomgevoede module (bijvoorbeeld 
een ingebouwde wandschakelaar, een 
stopcontactschakelaar of inbouwdimmer) 
is onderdeel van het mesh-netwerk en kan 
signalen doorgeven aan andere modules. 
Voor batterij-gevoede modules (bijvoor-
beeld schakelaars of een bewegingssensor) 
geldt dat niet, omdat anders de batterij 
heel snel zou leeglopen.

is ZigBee minder populair dan Z-Wave. Er zijn 
nauwelijks ZigBee-producten als schakelaars, 
stekkerschakelaars en sensoren te koop. De 
standaard wordt wel gebruikt door fabrikanten 
voor complete oplossingen. Zo gebruiken Philips 
en Osram ZigBee als basis voor hun slimme 
verlichting. Heb je een domoticasysteem dat 
voorzien is van een ZigBee-radio, verwacht dan 
niet dat je bijvoorbeeld Hue-lampen direct kunt 
koppelen. ZigBee kent verschillende profielen, 
waaronder ZigBee Home Automation, ZigBee 
Light Link en ZigBee Building Automation. Slim-
me verlichting gebruikt doorgaans ZigBee Light 
Link terwijl andere systemen doorgaans ZigBee 
Home Automation gebruiken. Hoewel er bij alle 
profielen gebruik wordt gemaakt van ZigBee 
en doorgaans de 2,4GHz-band gebruikt wordt, 
zijn deze profielen niet compatibel met elkaar. 
De wirwar aan profielen wordt in de komende 
ZigBee 3.0-specificatie opgelost waarbij alleen 
nog de 2,4GHz-band gebruikt wordt. Huidige 
ZigBee Light Link- en ZigBee Home Automation-
producten worden compatibel met ZigBee 3.0. 

ZigBee kan 
gebruikmaken van 
de 868MHz-band 
of de snellere 
2,4GHz-band.

 ZigBee wordt vooralsnog vooral door fabrikan-

ten gebruikt in complete producten, bijvoorbeeld 

door Philips voor de slimme verlichting Hue.
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kunt bepalen wat er wanneer en waarom moet 
gebeuren. Je kunt zo bijvoorbeeld programme-
ren dat een bewegingssensor een lamp alleen 
inschakelt als het ook daadwerkelijk donker is.

Opdrachten geven en ontvangen
Een controller kan dankzij API’s via het netwerk 
communiceren met producten als Philips Hue, 
je slimme thermostaat en een streaming-audio-
systeem. Je wilt je domoticasysteem natuurlijk 
ook gebruiken om andere producten slim te 
maken. Dat kan dankzij de ingebouwde radio’s 
voor bijvoorbeeld KAKU of Z-Wave. Het simpelst 
toe te passen zijn stekkerschakelaars. Dit zijn 
blokken die je aansluit tussen het stopcontact 
en bijvoorbeeld een staande lamp of een ander 
elektrisch apparaat dat je draadloos wilt in- of 
uitschakelen. In het geval van Z-Wave kunnen 

BEDIENING VAN JE SYSTEEM

Controllers
Draadloze standaarden en protocollen zijn één 
ding, je wilt uiteraard ook al je producten zoals 
schakelaars, stekkerschakelaars, sensoren, 
lam pen en de thermostaat met elkaar verbin-
den en bedienen met je smartphone. Hier heb 
je een centrale domoticacontroller voor nodig. 
Een controller bevat een webinterface of apps 
waarmee je dingen kunt instellen en bedienen. 
Voor de communicatie met je apparatuur bevat 
een controller een netwerkaansluiting en één 
of meerdere radio’s die het platform geschikt 
maken voor bijvoorbeeld Z-Wave, KAKU, ZigBee 
en bluetooth. Producten met een eigen bridge of 
hub zijn via een API vaak ook aan een controller 
te koppelen. Bekende controllers zijn de Home-
Wizard, Zipato ZipaBox, Fibaro en VeraEdge. Ook 
KlikAanKlikUit/Trust maakt zijn eigen control-
lers. Uiteraard staan de ontwikkelingen niet 
stil, een interessante controller die binnenkort 

op de markt komt is de Nederlandse Homey 
die maar liefst zeven draadloze technologieën 
ondersteunt en ook werkt met spraakbesturing. 
Dergelijke kant-en-klare controllers kosten zo’n 
200 tot 500 euro en bevatten één of meerdere 
radio’s om met draadloze domoticaproducten te 
communiceren.

Zelfbouwcontroller
Je kunt ook kiezen voor een zelfbouwcontroller. 
Een toegankelijk opensource-pakket is Domo-
ticz, dat je kunt installeren op een RaspBerry 
Pi. Uiteraard bevat je pc of Raspberry Pi geen 
radio’s voor KAKU of Z-Wave, maar die kun je via 
usb eenvoudig toevoegen. Voor het gebruik van 
KAKU en andere 433MHz-producten is de RFX-
Com RFXtrx433E een goede radio. Z-Wave kun je 
op de Raspberry Pi aan de praat krijgen met een 
RaZberry-dochterbordje of via een usb-stick als 
de Aeotec Z-Stick Series 2. Je kunt uiteraard zelf 
kiezen of je KAKU, Z-Wave of allebei toevoegt aan 
Domoticz. 
Naast direct draadloos aanstuurbare producten 
kun je ook apparatuur met een eigen API zoals 
Philips Hue of Google Nest integreren. Meer in-
formatie over het zelf bouwen van een controller 
op basis van Domoticz en een Raspberry Pi lees 
je op pagina 80. Welke controller je ook kiest, 
doorgaans is het mogelijk om regels te maken 
via IFTTT-achtige schema’s, zodat je precies 

  Een domoticacontroller zoals de Homey die binnenkort 

op de markt komt, zorgt voor een centrale aansturing van 

je systeem.

  Op basis van een Raspberry Pi kun je met Domoticz 

een eigen domoticacontroller maken.
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Het is sinds de overname van Nest Labs geen 
geheim dat ook Google aspiraties heeft op 
smarthome-gebied. Nest Labs is tegenwoordig 
net als Google een dochterbedrijf van Alphabet en 
geen onderdeel van Google meer. Toch wordt er 
op domoticagebied nog volop samengewerkt. Zo 
hebben zowel Nest als Google een framework dat 
ze Weave noemen, waarmee slimme apparatuur 
met elkaar kan communiceren. Weave werkt over 
wifi of de radiostandaard Thread, waarvan Nest 
één van de oprichters is. Thread maakt gebruik van 
dezelfde radiohardware als ZigBee, maar gebruikt 

IPv6 als communicatielaag om ieder domotica-
apparaat en Internet of Things-apparaat direct 
bereikbaar te maken. ‘Toevalligerwijs’ bevatten 
Googles nieuwe OnHub-routers een Thread-radio 
en ondersteunen de routers uiteraard ook Weave. 
Naast Nest, Samsung en de andere oprichters 
heeft de Thread Group (www.threadgroup.org) in-
middels nog veel meer bedrijven aan zich verbon-
den. De kans is dan ook zeker aanwezig dat Thread 
– eventueel in combinatie met Weave – in 2016 
gaat uitgroeien tot een bredere standaard.

Google Weave
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stekkerschakelaars vaak ook het 
energieverbruik van de aangesloten 
apparatuur meten. Bij KAKU is dat 
niet mogelijk. Een soortgelijke oplos-
sing als de stekkerschakelaar voor 
plafondlampen is de fittingschakelaar 
die je tussen het armatuur en de lamp 
draait. Zo kun je ook plafondlampen 
eenvoudig draadloos schakelen.

Schakelaars
Je domoticasysteem kun je natuurlijk bedienen 
met een app, maar in de praktijk is dat zeker 
voor verlichting niet altijd handig. Wandscha-
kelaars of een afstandsbediening zijn daarom 
handige toevoegingen. Bij KAKU kun je de in 
een schakelsetje meegeleverde afstandsbedie-
ning gebruiken om commando’s door te geven 
aan je domoticasysteem en ook voor Z-Wave 
zijn afstandsbedieningen te koop. Voor slimme 
wandschakelaars heb je de keuze uit schakel- of 
dimmermodules die je verwerkt achter je nor-
male wandschakelaars of losse batterij-gevoede 
schakelaars. Die laatste zijn eenvoudiger te 
installeren.
Omdat de KAKU- of Z-Wave-schakelaar of 
afstandsbediening verbonden is met je domoti-
casysteem, kan er meer geschakeld worden dan 
alleen lampen. Je kunt ook andere opdrachten 
geven. Je kunt schakelaars voor de ene stan-
daard ook mixen met een andere standaard. Zo 
is het is geen probleem om KAKU- of Z-Wave-
schakelaars en -sensoren te koppelen met 
Philips Hue-lampen. Overigens verkoopt Philips 

ook eigen wandschakelaars. In tegen-
stelling tot schakelaars voor KAKU of 
Z-Wave kun je die niet gebruiken voor 
andere zaken. Philips-schakelaars 
communiceren alleen direct met de 
Hue Bridge en zijn hierdoor alleen in 
te zetten voor Hue-verlichting.
Een laatste belangrijke module om je 
huis te automatiseren, is een sensor 
die verkrijgbaar is als bewegingssen-

sor en deur/raam-contact. Deze sensor kun je 
inzetten voor beveiligingstoepassingen, maar 
ook om lampen of andere apparatuur automa-
tisch aan of uit te laten gaan zodra je binnen-
komt of weggaat. Er is nog veel meer mogelijk, 
denk aan deurbellen, sirenes, weerstations en 
rookmelders.

Uitdaging bij  inbouwschakelaars
Je kunt zowel voor KAKU als Z-Wave achter je lichtschakelaars modules plaatsen waarmee 
je een lamp zowel met de schakelaar als met je domotica-systeem en app kunt bedienen. 
Omdat er op een inbouwschakelaar altijd spanning moet staan (anders worden de radio-
signalen immers niet ontvangen), moet er in een inbouwdoos achter de lichtschakelaar een 
blauwe draad (nuldraad) aanwezig zijn. Doorgaans bevat een installatiedoos voor een wand-
schakelaar alleen een bruine fasedraad en een zwarte schakeldraad die naar de lamp loopt. 
Er zal dan een blauwe nuldraad aangelegd moeten worden. Een combinatie van schakelaar 
en stopcontact bevat uiteraard wel een nuldraad. Bij inbouwdimmers is de nuldraad mees-
tal niet nodig, omdat een dimmer nooit helemaal het contact verbreekt. Het nadeel van een 
dimmer is dat er soms problemen zijn met led-verlichting die op de uit-stand blijft branden. 
Lees dus voor de aanschaf van inbouwmodules goed de installatiehandleiding. Een extra 
uitdaging is dat je in de knoei kunt komen als je inbouwdozen hebt van 4 centimeter diep, er 
is dan namelijk niet genoeg ruimte om de module weg te werken achter de schakelaar.

Ook Apple probeert met HomeKit zijn stempel 
op het slimme huis te drukken. HomeKit is geen 
draadloze communicatietechnologie, maar net als 
Googles Weave een framework waarmee slimme 
apparatuur kan communiceren met iOS en Siri. 
Hierdoor kun je apparatuur integreren in één app 
en je slimme apparatuur met je stem via Siri aan-
sturen. Vreemd is wel dat er op iOS geen HomeKit-
app is ingebouwd, het platform vertrouwt volledig 
op apps van derde ontwikkelaars. HomeKit werkt 
met op het thuisnetwerk aangesloten apparatuur 
of direct via bluetooth. Via bluetooth is in beginsel 
niet heel handig, omdat je HomeKit-apparatuur 

dan snel buiten bereik komt. Je kunt HomeKit-ap-
paratuur standaard niet vanaf buiten je huis berei-
ken, dat kan eventueel weer wel door een Apple TV 
te kopen. Die functioneert dan als HomeKit-bridge. 
Een ander nadeel van HomeKit is dat apparatuur 
een speciale chip moet bevatten, zo is er voor het 
Philips Hue-systeem een nieuwe bridge nodig die 
compatibel is met HomeKit. Verder is er op het 
moment van schrijven nog vrijwel geen andere 
HomeKit-apparatuur te koop. In Duitsland is al wel 
HomeKit-apparatuur van Elgato beschikbaar onder 
de productnaam Eve. Voorlopig lijkt HomeKit dus 
nog niet zo’n succes te zijn.

Apple HomeKit

  Dankzij wandschakelaars en 

afstandsbedieningen heb je niet 

constant je smartphone nodig.

  Dat een bewegingssensor er niet saai uit hoeft te zien, 

bewijst de Fiabro motion sensor.

  Een stekkerschakelaar is een een-

voudige product om lampen en andere 

producten draadloos te schakelen.

Special_Domoticastandaarden.indd   15 18-02-16   10:31



16 S M A R T  L I V I N G

EÉN SYSTEEM

Nog maar het begin
De uitdaging waar jij en fabrikanten voor staan, 
is het integreren van allerlei losstaande slimme 
producten tot één geïntegreerd systeem. 
Alleen zo kun je je huis echt handig en slim 
programmeren. Ook ben je dankzij een centraal 
domotica-systeem dat met meerdere draadloze 
standaarden en producten om kan gaan, flexibel 
in het product dat je voor een bepaald probleem 
kiest. Een buitenlamp kun je bijvoorbeeld best 
schakelen via een KAKU-module, terwijl je voor 
iets wat punctueler moet zijn, liever Z-Wave ge-
bruikt. Je kunt ook de standaarden combineren: 
voor je verlichting kies je Hue dat je prima kunt 
schakelen met schakelaars voor KlikAanKlikUit of 
Z-Wave. 
Met de populariteit van Z-Wave ten opzichte van 
bijvoorbeeld ZigBee lijkt het erop dat Z-Wave dé 
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standaard is, maar schijn bedriegt. De ‘oorlog’ 
is zeker nog niet voorbij, het is meer een eerste 
strijd die gewonnen is. Naast ZigBee 3.0 dat een 
einde aan de huidige ZigBee-verwarring maakt, 
kan ook Googles Thread een belangrijke uitdager 
worden. Net als nu, kunnen toekomstige control-
lers waarschijnlijk overweg met meerdere draad-

loze standaarden, waardoor reeds aangeschafte 
modules als schakelaars, sensoren of stopcon-
tactschakelaars niet in één keer waardeloos 
worden. Kortom: je moet je beseffen dat we echt 
aan het begin van deze nieuwe domoticagolf 
staan en er qua toekomstvastheid helaas geen 
heel harde adviezen bestaan. 

Koop je een losstaand slim product zoals 
een thermostaat, dan is het handig om te 
achterhalen of het product een API heeft. 
Via een API, dat staat voor Application Pro-
gramming Interface, kan een programma 
of app van een derde communiceren met 
het product. Een voorbeeld van een product 
met een toegankelijke API is de Philips Hue-
verlichting. Dit systeem hangt met een ei-
gen bridge in het netwerk. Dankzij de uitge-
breide API zijn de slimme lampen ook prima 
via andere software, apps of systemen aan 
te sturen. Een app, programma of domoti-
ca-oplossing stuurt dankzij de API via het 

API
netwerk commando’s naar de Hue-lampen. 
Een API is in eerste instantie bedoeld voor 
programmeurs of slimme knutselaars. Ook 
al ben je zelf geen programmeur en ben je 
niet van plan om zelf iets met een API te 
doen, dan is de aanwezigheid ervan bij twee 
gelijksoortige producten wat ons betreft 
wel een belangrijke reden om voor het 
product met API te kiezen. Dankzij de API 
ligt een (toekomstige) koppeling van jouw 
product met een echt domoticasysteem 
veel meer voor de hand en heb je boven-
dien veel meer kans op beschikbare apps 
van derde ontwikkelaars.

  De Philips Hue-bridge die de lampen aanstuurt, is 

voorzien van een API waarmee Hue eenvoudig in andere 

systemen, programma’s of apps te integreren is.
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 E en thuisnetwerk begon voor velen van ons als 
een manier om de pc en eventueel een smart-
phone van internet te voorzien. Inmiddels is een 

ontwikkeling in opkomst: de ’slimme woning’. Domo-
tica, zoals dit officieel heet, bestaat uit allerlei appara-
ten die voorheen op zichzelf stonden, maar ook heel 
makkelijk via internet bediend kunnen worden.
Een bekend voorbeeld is de thermostaat die via de 
smartphone bediend kan worden, zodat we onze wo-
ning al kunnen ‘voorverwarmen’ als we onderweg naar 
huis zijn. En wat te denken van alarmsystemen die ons 
via het netwerk waar ook ter wereld kunnen waarschu-
wen als er iets niet in orde is? Bewegingssensoren en 
bewakingscamera’s zijn niet langer voorbehouden aan 
dure villa’s met dure kunstverzamelingen. Ieder huis 
kan een beetje veiliger worden met relatief goedkope 
domotica-apparatuur.
Domotica heeft ook een ruime categorie ‘niet nood-
zakelijk maar wel heel erg leuk’. Zo zijn er de Philips 

Hue-lampen, die je via wifi kunt bedienen. Een simpele 
toepassing hiervan is dat je je met je smartphone de 
lampen kunt bedienen. Een stuk leuker wordt het als 
we ontdekken dat we dezelfde lampen automatisch 
van kleur kunnen laten veranderen op basis van het 
tijdstip. Ronduit gek is de ervaring als onze lampen 
opeens blauw licht geven als iemand onze naam noemt 
op Facebook.

  De thermo-

staat bedienen 

via internet is al 

heel gewoon.

Het thuisnetwerk is het zenuwcentrum van een 
‘smart house’. Wij bouwen het ideale thuis-
netwerk dat helemaal is voorbereid op een 
nieuwe generatie van slimme huishoudelijke 
apparatuur. En natuurlijk om ongestoord te 
kunnen internetten. 
H A R R Y  H O L

Zo maak je je woning klaar voor domotica

HET IDEALE 
NETWERK VOOR EEN 
SLIMME WONING

en thuisnetwerk begon voor velen van ons als 
een manier om de pc en eventueel een smart-
phone van internet te voorzien. Inmiddels is een 

ontwikkeling in opkomst: de ’slimme woning’. Domo-
tica, zoals dit officieel heet, bestaat uit allerlei appara-
ten die voorheen op zichzelf stonden, maar ook heel 
makkelijk via internet bediend kunnen worden.
Een bekend voorbeeld is de thermostaat die via de 
smartphone bediend kan worden, zodat we onze wo-
ning al kunnen ‘voorverwarmen’ als we onderweg naar 
huis zijn. En wat te denken van alarmsystemen die ons 
via het netwerk waar ook ter wereld kunnen waarschu-
wen als er iets niet in orde is? Bewegingssensoren en 
bewakingscamera’s zijn niet langer voorbehouden aan 
dure villa’s met dure kunstverzamelingen. Ieder huis 

Hue-lampen, die je via wifi kunt bedienen. Een simpele 
toepassing hiervan is dat je je met je smartphone de 
lampen kunt bedienen. Een stuk leuker wordt het als 
we ontdekken dat we dezelfde lampen automatisch 

Het thuisnetwerk is het zenuwcentrum van een 
‘smart house’. Wij bouwen het ideale thuis-
netwerk dat helemaal is voorbereid op een 
nieuwe generatie van slimme huishoudelijke 
apparatuur. En natuurlijk om ongestoord te 
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Ook niet-intelligente apparaten kunnen we slimmer 
maken dankzij domotica. Zo zijn er speciale stekker-
stopcontacten die je via internet kunt activeren. De 
meest eenvoudige toepassing is het aan- en uitzet-
ten van de verlichting, bijvoorbeeld als je op vakantie 
bent en je de illusie wil wekken dat er toch iemand 
thuis is. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen 
te bedenken om je huis in een soort ‘huis van de 
toekomst’ te veranderen. Vooral als we al deze ap-
paraten van nog meer intelligentie voorzien met de 
internetdienst If This Then That (ifttt.com) waarmee 
we diensten ‘aan elkaar kunnen knopen’. Plaats bij-
voorbeeld een bewegingssensor bij de kattenbak en 
krijg dan een mailtje als hij moet worden schoonge-
maakt. Zie ook pagina 26 in dit nummer.

Zenuwstelsel
De basis van goed functionerende domotica is in 
de eerste plaats een goed en stabiel thuisnetwerk. 
Dit is het zenuwstelsel van onze slimme woning, en 
daarom is het belangrijk om dit zo goed mogelijk 
op te bouwen. Veel huishoudens zetten standaard 
het modem van hun provider in de meterkast of de 
huiskamer, en vertrouwen voor alle netwerkverkeer 
op de ingebouwde wifi-zender. Hier is een aantal 
problemen mee. Om te beginnen betekent dit dat 
een groot deel van de beschikbare internetsnelheid 
niet wordt gebruikt. Lang niet iedereen zet namelijk 
zijn pc in de huiskamer, en downloaden via wifi gaat 
altijd langzamer via een bekabelde verbinding. En 
hoe groter de afstand tussen het apparaat en de 
wifi-zender wordt, des te langzamer en instabieler 
wordt de verbinding. Verder zijn de ingebouwde 

wifi-zenders van provider-routers zeker niet de meest 
krachtige die er zijn. En tenslotte kan interferentie van 
huishoudelijke apparaten, modems van de buren en 
de structuur van de woning zelf er voor zorgen dat er 
‘witte plekken’ ontstaan in het wifi bereik.

In kaart brengen
Begin daarom eerst bij het aanleggen van 
je netwerk met het in kaart brengen van 
de situatie. In een groter huis zijn namelijk 
meteen uitdagingen te vinden die je vooraf 
moeten plannen. In welke kamers wil je 
bijvoorbeeld de snelste en meest stabiele 
verbinding? Voor het downloaden van grote 
bestanden en online gamen is een bekabelde 
aansluiting een must. Onderschat hierbij 
ook niet wat spelcomputers tegenwoordig 
aan bandbreedte vragen. Niet alleen is het 
heel vervelend om tijdens een spel via 
internet steeds de wifi-verbinding 
te verliezen, maar ook worden 
steeds meer games ver-
kocht via de ingebouw-
de online winkel. 

  Slimme ver-

lichting maakt 

gebruik van wifi.

  Draadloos 

internet is 

niet voor alle 

apparaten de 

beste manier 

paraten om met 

het netwerk te 

verbinden.
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Vind je ISRA-punt
Het punt waar de telefoonlijn het huis binnenkomt heet het ISRA-
punt. Dit is de locatie waar een adsl-modem direct op moet wor-
den aangesloten. Het ISRA-punt zit meestal in de meterkast van de 
woning en heel soms in de huiskamer. De internetprovider kan in 
veel gevallen helpen om de juiste plek te identificeren, aangezien 
zij in de database van het telecombedrijf kunnen kijken en zien 
waar volgens de bouwtekening het ISRA-punt is aangelegd. Soms 
is een ISRA echter na een verbouwing verplaatst of zelfs helemaal 
weggewerkt. In dat geval kan het een hele (kostbare) klus zijn om 
een en ander weer te herstellen.
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Dat betekent dat je bij een slechte verbinding heel lang 
moet wachten voor je je aankoop volledig binnen hebt.
Voor het streamen van video (via Netflix of van een 
media-pc) is een goede draadloze verbinding meestal 
voldoende. En dat laatste geldt ook voor domotica. 
Hiervoor is een sterk wifi-signaal noodzakelijk. Vooral 
als je gebruik gaat maken van een thuisalarm, is een 
sterk en stabiel signaal natuurlijk heel belangrijk. En 
natuurlijk hebben onze draadloze devices (telefoons, 
tablets en laptops) overal in huis goed bereik nodig.

Aansluiten
Het ideale thuisnetwerk begint bij een goed aangeslo-
ten modem. In Nederland zijn adsl- en kabelmodems 
de meest voorkomende systemen. Vooral bij het aan-
sluiten van adsl gaat het nog wel eens mis als mensen 
het modem niet op de juiste plek zetten. Een adsl-mo-
dem moet altijd zo dicht mogelijk staan bij de plek waar 
de telefoonlijn het huis binnenkomt. Dit heet het Infra-
structuur Randapparatuur-punt, beter bekend als ISRA-
punt. Hoe meer afstand er zit tussen het ISRA-punt en 
het modem, hoe instabieler het adsl-signaal wordt. Wie 
zijn adsl-model via een verlengsnoer op zolder neerzet, 

kan dus al snel tegen verbindingsproblemen aanlopen. 
Maar ook de verschillende telefooncontactdozen in 
een huis zijn uiteindelijk gewoon verlengsnoeren. Het 
aansluiten van een kabelmodem kan maar op één plek, 
namelijk waar de kabelaansluiting het huis binnenkomt, 
anders werkt het gewoon niet. In beide gevallen moet 
je in elk geval de instructies volgen van je provider.

Wifi

In de meeste adsl- en kabelmodems is een wifi-zender 
ingebouwd. In een kleine woning kan dit voldoende zijn 
voor goed bereik in alle kamers. Om dit te controleren 
zijn diverse apps verkrijgbaar voor iPhone en Android, 
waarmee je met je smartphone kunnen meten hoe 
sterk het signaal is in de verschillende kamers. Voor 
iOS is Wi-Fi Sweetspot (itunes.apple.com/nl/app/
wifi-sweetspots/id855457383) heel handig. Hier-
mee loop je door het huis terwijl een piepje sneller of 
langzamer klinkt, om aan te geven of het wifi-signaal 
sterker of zwakker wordt. Natuurlijk is dit nog steeds 

  Bewegings-

sensor, bevei-

ligingscamera 

en alarm op de 

deur kunnen 

allemaal op 

internet worden 

aangesloten.

Wifi

  Met een 

smartphone kun 

je je huis onder-

zoeken op ‘witte 

plekken’ in het 

wifi netwerk.
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DOSSIER
Het ideale domoticanetwerk

geen perfecte meting, omdat allerlei omstandigheden 
het signaal kunnen beïnvloeden. Een wasmachine of 
een wifi-zender bij de buren kan opeens de situatie 
verslechteren, waardoor het signaal zelfs helemaal kan 
wegvallen.

Wifi-router
Als je zwakke plekken ontdekt in het wifi-bereik, is het 
verstandig om een tweede wifi-zender aan te schaffen 
in de vorm van een router. Die sluit je dan via een vaste 
netwerkkabel aan op het modem. In dat geval is het be-
langrijk dat je de wifi-zender van het provider-modem 
uitschakelt. Het heeft weinig zin om twee verschillende 
wifi-signalen in huis te hebben, en de twee zenders 
kunnen elkaar zelfs wegdrukken, waardoor er opnieuw 
verbindingsproblemen optreden. Zorg er ook voor 
dat de nieuwe wifi-router in de zogenoemde access 
point-modus staat. Dit zorgt ervoor dat de router en 
de provider-modem elkaar niet tegenwerken bij het 
toewijzen van ip-adressen. De plaatsing van dit nieuwe 
draadloze router is ook belangrijk. In het ideale geval 
zet je deze wifi-zender op een zo centraal mogelijke 
plek in huis. In een eengezinswoning met twee verdie-
pingen is de beste plek op de overloop van de eerste 
verdieping. Dat betekent dus dat de eerste netwerk-
kabel die je doortrekt, loopt van het provider-modem 
naar de draadloze router.
De meest ideale router zendt niet alleen wifi-signalen 
uit, maar heeft ook een aantal poorten waar je netwerk-
kabels op kunt aansluiten. Dat heeft als voordeel dat je 
andere kamers op de verschillende verdiepingen mak-
kelijker van een bekabelde verbinding kunt voorzien. 
Deze kabels kunnen namelijk van de draadloze router 
naar de verschillende ruimtes lopen, in plaats van dat je 
verschillende lange kabels vanuit de provider-modem 
moet laten lopen.
Zelfs in een kleinere woning kan het verstandig zijn om 
een externe router aan te schaffen (al dan niet met wifi) 

om het knooppunt van het netwerk op een centrale 
plek te plaatsen. Zo ben je niet meer afhankelijk van 
de plek waar het modem van de provider de beste 
verbinding heeft.
Er zijn overigens ook gespecialiseerdere wifi-repeaters 
verkrijgbaar. Dit zijn apparaten die een wifi-signaal 
opvangen en versterkt doorgeven. Deze kunnen helpen 
om witte plekken in het netwerk te verhelpen, maar ze 
komen de snelheid van het signaal niet ten goede.

De juiste kabels
Er zijn heel wat netwerkkabels te koop met verschillen-
de benamingen. De meest gangbare is Cat 5e, die een 
maximale bandbreedte heeft van 1 Gbit, maar er zijn 
al snellere standaarden beschikbaar. Voor de meeste 
huishoudens is Cat 5 voldoende, omdat de daadwerke-
lijke internetsnelheid bij de meeste huishoudens lager 
is dan 100 Mbit. De meeste adsl-aansluitingen komen 
niet boven de 20 Mbit, terwijl kabelmodems gemiddeld 
zo’n 60 Mbit ontvangen, afhankelijk van het abonne-
ment. De bandbreedte van de internetverbinding is 
echter allang niet meer leidend. Een thuisnetwerk moet 
ook in staat zijn om diverse apparaten tegelijk soepel 
toegang te geven op internet en vooral op elkaar. Wie 
regelmatig video wil streamen van een media-pc kan 
met een Cat 5-kabel prima uit de voeten, maar wie 
ook nog eens grote bestanden wil kunnen verplaatsen 
tussen een pc en een netwerk harddisk, heeft veel 
voordeel aan hogere bandbreedte. Het ziet er ook 
niet naar uit dat de behoefte aan bandbreedte in de 
toekomst afneemt.
Als je op de toekomst voorbereid wil zijn, kun je ervoor 
kiezen om te investeren in Cat 6a-kabels. Deze zijn een 
stuk duurder, maar zijn wel geschikt voor 10 gigabit-
verbindingen.

 Van buiten 

is niet te zien 

wat voor soort 

CAT-kabel het 

is. Het type 

maakt echter 

groot verschil 

in maximale 

bandbreedte.

Wel of geen dhcp
De meeste routers (en provider-modems) maken standaard ge-
bruik van het dhcp-protocol. Dit staat voor Dynamic Host Configu-
ration Protocol, en maakt het makkelijk om nieuwe apparaten met 
het netwerk te verbinden. De dhcp-server van de router herkent 
nieuwe apparaten en wijst ze een ip-adres toe. Dit hoeft echter 
niet altijd hetzelfde ip-adres te zijn. In sommige gevallen is het 
verstandig om apparaten van een vast eigen ip-adres te voorzien. 
Sommige mediaspelers bijvoorbeeld willen dat we een ip-adres in-
vullen om onze media-pc te bereiken. Dan is het belangrijk dat die 
machine altijd hetzelfde ip-adres heeft. Ook als we gebruikmaken 
van Port Forwarding (waarbij extern dataverkeer altijd naar een 
bepaald apparaat moet gaan) is het noodzakelijk om statische ip-
adressen te gebruiken. In de meeste andere gevallen is het beter 
om de router alle toewijzingen automatisch te laten doen.

104 - Maak je netwerk klaar voor domotica_MG.indd   20 18-02-16   10:41



21

SPECIAL
Domotica

S M A R T  L I V I N G

Stopcontact netwerk
Er is overigens een alternatief voor het doortrekken van 
netwerkkabels, in de vorm van de zogenoemde PLC-
adapter. PLC staat voor Power Line Communication. 
Deze apparaten, ‘homeplugs’ genaamd, maken gebruik 
van het elektriciteitsnetwerk in een woning. 
Je plaatst een homeplug in het stopcontact naast de 
modemrouter, en verbindt dit met een netwerkkabel-
tje. Vervolgens plaats je homeplugs in de stopcontacten 
in andere kamers waar je verbinding met het netwerk 
wilt maken. 
Het internetsignaal reist vervolgens via de stroomka-
bels die al door het huis lopen, en dit maakt in theorie 
het doortrekken van netwerkkabels overbodig. We 
zeggen er nadrukkelijk bij ‘in theorie’, want dit systeem 
werkt zeker niet in elk huis. Het probleem is namelijk 
dat het stroomnetwerk in groepen is verdeeld, die 
corresponderen met de verschillende schakelaars of 
stoppen in de meterkast. Als de stopcontacten op an-
dere verdiepingen op andere groepen zijn aangesloten 
(wat in de praktijk bijna altijd het geval is) treden vaak 
storingen op, als er überhaupt verbinding gemaakt kan 
worden. PLC heeft ook een beperkte doorvoersnelheid, 
waardoor het ook niet future proof is.

Infrastructuur
We hebben laten zien hoe je de fysieke infrastuctuur 
aansluit. Van de provider-modem hebben we een net-
werkkabel naar eventueel een switch, en van daar een 
kabel naar het centraal geplaatste wifi access point. We 
hebben kabels doorgetrokken van de provider-modem 

 Een homeplug 

verandert het 

stopcontact in 

een netwerk-

aansluiting maar 

werkt niet in alle 

situaties even 

goed.

en/of van het access point naar de diverse kamers waar 
we bekabeld toegang tot het netwerk willen gebruiken. 
En we hebben met een smartphone-app gecontroleerd 
of ons access point en eventuele draadloze repeaters 
witte plekken in het bereik hebben opgelost. Dan is nu 
het moment om er voor te zorgen dat alle apparatuur 
zo efficiënt mogelijk communiceert met het netwerk en 
dat de beveiliging in orde is.
Laten we beginnen met de instellingen voor wifi-
toegang. Om ongeoorloofd gebruik door derden te 
voorkomen, is het belangrijk om de instellingen van 
het wifi-access point goed na te lopen. Er zijn verschil-
lende protocollen om ons wifi-netwerk te beveiligen. 
De meest gangbare op dit moment is WPA2. Het enige 
nadeel van WPA2 is dat sommige oudere apparatuur 
(en heel oude versies van Windows) er niet mee over-
weg kunnen. In de meeste gevallen is WPA2 echter de 
beste keuze en vele malen veiliger dan het verouderde 
WEP systeem.
Verander altijd het standaard wachtwoord van het ac-
cess point en geef het thuisnetwerk een neutrale naam 
die niet naar je woning is terug te voeren. Vooral als het 
alarmsysteem gebruikmaakt van het thuisnetwerk,  is 
het niet slim om eventuele inbrekers te wijzen op welk 
netwerk ze zouden moeten aanvallen.

Tot slot
Het kan een hele verbouwing zijn om een ideaal thuis-
netwerk aan te leggen. Het doortrekken en wegwerken 
van kabels is niet iets dat in een uurtje klaar is. Het kan 
verleidelijk zijn om via ‘lapwerk’ het netwerk aan te pas-
sen aan nieuwe apparatuur, maar nu investeren in een 
goede netwerkinfrastructuur heeft echter veel voor-
delen: sneller internet in het hele huis en de woning 
is voorbereid op het ‘internet of things’ dat langzaam 
maar zeker onderdeel wordt van ons dagelijks leven. 

Switch
In sommige situaties kan het handig zijn om behalve een router 
ook een aparte switch te installeren. Een switch is een ‘dom’ appa-
raat, waar je een aantal netwerkkabels in kan pluggen, zodat deze 
onderdeel worden van het netwerk.  Verwar een switch niet met 
een router. Een router zorgt er voor dat elk aangesloten apparaat 
door het netwerk wordt herkend en een ip-adres krijgt. Een switch 
doet niks anders dan data doorgeven zonder er verder iets mee te 
doen.
Je hebt pas een switch nodig als je meer kabels wilt aanleggen dan 
je poorten hebt op je routers. In het ideale netwerk plaats je de 
switch direct achter de router, zodat alle kabels op één centrale 
plek worden aangesloten. 
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Huizen worden dankzij huisautomatisering, ook wel domotica 
genoemd, steeds slimmer. Met allerlei technologieën zoals een 
slimme thermostaat kan steeds meer automatisch, op afstand 
en elektronisch worden geregeld. De spIDer is veel meer dan een 
gewone thermostaat en kan meer dan de verwarming regelen 
alleen. De spIDer slimme klimaat thermostaat biedt nog een aantal 
extra functies ten opzichte van andere slimme thermostaten:

1 Regelen van verwarming in 
verschillende zones
De juiste temperatuur regelen was nog nooit zo 
eenvoudig. De klimaat thermostaat bedien je op 
afstand met de spIDer-app op je smartphone 
of tablet, of via een slim klokprogramma met 
meerdere instelbare temperatuurniveaus op de 
spiDer website. Werk je een dagje thuis? Dan 
is het ook zo te regelen dat er maar 1 'zone' of 
kamer verwarmd wordt.

2 Regelen van ventilatie
SpIDer is de eerste slimme klimaat thermostaat 
die ook je ventilatie kan regelen. Via de klimaat 

een spin in het web

DE SPIDER: 

thermostaat of app kun je de ventilatie zeer een-
voudig bedienen. Met de instelbare timerknop 
is het ook mogelijk om het ventilatiesysteem 
op hoge snelheid te laten draaien. De ventilatie 
schakelt automatisch terug na het verstrijken van 
de ingestelde tijd. Net als de verwarming kun je 
ook de ventilatie met een klokschema via spIDer-
web regelen. 

3 Inzicht in binnenlucht kwaliteit 
(citaat EEA)
Beschikt u over een Itho Daalderop ventilatie-
unit met CO2-sensors, dan regelen deze de 
ventilator automatisch. De sensor meet de 

hoogte van de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld in de 
woon- of slaapkamer, wanneer er veel mensen 
in een ruimte aanwezig zijn of wanneer er juist 
niemand aanwezig is. De ventilator verbetert 
vervolgens de luchtkwaliteit door op een hogere 
stand te draaien. Met een aangesloten CO2-
sensor kunt u op de spIDer thermostaat en in de 
app de luchtkwaliteit uitlezen.

4 Aansturen en monitoren 
Een Powerplug is een slimme stekker die draad-
loos communiceert met de spIDer Gateway en 
tussen een stopcontact en een elektrisch appa-
raat geplaatst kan worden. Met een Powerplug is 
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Grafi eken en inzicht in je energieverbruik
Via mijn.ithodaalderop.nl, kun je precies zien hoeveel energie je vandaag per apparaat 
hebt verbruikt. Dit wordt weergegeven in kwH en m3 gas. Hierdoor heb je continu overzicht 
over je gebruik en de kosten en weet je eenvoudig met welke 
apparaten je geld kan besparen. Wanneer je je zonnepanelen 
hebt aangesloten op spIDer, is het ook mogelijk om precies af te 
lezen hoeveel deze panelen aan elektriciteit opwekken en wat 
dit oplevert. Het zelfde geldt voor het opladen van je elektrische 
auto aan de laadpaal. Ook dit is via een powermodule te meten.

het mogelijk om elektrische apparaten hand-
matig op afstand in en uit te schakelen of via een 
instelbare klokprogramma (via het spIDer-web). 
Plaats bijvoorbeeld Powerplugs tussen een 
aantal lampen en stel een klokprogramma in 
als je niet thuis bent om zodoende inbrekers te 
misleiden.

5 Regelen van koeling in 
combinatie met een warmtepomp
Met spIDer kun je de koeling regelen van uw Itho 
Daalderop HP Cool Cube lucht-water warmte-
pomp. Met de HP Cool Cube heb je de mogelijk-
heid om te ‘topkoelen’; dat wil zeggen dat in de 

zomer de binnentemperatuur tot 3°C gekoeld 
kan worden ten opzichte van de buitentempera-
tuur.

21 °C

20 °C20 °C
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24 S M A R T  L I V I N G

In de nabije toekomst maken we thuis geen gebruik meer van 
gas, maar alleen nog van elektriciteit. Zo ontstaat een all-electric 
woning waarin zeer efficiënt en duurzaam met energie wordt 
omgesprongen. Het is dan wel nodig om de traditionele cv-ketel 
te vervangen door een alternatief waar geen fossiele brandstoffen 
voor nodig zijn. Een warmtepomp is de ideale oplossing.

A ls onderdeel van de Europese klimaat-
doelstellingen moeten er flinke stappen 
gezet worden om de CO2-uitstoot 

drastisch terug te brengen. Maar liefst een kwart 
tot een derde van de uitstoot wordt veroorzaakt 
door de gebouwde omgeving. Dit betekent dat 
er heel veel winst te behalen valt als we onze wo-
ningen duurzamer maken, door zo snel mogelijk 
over te stappen van fossiele brandstoffen naar 
elektriciteit. Voor de verwarming en het warme 
tapwater wordt nu nog gas gebruikt. De cv-ketel 
vervangen door een warmtepomp is daarom 
een duurzame oplossing, die ook nog eens voor 
meer wooncomfort zorgt en enorm kostenbe-
sparend werkt.

Warmtepomp
Wat betreft de woningbouw zitten we momen-
teel in een overgangsfase. Bij nieuwbouw zijn er 
veel mogelijkheden om direct voor een all-elec-
tric huis te gaan. Alleen bestaat er in Nederland 
ook nog een enorme woningvoorraad van zo’n 
zeven miljoen huishoudens. Het duurt veel te 
lang als al die woningen via nieuwbouw verduur-

Duurzaam met warmtepompsysteem

ZO MAAK JE 
JE HUIS
ENERGIEZUINIG

zaamd moeten worden. Daarom is het belangrijk 
om niet alleen naar nieuwbouw te kijken, maar 
waar mogelijk vooral ook bestaande woningen 
aan te passen. Gelukkig kan in veel bestaande 
situaties prima een warmtepomp geïnstalleerd 
worden.
Wat is een warmtepomp eigenlijk? Een warm-
tepomp functioneert enigszins als een omge-
keerde koelkast. In een koelkast wordt warmte 
aan de lucht onttrokken, zodat levensmiddelen 
lekker koel en vers blijven en we zelfs een vries-
vak hebben waarin het al snel zestien graden 
onder nul wordt. De opgenomen warmte moet 
natuurlijk wel ergens heen en wordt daarom aan 
de achterzijde van de koelkast aan de lucht in 
de ruimte afgegeven. Natuurlijk willen we niet in 
een koelkast leven en daarom werkt een warm-
tepomp net even anders, maar het principe blijft 
hetzelfde.

Woning verduurzamen
Een warmtepomp wordt gebruikt om het water 
van de centrale verwarming op te warmen, zodat 
ons huis een behaaglijke temperatuur krijgt. 

Daarnaast zorgt het ervoor dat er warm water 
uit de kraan komt om lekker te kunnen dou-
chen. Die warmte moet een warmtepomp eerst 
ergens vandaan halen. Dat kan op een aantal 
manieren. Vandaar dat er meerdere soorten 
warmtepompen bestaan. Dat zijn de water-water 
warmtepomp en de lucht-water warmtepomp 
Ze hebben elk een specifieke toepassing bij het 
verduurzamen van woningen en in dit artikel 
gaan we hier uitgebreid op in.

WATER-WATER WARMTEPOMP
Een water-water warmtepomp is de meest duur-
zame oplossing om het huis te verwarmen en 
ons van warm tapwater te voorzien. Het mooie is 
dat er geen fossiele brandstoffen voor nodig zijn 
en dat geldt voor alle elektrische warmtepom-
pen. De installatie draait volledig op elektriciteit 
en doet dat ook nog eens op een zeer efficiënte 
manier. Een water-water warmtepomp – bijvoor-
beeld de Itho Daalderop WPU – onttrekt onttrekt 
warmte aan de bodem. Om dit te doen wordt 
een bodemlus met een warmtewisselaar in de 
grond aangebracht tot op een diepte van on-
geveer honderd meter, zodat hij goed omringd 
wordt door het grondwater.
Het gaat doorgaans om een gesloten systeem. 
Dit houdt in dat er alleen warmte aan het grond-
water onttrokken wordt en dat het opgewarmde 
water in de leiding er niet rechtstreeks mee in 
contact komt. Een zeer schone oplossing dus. 
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Stel dat het grondwater een temperatuur heeft 
van tien graden, dan wordt dit afgekoeld tot 
ongeveer zeven graden. De energie die hier-
bij vrijkomt wordt opgevangen en vervolgens 
gebruikt voor de verwarming van het huis en het 
opwarmen van tapwater. Om dit proces op gang 
te brengen is maar een beetje elektriciteit nodig. 
De meeste energie komt dus uit de bron, het 
grondwater. En dat is helemaal gratis, dus pure 
winst. Vandaar dat over het rendement van een 
warmtepomp wordt gesproken. Bij een rende-
ment van driehonderd procent, hoeft slechts een 
derde aan energie te worden toegevoegd.

Bron regenereren
In de winter wordt de bron langzaam kouder, 
omdat er continue warmte aan onttrokken 
wordt. Dat komt goed uit, want in de zomer kan 
dit koude water perfect gebruikt worden om 
de woning af te koelen. Het volstaat afgekoeld 
water via de vloerverwarming langzaam door de 
woning te laten circuleren. Zo wordt in de zomer 
gebruik gemaakt  van passieve koeling, met als 
groot voordeel dat de woning koel blijft zonder 
actieve koeling zoals airconditioning. En dat 
scheelt enorm veel energie.
Omdat er in de zomer juist warmte uit de woning 

naar het grondwater wordt afgevoerd, wordt 
de bron automatisch geregenereerd. Dus in de 
winter koelt de bron een beetje af, in de zomer 
warmt hij weer op. Daarmee wordt voorkomen 
dat de bron steeds verder afkoelt. De bron is 
in balans heet dat in vaktermen. Daardoor kan 
langdurig hetzelfde hoge rendement uit een 
warmtepomp gehaald worden. Want als een 
bron jaar in jaar uit alleen maar afkoelt, wordt 
het steeds moeilijker en minder efficiënt om 
er nog warmte aan te onttrekken. In dat geval 
wordt het rendement van de warmtepomp te 
laag. Dat gebeurt nu dus niet.

Nieuwbouw en rennovaties
Een water-water warmtepomp wordt dus vooral 
gebruikt bij nieuwbouw en bij grootschalige re-
novaties van bestaande woningen. Om er profijt 
van te hebben is allereerst een goed geïsoleerde 
woning nodig met een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Daardoor is er maar 
weinig energie nodig om de woning het hele jaar 
door op een behaaglijke temperatuur te houden. 
Bij nieuwbouw is dat allemaal dik in orde, maar 
bij bestaande woningen valt er afhankelijk van 
het bouwjaar nog wel het een en ander aan te 
sleutelen. Dan gaat het al snel om ingrijpende 
renovaties.
Ook moet er een bron worden aangelegd. Dat 
lijkt misschien ingewikkeld, maar tegenwoordig 
wordt bij nieuwbouw vaak al voor de bouw van 

WATER-WATER 
WARMTEPOMP

Water-water 
warmtepomp
Een water-water warmtepomp haalt, met 
behulp van water, warmte uit de bodem 
en transporteert naar deze woning. In 
de koude maanden haalt het systeem 
warmte uit de bodem waarmee woningen 
verwarmd worden. In de warme maanden 
werkt het precies andersom: het systeem 
haalt koude uit de bodem om zo de wo-
ning te koelen.

100 METER
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start gaat een bron aangelegd. Die kan dus direct 
in gebruik worden genomen. Dat neemt niet weg 
dat het ook bij bestaande huizen steeds mak-
kelijker wordt om een bron aan te leggen. Het 
volstaat tegenwoordig om een paar tegels uit het 
paadje in de voortuin weg te halen. Ideaal, want 
vroeger moest de netjes aangelegde voortuin 
nog flink op de schop. De overlast blijft dus 
beperkt.

Vloerverwarming
Naast het grondig isoleren van de woning en het 
aanleggen van een bron, moet vervolgens naar 
het afgiftesysteem worden gekeken. Oftewel 
naar het type verwarming in de kamers. Bij 
nieuwbouw is meestal wel vloerverwarming 
aanwezig en dat is goed nieuws. Want dit werkt 
naadloos samen met een warmtepomp. Met 
een warmtepomp is het de bedoeling dat de 
woning met een zo laag mogelijke temperatuur 
verwarmd wordt. Want hoe minder energie 
erin wordt gestopt, hoe minder elektriciteit er 
nodig is en dus hoe hoger het rendement van 
de warmtepomp wordt. Dat is duurzaam en 
kostenbesparend. Vloerverwarming heeft een 
relatief lage temperatuur nodig, waarmee de 
woning geleidelijk opwarmt en langere tijd op 
een comfortabele temperatuur gehouden kan 
worden. Dankzij de uitmuntende isolatie en 
het feit dat daardoor de verwarming niet meer 
uitgeschakeld hoeft te worden, heerst er op elk 

moment van de dag een aangename tempera-
tuur in huis.

Radiatoren
In bestaande woningen zijn vaak nog radiato-
ren aanwezig. Door de goede na-isolatie van 
bestaande woningen hebben deze radiatoren 
een forse overcapaciteit en zijn ze in staat om de 
ruimte warm te houden met veel lagere radiator-
temperaturen. Omdat bij deze lagere tempera-
turen minder makkelijk een warme luchtstroom 
door de kamer ontstaat, kunnen bestaande 
radiatoren eventueel voorzien worden van ven-
tilatoren om deze luchtstroom langs de radiato-
ren alsnog te forceren.  Een andere optie is het 
vervangen van de originele radiatoren door lage 
temperatuur convectoren. Nu is het ook weer 
niet nodig om de radiatoren van alle kamers te 
vervangen. De speciale radiatoren zijn eigenlijk 
alleen nodig in ruimtes die ook daadwerkelijk 
verwarmd moeten worden. Denk aan de woon-
kamer, de badkamer, of een studeerkamer. In 
slaapkamers is het meestal niet nodig. Als er al 
verwarmd moet worden, volstaat geleidelijke op-
warming ook wel. Dus daar kunnen de gewone 
radiatoren eventueel blijven zitten.

LUCHT-WATER WARMTEPOMP
De water-water warmtepomp waar we het tot nu 
toe over hebben gehad is de meest stabiele en 
duurzame oplossing. Maar omdat er een aantal 

randvoorwaarden zijn, kunnen er behoorlijk 
ingrijpende rennovaties nodig zijn om een 
bestaande woning geschikt te maken. Denk aan 
een ventilatiesysteem, vloerverwarming en het 
slaan van de bron. In de praktijk is dat helaas 
niet altijd haalbaar. Bijvoorbeeld als het om 
een monumentaal pand gaat, of er een beperkt 
budget beschikbaar is. Gelukkig is er een prima 
alternatief en dat is de lucht-water warmtepomp. 
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van een 
combinatie van een cv-ketel en een warmte-
pomp. Dit is een fraaie tussenstap om de woning 
op vrij eenvoudige wijze een stuk duurzamer te 
maken en tegelijkertijd jaarlijks flink op energie-
kosten te besparen.

Hybride systeem
Een hybride lucht-water warmtepomp – zoals 
de HP Cube – wordt dus vooral gebruikt in 
woningen die minder goed geïsoleerd zijn en 
waar een te kostbare renovatie nodig is om de 
beste en duurzaamste oplossing te implemen-
teren. Dit wordt ook wel een hybride systeem 
genoemd, omdat een cv-ketel gecombineerd 
wordt met een lucht-water warmtepomp. Het 
idee hierachter is dat in woningen enorm veel 
energie verloren gaat doordat warme lucht via 
het mechanische ventilatiesysteem uit de woning 
wordt geblazen. Door deze warme lucht eerst 
langs de warmtepomp te leiden, kan er nog 
veel energie aan onttrokken worden en die kan 

LUCHT-WATER 
WARMTEPOMP

Lucht-water 
warmtepomp
Een hybride lucht-water warmtepomp  
is een apparaat waarmee warmte uit 
omgevingslucht wordt omgezet in warmte 
voor de verwarming van een woning.  
Je bespaart daarmee op je energiereke-
ning en het is zeer milieuvriendelijk.

21 °C17 °C
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vervolgens voor de verwarming gebruikt worden. 
Waar nodig wordt automatisch een hoeveelheid 
verse buitenlucht bijgemengd, zodat voldoende 
energie verkregen wordt.
Lucht hoeft maar enkele graden afgekoeld te 
worden om er energie aan te onttrekken. Via 
eenzelfde technische truc als bij de water-water 
warmtepomp, wordt de vrijgekomen energie 
gebruikt om het verwarmingswater op zo’n vijftig 
graden te brengen.
De cv-ketel in de installatie zorgt voor het warme 
tapwater. En als het buiten extreem koud is, 
springt hij ook bij voor de verwarming. Een hy-
bride systeem met een lucht-water warmtepomp 
is wat betreft duurzaamheid een prima tus-
senstap tussen een traditionele cv-ketel en een 
water-water warmtepomp. Een hybride systeem 
gebruikt het bestaande mechanische ventilatie-
systeem. Wel is een extra dakdoorvoer nodig om 
buitenlucht aan te voeren en overbodige lucht af 
te voeren.

Installeren en aansturen
Een warmtepomp is zwaarder en neemt meer 
ruimte in beslag dan een traditionele cv-ketel. 
Ook zit er een compressor in die wat geluid 
maakt. Een erkend installateur zoekt in overleg 

met de bewoners de meest geschikte plek in 
huis om hem te installeren. De aansturing vindt 
plaats via een intelligent klimaatbeheersingssys-
teem zoals de spIDer van Itho Daalderop. Hierop 
stel je de gewenste temperatuur in. Eventueel 
kan de woning in zones verdeeld worden. Per 
zone kan dan een iets andere temperatuur ge-
kozen worden. Hoe warm het in elke zone moet 
worden regel je ook via het beheersingssysteem. 
Omdat een goed geïsoleerd huis niet zonder 
ventilatiesysteem kan, kan ook het ventilatiesys-
teem van Itho Daalderop aan spIDer gekoppeld 
worden, zodat alles wat met het huisklimaat te 
maken heeft eenvoudig en centraal is aan te 
sturen.

Investering
Een hybride installatie inclusief cv-ketel kost 
rond de achtenveertighonderd euro inclusief 
installatie en subsidie van de overheid. Overgaan 
op een water-water warmtepomp kan vanaf 
zo’n tienduizend euro, waarbij de benodigde 
investering afhangt van wat er allemaal in de 
woning moet gebeuren en welk systeem er 
gekozen wordt. Vooral bij nieuwbouw loont het 
altijd de moeite om voor de meest duurzame 
oplossing te kiezen, mede dankzij allerlei subsi-

diemaatregelen en gunstigere voorwaarden bij 
hypotheekverstrekkers. Subsidies lopen uiteen 
van ongeveer duizend tot achtentwintighonderd 
euro en hangen af van het gekozen systeem. Een 
speciale vergunning heb je niet nodig om een 
water-water warmtepomp te laten installeren. 
Wel geldt er een meldplicht en moet het bedrijf 
dat de grondboring doet gecertificeerd zijn.

Besparingen
Een hybride systeem levert al snel een besparing 
op van zo’n driehonderd euro per jaar. Bij een 
water-water warmtepomp is het moeilijker om er 
iets over te zeggen. Investeren in een warmte-
pomp is al snel rendabel. De terugverdientijden 
hangen echter af van de situatie en de gekozen 
oplossing. Het vraagt om een flinke investering 
en die heeft gewoon wat meer tijd nodig om 
terugverdiend te worden. Wat wel zeker is, is dat 
de jaarlijkse kosten in ieder geval lager uitval-
len dan wanneer je op de oude voet met een 
traditionele cv-ketel doorgaat. Extra voordeel 
waar veel mensen niet van op de hoogte zijn, is 
dat vanaf januari dit jaar de belasting op elektri-
citeit met twee cent per kilowattuur is verlaagd, 
terwijl de belasting op gas juist met vijf cent is 
verhoogd. Met een all-electric woning profiteer 
je dus optimaal van deze lastenverlaging. Vanuit 
de overheid is dit gedaan om de transitie naar 
duurzame energie een extra  duwtje in de rug te 
geven.

Een hybride systeem levert al snel een 
besparing op van zo’n 300 euro per jaar. 
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Zo bespaar je op je energieverbruik

VERWARM JE HUIS
PER RUIMTE
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De cv-ketel vervangen door een duurzame warmtepomp is niet 
voor iedereen een haalbare optie. In zo’n geval kun je door middel 
van zonering toch het wooncomfort verhogen. Dan wordt er 
meteen ook efficiënter met energie omgegaan en bespaar je flink 
op de stookkosten.

B ij een gewone cv-installatie wordt de 
temperatuur bepaald via een ther-
mostaat die ergens in de woonkamer 

hangt. Die thermostaat bepaalt meteen ook wat 
er in de rest van het huis gebeurt. In de andere 
ruimten is namelijk alleen een radiator aanwezig 
en die heeft standaard geen temperatuurrege-
ling. Zo’n radiator staat alleen aan of uit. Als de 
radiatorknop openstaat, geeft de radiator veel 
warmte af, los van de vraag of er wel iemand 
aanwezig is. Dat zorgt voor onnodig veel energie-
verbruik. Draai je de knop van bijvoorbeeld de 
studeerkamer of de badkamer maar dicht omdat 
er toch niemand aanwezig is, dan zorgt dat juist 
voor minder wooncomfort. Want het duurt best 
een tijd voordat de kamer weer op een behaag-
lijke temperatuur is zodra die knop weer wordt 
opengedraaid. Via zonering kan dit een stuk 
slimmer.

Centraal klimaatbeheersingssysteem
Bij zonering heb je volledig grip op welke kamers 
wanneer verwarmd worden. Het mooie is dat er 
maar een kleine ingreep nodig is en de kosten 
te overzien zijn. Allereerst wordt per vertrek een 
speciale radiatorknop  op de bestaande radiato-
ren aangebracht. Dat hoeft natuurlijk alleen in 
kamers waar de verwarming weleens aanstaat. 
Deze radiatorknoppen communiceren draadloos 
met een centraal besturingssysteem, zoals de 
spIDer van Itho Daalderop. Zodoende heb je 
een verwarmingssysteem dat centraal beheerd 
wordt en de volledige woning omspant.

Iedere kamer die is voorzien van zo’n radiator-
knop kun je dan zien als een zone die op een 
door jou aangegeven tijdstip automatisch op 
de gewenste temperatuur wordt gebracht. Dat 
werkt heel eenvoudig door via een systeem als 
spIDer een klokprogramma per zone te maken. 
Zo zorg je ervoor dat ’s morgens de badkamer 
en de keuken heerlijk warm zijn. Overdag – als ie-
dereen weg is – schakelt de verwarming automa-
tisch uit, zodat er niet onnodig gestookt wordt. 

En aan het einde van de dag wordt iedereen 
onthaald in een heerlijk verwarmd huis. 

Inzicht en bediening op afstand
Via een systeem als spIDer en zonering kan 
per kamer geregeld worden of en wanneer er 
verwarmd moet worden en wat de gewenste 
temperatuur per zone moet zijn. Doordat ruim-

tes niet langer onnodig warm worden gehouden, 
wordt er minder energie verbruikt en bespaar 
je op energiekosten. spIDer geeft ook inzicht in 
het energieverbruik, doordat het de historie van 
het verbruik van zowel gas als elektra kan laten 
zien als je een slimme energiemeter hebt. Op die 
manier heb je altijd inzicht in wat je verbruikt en 
bespaart. 
Ga ja  onverwachts de deur uit en bedenk je 
plotseling dat de verwarming nog aanstaat? Of 
kom je juist eerder thuis dan gepland en heb je 
geen zin om in een koud huis aan te komen? Ook 
dat is voor een dergelijk systeem geen enkel pro-
bleem: je kunt het systeem immers eenvoudig 
op afstand bedienen door middel van een app 
op je smartphone of tablet, of vanuit de browser. 
Je kunt dus altijd en overal je installatie bedienen 
voor een optimaal wooncomfort! 
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Jij, als smart home special lezer wil natuurlijk alles weten 
over Domotica en de nieuwste slimme oplossingen waarmee je 
jouw leven nog makkelijker maakt. Wij op onze beurt willen graag 
weer van jou weten wat je van die producten vindt. 
Maken ze hun beloftes waar? Is het makkelijk te installeren? 
Wat zijn de verbeterpunten?

Techpanel Itho Daalderop ‘Zonering’

TEST JIJ ONZE 
PRODUCTEN?

V oor deze test zijn wij samen met Itho 
Daalderop op zoek naar twee testers 
die voor ons de ‘Zonering’ van Itho Daal-

derop zoals in het vorige artikel besproken is, 
willen testen. Je krijgt een spIDer thuisgestuurd 
en een aantal draadloze radiatorknoppen dit 
pakket heeft een waarde van €1000,-.
Wil jij voor deze test drie weken achter elkaar 
een blog schrijven met jouw ervaringen? 
De focus van de test zal liggen op de mogelijk-
heden van het bedienen van je thermostaat 
in verschillende kamers en inzicht krijgen in je 
energieverbruik. Aanmelden kan tot 25 april 
op www.techpanel.nl bij de Itho Daalderop 
oproep. Word jij uitgekozen, dan sturen we je 
een uit gebreide briefing toe.
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M ijn vrouw Amadée en ik hadden 
hiervoor een jaren dertig-woning. 
Daar was het vaak steenkoud. Ook 

hadden we veel last van tocht. Als we thuiskwa-
men ging de thermostaat soms op vijfentwintig 
graden om het huis sneller warm te krijgen. 
Maar dan moest je steeds bijsturen, omdat het 
of te heet of te koud werd. Dat vrat natuurlijk 
energie. Nu hebben we een all-electric woning. 
Die is goed geïsoleerd en heeft een stabiel bin-
nenklimaat. De thermostaat laten wij op twintig 
graden staan. In het begin was ik daar iets te 
veel mee bezig, maar je kunt beter niet bijstu-

Peter & Amadée uit  
Rijswijk Buiten

EEN ALL-ELECTRIC
HUIS IN DE PRAKTIJK

ren weet ik nu. Het is even wennen, je moet het 
loslaten en aan de installatie overlaten. Dan krijg 
je vanzelf een comfortabel warme woning. Je 
hebt er geen omkijken naar. Het is gewoon een 
andere manier van met je huis omgaan. Als ik 
bezoek heb krijg ik zelfs complimentjes dat het 
zo heerlijk behaaglijk is in huis.

Het ventilatiesysteem werkt goed. Ik vind het 
prettig dat er per ruimte wordt gemeten en 
geventileerd. Als we bijvoorbeeld douchen gaat 
hij binnen een minuut harder draaien, zodat je 
weinig last hebt van vocht en condens. Ook als 

je een tijdje in een kamer bent, hoor je dat de 
ventilatie reageert en wat harder gaat draaien. 
Zonder dat het geluid storend wordt. Ik heb de 
neiging om een raampje open te zetten. Dan 
raak je warmte kwijt, dus ik was een beetje bang 
dat de kamer lang koud zou blijven. Maar dat 
valt erg mee. Zodra ik het raam na een paar uur 
dichtdoe, komt de kamer snel weer op tempera-
tuur.

De warmwatervoorziening werkt prima, ook als 
je meerdere kranen tegelijk gebruikt. We gaan 
allebei graag en lekker lang onder de warme 
douche of nemen een bad. Daarom hebben we 
ervoor gekozen een groter boilervat te nemen. 
Want als het warme water op is, duurt het even 
voordat het weer is aangevuld. Er zitten meer-
dere standen op, een eco-stand, comfortstand, 
een boost-stand, daar moet ik mij nog wat meer 
in verdiepen welke het beste werkt voor ons.

We hebben geen gasaansluiting meer en koken 
nu op inductie. Daar was ik vooraf een beetje 
sceptisch over, want ik houd van koken op vuur. 
Maar koken op inductie werkt perfect en ik ben 
er erg tevreden over.  De geïnstalleerde warmtepomp op zolder bij Peter en Amadée
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Frisse en schone lucht is essentieel voor een prettig en gezond 
leefklimaat. Vandaar dat een goed ventilatiesysteem steeds 
belangrijker wordt, want huizen worden steeds beter geïsoleerd. 
Om het binnenklimaat verder te verbeteren, kan de lucht worden 
gezuiverd met een speciaal filtratiesysteem, zodat onder andere 
het levensbedreigende fijnstof geen kans krijgt ons lichaam 
binnen te dringen.

D e kwaliteit van de lucht die wij inade-
men is van levensbelang voor ons 
welbevinden en onze gezondheid. In 

de lucht zitten talrijke stoffen die wij gewoon 
nodig hebben, denk aan zuurstof, kooldioxide en 
waterdamp. Helaas zitten er ook veel verontrei-
nigingen in, zoals fijnstof, rook, uitlaatgassen, al-
lergenen en microben. Bij fijnstof kun je denken 
aan heel fijne stofdeeltjes, roet afkomstig van 
verkeer, uitstoot van houtkachels, maar ook 
sigarettenrook, pollen, bacteriën en virussen 
vallen hieronder.
Ook van deeltjes die misschien niet direct 
schadelijk zijn, kun je toch flink last krijgen. Als je 
bijvoorbeeld aan zee woont, dan zit er veel zout 
in de lucht. Dat is niet per se ongezond, maar 
iemand die astmatisch is kan daar behoorlijk last 
van hebben. Daarom is het beter om de deeltjes 
waar je als mens last van kunt krijgen, of die ge-
vaarlijk zijn, al uit de lucht te filteren voordat ze 
je huis binnendringen. En daar komen filtratie-
systemen bij om de hoek kijken.

Onzichtbaar gevaar
Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de 
longen kunnen doordringen. Ze worden niet ge-
filterd door de neus en de slijmvliezen en komen 

Zo houd je schadelijke sto� en uit je woning

via de longen in de bloedbaan terecht. Vandaar 
dat fijnstof en met name het zeer fijne ultra-
fijnstof tot een van de grootste doodsoorzaken 
ter wereld behoort. Het is een stil en onzichtbaar 
gevaar. Wan je ruikt en ziet het niet. Het kan 
bovendien voor allerlei vervelende en hardnek-
kige klachten zorgen, zoals astma, allergieën, 
concentratieverlies, kuchen en niezen, of 
droge ogen. Of en hoeveel last iemand 
van fijnstof krijgt, hangt ook af van het 
immuunsysteem en verschilt daarom 
per persoon. Bij vervuiling denken we 

al snel aan de Randstad, aan industrieën en aan 
het verkeer, maar in Nederland blijkt maar liefst 
vijfentwintig procent van het fijnstof afkomstig 
van de agrarische sector. Luchtfiltratie in wonin-
gen is daarom altijd zinvol.

Filtratie voor schone lucht
Het beste is het natuurlijk om de bron aan te 
pakken en ervoor te zorgen dat er geen fijnstof 
en ultra-fijnstof meer geproduceerd wordt. Al-
leen hebben we daar helaas weinig grip op, dus 
zit er niets anders op dan ervoor te zorgen dat 
het onze huizen niet binnendringt - en als dat 
onverhoopt toch gebeurt, we het zo snel mo-
gelijk weer uit de lucht filteren. Bij nieuwbouw 
worden woningen standaard goed geïsoleerd en 
luchtdicht gemaakt. Vandaar dat een centraal 
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32

FIJNSTOF? 
NIET IN MIJN HUIS!

Slecht gesteld met luchtkwaliteit
Een goed geïsoleerde woning houdt lang de gewenste temperatuur vast. Dat werkt ook nog 
eens energie- en kostenbesparend. Goed isoleren gaat wel ten koste van het binnenklimaat. 
Vandaar dat een goed ventilatiesysteem nodig is. Want we willen natuurlijk wel frisse en 
schone lucht inademen. Dus we mogen ons niet hermetisch van de buitenlucht afsluiten.
Oudere huizen daarentegen zijn een stuk minder goed geïsoleerd. Daar tocht het, maar dat 
wil niet zeggen dat de luchtkwaliteit dan automatisch goed is. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 
het in Nederland droevig gesteld is met de luchtkwaliteit in woningen als we kijken naar het 
CO2-niveau en de relatieve vochtigheid. Zaken als vocht, schimmel en huismijt hebben er 
vrij spel en het aantal carapatiënten is de laatste jaren fors toegenomen. Hoe lossen we dit 
op? Met een goed ventilatiesysteem blijft het binnenklimaat fris, schoon en gezond.
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Warmte 
terugwinnen
De beste manier om de luchtkwaliteit bin-
nenshuis onder controle te krijgen en te 
houden, is door een centraal ventilatiesys-
teem te gebruiken. Dat houdt elk vertrek 
nauwgezet in de gaten en ventileert alleen 
daar waar dat echt nodig is. Bij de meest 
geavanceerdere systemen kun je zelfs 
warmte terugwinnen via de warmtepomp, 
voordat de afgezogen lucht via het venti-
latiesysteem naar buiten wordt geblazen. 
Daarmee bespaar je ook veel energie, 
omdat de teruggewonnen warmte 
hergebruikt wordt door het verwarmings-
systeem.
Het aanleggen van een uitgebreid ventila-
tiesysteem met warmteterugwinning  kan 
soms complex zijn en is daarom vooral 
geschikt voor nieuwbouw en grootschalige 
renovaties. Want er moeten bijvoorbeeld 
vanuit een centraal systeem leidingkana-
len worden aangelegd naar alle ruimtes. 
Dat neemt niet weg dat er ook systemen 
bestaan die juist erg makkelijk zijn aan 
te leggen en waarmee het binnenklimaat 
in bestaande woningen flink kan worden 
verbeterd.

gereinigde lucht in huis blazen via een PureBlue-
filtersysteem geïnstalleerd in het ventilatie-
systeem, dan kan de lucht op den duur toch nog 
vervuild raken. Vandaar dat het een goed idee is 
om aanvullend losse PureBlue-recirculatielucht-
reinigers in een aantal ruimtes te plaatsen. Daar 
komt nog bij dat ziekteverwekkende bacteriën 
en virussen zich vooral binnenshuis versprei-
den. Dus juist in huis lopen we een verkoudheid 
of een griepje op en niet buiten zoals mensen 
vaak denken. Een virus heeft een drager nodig. 
Een deeltje waar het zich aan vast kan klampen, 
zodat het zich vrij door de lucht kan bewegen. 
Door met een PureBlue- recirculatieluchtreiniger 
de binnenlucht te reinigen, verwijder je dus niet 
alleen alle vervuiling, maar ook al deze nare 
ziekteverwekkers.

ventilatiesysteem nodig is voor de broodnodige 
luchtcirculatie. Door vervolgens een filtratiesys-
teem in het ventilatiesysteem aan te brengen 
– bijvoorbeeld een Itho Daalderop PureBlue 600i 
(PB600i) – ben je er zeker van dat er honderd 
procent schone en frisse lucht het huis inge-
blazen wordt en vervuiling geen kans krijgt je 
leefomgeving binnen te dringen. Het PureBlue 
filtratiesysteem is daarnaast nog uit te breiden 
met een zogenaamd open structuur koolfilter, 
waarmee ook gassen en dampen en daarmee 
allerlei nare geuren uit je huis worden geweerd.
In oudere woningen die minder goed geïsoleerd 
zijn en waarin zich geen ventilatiesysteem of 
nog een mechanisch ventilatiesysteem wordt 
gebruikt, kan de vervuilde lucht helaas wel onge-
hinderd van buiten naar binnen komen. Het kan 
immers niet op tijd gefilterd worden. Voor der-
gelijke woningen bestaan ook losse filtersyste-
men, zoals de Itho Daalderop PureBlue 250. Die 
plaats je gewoon ergens in een van de kamers 
waar je de lucht grondig wil reinigen. Je kunt zo’n 
filtersysteem in elke kamer plaatsen en met dit 
systeem reinig je dus de lucht die al in de woning 
aanwezig is. Deeltjes zoals fijnstof, bacteriën en 
virussen worden er dus weer snel uitgehaald. 

Deeltjesmagneet
Een PureBlue-luchtfilter is een zogenaamd elek-
trostatisch systeem. Wat houdt dat in? Door de 
lucht vlak voordat het door het filter wordt gebla-
zen optimaal te ioniseren, worden alle deeltjes 
geladen en blijven ze als een magneet aan het 
filter plakken. Alleen schone lucht komt vervol-
gens door het filter heen. Verder is het goed om 
te weten dat het luchtfilter een open structuur 
heeft dat nooit verstopt raakt, een zeer laag 
energieverbruik heeft, weinig vocht opneemt 
en gedurende de volledige levensduur even 
efficiënt blijft werken. Filters die nog gebruikma-
ken van textiel daarentegen raken snel verstopt. 
Ze laten steeds minder lucht door, houden ook 
veel vocht vast en kunnen zo een nare bron van 
ziekteverwekkers worden. En op de lange termijn 
werkt dat dus averechts. Op zich is ionisatie niet 
nieuw, maar PureBlue luchtfilters passen deze 
techniek op een bijzonder slimme manier toe. In 
tegenstelling tot andere filtersystemen, komen 
er bij PureBlue-systemen namelijk geen geladen 
deeltjes of ozon vrij. En dat is maar goed ook, 
want ozon is zeer slecht voor de gezondheid. 
De geladen deeltjes komen niet verder dan het 
filter en er komt totaal geen ozon vrij. Schoon 
en gezond dus. Niet voor niets worden deze sys-
temen al jarenlang onder de merknaam ASPRA 
toegepast in onder meer de zorg, op scholen en 
bij kinderdagverblijven.

Geef ziekteverwekkers geen kans
Wat veel mensen niet weten, is dat wijzelf ook 
een bron van vervuiling zijn als het om fijnstof 
gaat. Fijnstof komt onder andere van huisdieren, 
koken, roken, sfeerhaarden en houtkachels, onze 
kleren, huidschilfers, uit onze haren en we ade-
men het ook nog eens uit. Dus ook als we schone 
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Het is een revolutie die langzaam opkomt en steeds zicht-
baarder wordt: meer en meer apparaten krijgen een inter-
netverbinding of verzamelen gegevens die naar je smart-
phone of een ander verbonden apparaat gestuurd worden. 
Smart-tv’s zijn inmiddels behoorlijk ingeburgerd en slimme 
thermostaten, auto’s en koelkasten komen op de markt. Het 
Internet of Things is in opkomst, en dat biedt mogelijkheden 
… én natuurlijk gevaren.
R I C H A R D  V E E N S T R A

Gen te onpas om producten aan te prij-
zen. Door sensoren in allerlei producten 
te verwerken, kunnen overal data uit 

worden gegenereerd. Deze data kunnen vervol-
gens naar andere apparaten worden verzonden, 
dit kan een apparaat in dezelfde ruimte zijn, of 
zelfs op duizenden kilometers afstand.
De ontwikkeling van IoT kan voor veel verande-
ring zorgen in je huis, maar ook de gezondheids-
zorg en het bedrijfsleven hebben veel baat bij 
deze uitwisseling van data tussen apparaten. Een 
voorbeeld dat vaak genoemd wordt, is een slim-
me koelkast die precies weet welke producten 
je hebt aangeschaft en zodoende weet wanneer 
je melk moet gaan kopen, of die dat zelfs gelijk 
even voor je bestelt! Of een thermostaat die op 
basis van communicatie met je smartphone weet 
wanneer je thuiskomt en alvast de verwarming 
voor je opendraait. Een ander voorbeeld voor 
thuis is een zonnescherm dat automatisch naar 
beneden gaat wanneer de sensoren zon meten 
en het zonnescherm middels een internetver-

Alles verbonden - Het Internet of Things

SLIMME AUTO’S, 
HUIZEN EN STEDEN

binding weet dat het de komende uren zonnig 
blijft. En zo zijn er nog veel meer superhandige 
mogelijkheden te bedenken in en om het huis.

Internet of Things klinkt nog als toekomstmuziek, 
maar anno 2015 zijn er al talloze toepassingen 
bekend en dit worden er alleen maar meer. 
Tijdens de International Consumer Electronics 
Show in januari 2015 gaf Samsung-CEO BK Yoon 
aan dat al hun producten in 2020 een internet-
verbinding moeten hebben, of dit nu een smart-
tv is of een oven.

TECHNOLOGIE
Het Internet of Things is een concept waarbij 
apparaten onderling met elkaar communi-
ceren. Zonder menselijke tussenkomst in de 
meeste gevallen. Er is niet heel veel fantasie 
nodig om in te zien dat de mogelijkheden bijna 
oneindig zijn. In huis gaat de verwarming al 
aan voor je thuis arriveert, een sluisdeur kan 

Lippenstifrevolutie
De term Internet of Things is bedacht door 
Kevin Ashton in 1999. Ashton was werkzaam 
bij P&G als manager van een lippenstiftmerk. 
Eén van de kleuren lippenstift was echter 
steeds slecht leverbaar, wat hij herleidde naar 
een probleem in de bevoorrading. Door de lip-
penstiften met een RFID-tag (een techniek die 
we ook o.a. terugvinden in ov-chipkaarten) te 
voorzien, kon hij een systeem opzetten om de 
voorraden beter te inventariseren. Hij doopte 
het concept Internet of Things en kreeg de 
verantwoordelijkheid om het Auto-ID Center 
op te starten, een afdeling van het Massachu-
setts Institute of Technology.

 2001: A Space Odyssey, maar dan in je huis. Apparaten 

zijn verbonden met elkaar en wisselen data uit, de Nest 

Cam is een perfect voorbeeld van het Internet of Things.
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automatisch op de waterstand reageren, een 
dijk kan nauwkeurig worden bewaakt en een 
auto kan automatisch inparkeren in de par-
keergarage … Voor ons als consumenten staat 
het Internet of Things vaak voor toepassingen 
in en om het huis. Voor het bedrijfsleven is het 
nog een stuk breder. Het Internet of Things is 
een verzamelnaam voor allerlei verschillende 
technieken. Hoe apparaten communiceren 
hangt af van het apparaat en het doel van de 

communicatie. Het hoeft dan niet eens te gaan 
om apparaten die daadwerkelijk met het tradi-
tionele internet zijn verbonden. Naast bekende 
draadloze protocollen als wifi en bluetooth, 
zijn bijvoorbeeld ook NFC (Near Field Commu-
nication) en RFID (Radio Frequency Identifica-
tion) bekende begrippen. Maar in principe kan 
elk communicatieprotocol gebruikt worden 
voor het Internet of Things.

RFID
RFID is een veel gehoorde term die in combinatie 
met IoT wordt genoemd. Het is een chip of tag 
die veel meer informatie bevat dan een geprinte 
code op papier, eigenlijk de opvolger van de 
streepjescode dus. In de meeste gevallen gaat 
het om passieve tags die door RFID-apparaten 
kunnen worden uitgelezen. De lezer hoeft hierbij 
niks in te scannen, elke tag die in de buurt van 
de lezer komt, wordt door de lezer herkend. 
Hoe groot de afstand mag zijn, wordt bepaald 
door de specificaties van de RFID-tag. Vooral 
voor winkeliers (en ook de klanten) zitten er veel 
voordelen aan RFID. Zo kan een winkel het direct 
zien als een item niet meer beschikbaar is en 
behoren lange inventarisatiedagen tot het ver-
leden. Klanten kunnen in de toekomst gewoon 
door een poortje lopen, alle producten worden 
automatisch gescand en doordat je klantenkaart 
ook wordt gescand, wordt het bedrag automa-
tisch van je rekening afgeschreven. De reden 
dat we nog steeds niet massaal winkels zonder 
kassa’s zien, heeft grotendeels een economi-
sche reden: de tag is nog wat te duur. Volgens 

RFID vs NFC
RFID (Radio-frequency Identification) en 
NFC (Near Field Communication) worden 
vaak door elkaar gebruikt. Logisch, want 
het gaat om technologieën die op elkaar 
lijken. Het grootste verschil is dat NFC 
alleen mogelijk is op zeer korte afstanden, 
bijvoorbeeld door een smartphone tegen 
een lezer aan te houden. Passieve RFID-
signalen kunnen tot een afstand van wel 
25 meter opgepikt worden.

RFID KAN TOT WEL 100 METER 
BEREIK HEBBEN

NFC WERKT ALLEEN ALS APPARATEN 
DICHT BIJ ELKAAR KOMEN

 RFID-tags kunnen allerlei vormen aannemen.

 Kevin Ashton

 Geen streepjescodes meer inlezen, maar direct zien hoe het met je inventaris is gesteld met een RFID-lezer.
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LAMPEN, STOPCONTACTEN EN  
CAMERA’S
De lampen van Philips Hue kun je via je smart-
phone aan- en uitzetten, maar kunnen je zelfs 
subtiel hints geven als je een email binnenkrijgt 
of als je trein over een halfuur vertrekt. Hiervoor 
kun je middels een app je Hue-lampen verbin-
den met diensten als IFTTT. En als je op vakantie 
bent, kun je volledig automatisch de lampen in 
je huis aanzetten of ze handmatig met de app 
bedienen.
Een stopcontact is normaal gesproken een vrij 
saai product, maar het slimme stopcontact van 
Belkin Wemo kun je op afstand aan- en uitzet-
ten of programmeren via een app. Beveiligings-
camera’s en babyfoons zijn tegenwoordig ook 
vaak uitgerust met een internetverbinding. De 
Nest Cam is een camera waarvan je de beelden 
op afstand met je smartphone kunt bekijken en 
middels de ingebouwde microfoon en luidspre-
ker kun je zelfs communiceren met personen in 
de kamer.

veel experts ligt de grens bij 5 dollarcent: als de 
prijs per RFID-tag hieronder komt, zal het de 
streepjescode voorgoed laten verdwijnen. Op dit 
moment kost een passieve RFID-tag tussen de 7 
en 15 dollarcent, mits je het in enorme hoeveel-
heden koopt.

THERMOSTATEN EN ROOKMELDERS
De opkomst van apparaten met een internetver-
binding voor je huis is niet te stoppen. Appara-
ten zoals thermostaten en tijdschakelaars zijn 
nu al vaak met een internetverbinding uitgerust 

en dit zal de komende tien jaar steeds meer 
voorkomen. De producten van Nest zijn een 
goed voorbeeld van IoT-apparaten. De thermo-
staat leert hoe jij de thermostaat gebruikt en 
past hier de temperatuur in huis automatisch 
op aan, maar je kunt het apparaat ook met je 
smartphone op afstand aansturen. De Nest 
Protect is een rookmelder die rook, stoom en 
koolmonoxide analyseert en eventueel een 
gedetailleerd bericht naar je smartphone kan 
sturen alvorens het apparaatje hysterisch begint 
te piepen.

Woordenlijst
Domotica
In het Engels Home Automation genoemd. Een verzamelnaam voor dingen in huis die geau-
tomatiseerd kunnen worden. Denk aan verschillende lampen die zich aan kunnen passen 
door middel van één druk op de knop of het automatisch water geven van je gazon.

Wearables
Draagbare apparaten zoals een smartwatch of een activiteitstracker, maar bijvoorbeeld ook 
een Google Glass. In de meeste gevallen staan deze apparaten in verbinding met internet of 
maken deze via bluetooth verbinding met een smartphone.

Nearable
Ook wel slimme objecten of beacons genoemd. Dit kunnen objecten zijn met sensoren die 
deze informatie kunnen doorsturen naar een smartphone via bijvoorbeeld bluetooth.

Big Data
Het gevolg van sensoren en apparaten die alles meten, is dat er enorm veel data worden ge-
genereerd en deze gegevens in sommige gevallen complex en divers zijn. Denk aan de Large 
Hadron Collider (deeltjesversneller), die met zijn 150 miljoen sensoren ongeveer 40 miljoen 
metingen doet. Al deze data moeten geanalyseerd en zinvol opgeslagen worden.

 De nearables van Estimote zijn op allerlei manieren inzetbaar en geven een signaal af aan je smartphone.

 Verander je lichtplan in huis met de app van  

Philips Hue.
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FITNESS EN GEZONDHEID
Het is de normaalste zaak om een hartslagme-
ters via bluetooth te laten communiceren met 
je smartphone. Smartwatches zoals de Apple 
Watch of de Samsung Galaxy Gear kunnen je 
bewegingen analyseren en informatie over je 
activiteit weergeven op het display of doorgeven 
aan apps op je smartphone. De gezondheids-
sector profiteert ook van IoT, het systeem van 
Proteus is hiervan een goed voorbeeld. Pillen die 
compatibel zijn met het Proteus-systeem bevat-
ten kleine sensoren waarvan de gegevens door 
een soort pleister op je huid kan worden uitgele-
zen. Via een app kan een dokter nu bijvoorbeeld 
zien of het nemen van de pil een effect heeft op 
de hartslag. Een andere toepassing is BeClose, 
een apparaatje waarmee je als familielid een 
dementerend of lichamelijk beperkt persoon 
kunt volgen.

AUTO
De auto is een bekend voorbeeld waar IoT een 
grote rol speelt en gaat spelen in de komende 
jaren. Veel auto’s zijn nu al uitgerust met sen-
soren en staan in verbinding met het internet. 
Tesla heeft zijn functie Autopilot in zijn Model S 
ingebouwd, hiermee kan de auto live verkeer-
supdates ontvangen en bij een oplaadstation 
zelfs volledig automatisch inparkeren. Ook kun je 
je agenda met je auto synchroniseren zodat de 
auto altijd weet hoe laat je weg moet gaan om 

 Verander je lichtplan in huis met de app van  

Philips Hue.

 In de pillen zitten kleine sensoren die communiceren met een pleister op je huid. Via een app kan de dokter  

de data inlezen.

 Het slimme stopcontact van Belkin WeMo.
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op tijd bij een afspraak te zijn. Nieuwe functies 
van Autopilot kun je via een software-update in-
stalleren. Maar ook als je een minder fancy auto 
hebt, is de kans groot dat er IoT-elementen in je 
auto zijn geïnstalleerd. Sensoren communiceren 
met de boordcomputer en kunnen je waarschu-
wen als je te dicht bij de middenstrook komt en 
je informeren als een onderdeel aan vervanging 
toe is.

SLIMME STEDEN EN 
ENERGIENETWERKEN
Grote bedrijven maken ook gebruik van IoT. 
Een bekend concept is Smart Grid, iets wat 
door energiemaatschappijen wordt gebruikt. 
Door sensoren in het energienetwerk kunnen 
energiemaatschappijen veel efficiënter reage-
ren op pieken en dalen in het energienet. Een 
gerelateerd concept is Smart Cities. Hierbij gaat 
het niet alleen om energie, maar bijvoorbeeld 
ook om watermanagement, verkeersregulatie, 
gezondheidszorg en afvalverwerking. Door mid-
del van systemen die met elkaar zijn verbonden, 
worden processen gestroomlijnd en kunnen kos-
ten worden bespaard en kan het milieu minder 
worden belast.

TOEKOMST
De toekomst van IoT wordt de komende jaren 
bepaald, maar de ontwikkeling van IoT-toepas-
singen is nu al volop bezig. Dagelijks lees je over 
IoT-gerelateerde ontwikkelingen die ons leven 
makkelijker en efficiënter moeten gaan maken. 
De auto-industrie heeft IoT allang omarmd en 

ook thuis wordt het de komende jaren steeds 
normaler om slimme apparaten te installeren. 
Ook andere, minder voor de hand liggende 
sectoren ontwikkelen IoT-producten. Uit een 
gelekt document van Edward Snowden blijkt 
dat de NSA bezig is met de ontwikkeling van 
zogenaamde D-wapens, oftewel digitale wapens. 

 Autopilot van Tesla weet door middel van sensoren waar het zich bevindt en kan 

veel dingen voor je automatiseren tijdens het rijden.

 Op www.smart-cities.eu vind je een overzicht van de beste Smart Cities in Europa. Verschillende Europese steden 

zijn door de Technische Universiteit in Wenen met elkaar vergeleken.
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Deze wapens monitoren computernetwerken 
en kunnen deze volledig lamleggen. Denk hierbij 
aan watervoorzieningen, fabrieken, vliegvelden 
en zelfs geldstromen.
Ook technologieën die IoT mogelijk maken 
volgen elkaar in rap tempo op. De RFID-tag is 
nog niet eens volledig omarmd en de volgende 
technologie doet zich alweer aan: Printable 
Electronics. Het Noorse Thinfilm is een bedrijf 
dat zich hiermee bezig houdt. In tegenstelling tot 

siliconen op printplaten focust het bedrijf zich op 
het maken van een soort inkt die op een coating 
geprint wordt. Een enkele tag kan bij massapro-
ductie al voor een paar cent gemaakt worden en 
is buigbaar en flexibel.

ZELF AAN DE SLAG
Een ander toekomstperspectief is dat mensen 
zich zelf veel meer met IoT gaan bezighouden. 
Waarom allerlei dure systemen kopen die 

wellicht niet compatibel met elkaar zijn, als je 
voor veel minder geld zelf een systeem kunt 
bouwen? Amr Saleh – CEO van het Egyptische 
bedrijf Integreight – hoopt dat we zelf het inter-
net der dingen gaan omarmen en actief bezig 
gaan om apparaten met elkaar te verbinden. 
In 2013 startte hij een succesvolle Kickstarter-
campagne voor 1Sheeld, een klein apparaatje 
dat via een bluetooth-verbinding in contact 
staat met een Android-smartphone. De 1Sheeld 
maak je vast aan een Arduino-module om toe-
gang te krijgen tot verschillende hardware zoals 
lampen, camera’s en koffiezetters. “De 1Sheeld 
is makkelijk om te begrijpen, maar affiniteit of 
enige ervaring met programmeertalen is wel 
een voordeel.” Door de samenwerking met de 
Arduino-module is in principe alles mogelijk, 
vertelt Saleh. “Zie het als If This Then That. Een 
simpel voorbeeld met een temperatuursensor 
kan zijn: als de temperatuur stijgt, doe dan de 
airconditioning aan.” Middels de app kun je 
bovendien fysieke objecten besturen die met de 
1Sheeld zijn verbonden, het maakt hierbij ge-
bruik van de functies en sensoren van je smart-
phone. “Je kunt dus vrij makkelijk al je lampen in 
je huis bedienen door spraakcommando’s aan 
je Android-toestel te geven.” De iOS-versie komt 
later dit jaar uit.

 De toekomst? Tags die gewoon geprint kunnen worden op een buigbare coating worden nu al geproduceerd.

Living Services
Het Internet of Things is alweer oud nieuws 
… de nieuwste stap is Living Services. 
Volgens Mark Curtis, CCO van Fjord, zal de 
combinatie van IoT en het zinvol analyseren 
van zoveel beschikbare data gaan leiden 
tot geautomatiseerde en gepersonaliseerde 
diensten, bijvoorbeeld om reizen te boeken. 
“Living Services zijn zeer geavanceerd en in 
staat om voortdurend te leren en te evolue-
ren. Ze kunnen onze gewoontes, voorkeuren 
en antipathieën leren en passen zich aan 
onze individuele en veranderende behoef-
ten.”

 Mark Curtis

 Met de 1Sheeld kun je zelf beginnen om het Internet  

of Things bij je thuis uit te rollen.
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ECALL
Dat deze toekomstige ontwikkelingen veel juri-
dische vraagstukken gaan opwerpen, beseft ook 
jurist Tijman Wisman. Zijn onderzoek richt zich 
op apparaten die in de nabije toekomst verplicht 
worden door toedoen van Europese wetgeving. 
Een voorbeeld is eCall, een initiatief om auto’s 
uit te rusten met een systeem dat in geval van 
een ongeluk zelf de alarmcentrale kan bellen, de 
locatie kan doorgeven en een audioverbinding 
kan aanmaken. “Er is net een verordening aange-
nomen over het eCall-systeem, vanaf 2018 wordt 
het voor elke autofabrikant in de EU verplicht 
om auto’s met eCall uit te rusten”, aldus Wisman. 
“Ik vind die verplichting interessant, maar ook 
problematisch. Op deze manier word je door 
de Europese wetgever in een positie geplaatst 
waarbij je niet meer buiten dit soort systemen 
om kan. Deze systemen openen bovendien veel 
kwetsbaarheden op het gebied van surveillance. 
Je kunt je voorstellen dat inlichtingendiensten en 
de politie ook geïnteresseerd zijn in het eventu-
eel aftappen van deze microfoons om gesprek-
ken in auto’s te kunnen volgen.” In 2003 besloot 
een Amerikaanse rechter al dat het niet was 

toegestaan om gesprekken via het Amerikaanse 
eCall-systeem, OnStar, af te tappen, maar de 
vraagt rijst natuurlijk of de inlichtingendiensten 
dit in de toekomst respecteren. Technisch is 
het in ieder geval mogelijk om zo’n systeem van 
buitenaf te monitoren.

CORPORATISME
Naast privacyvraagstukken lijken ook econo-
mische belangen een grote rol te spelen bij de 
ontwikkeling van IoT-systemen. Wisman: “In 
een verslag van de Future Group, een verzame-
ling ministers en eurocommissarissen, werd al 
geschreven dat in de toekomst elke handeling 
van een burger een digitaal spoor na kan laten, 
het is voorstelbaar dat die sporen gebruikt kun-
nen worden om een betere publieke veiligheid 
te garanderen. Als je verplicht de omgeving van 
burgers gaat uitrusten met IoT-systemen, krijg 
je een leefomgeving waar de overheid continu 
kan meekijken”, aldus Wisman. “In 2020 wil de 
Europese Commissie dat 80% van de Europese 
bevolking een slimme energiemeter in huis 
heeft. Een slimme energiemeter houdt bijvoor-
beeld ieder kwartier je stroomgebruik bij en 
stuurt deze gegevens door naar je netbeheerder. 
Je stroomgebruik kan echter ook worden inge-
keken door de overheid.” Je kunt in principe in 
Nederland weigeren een slimme energiemeter te 
laten plaatsen, maar dit is natuurlijk geen oplos-
sing voor de lange termijn. Wisman hoopt dat er 
kritischer naar de verplichting van IoT-producten 
en -systemen wordt gekeken. “Je zou een slimme 
energiemeter zo kunnen ontwerpen dat die geen 
inbreuk op je privacy maakt. Door bijvoorbeeld 
alleen maar gegevens door te geven die nodig 
zijn om je aan het einde van de maand de juiste 
rekening te sturen, zonder dat er heel gedetail-
leerd elk kwartier een verslag naar de netbe-
heerder gaat. Het lijkt erop dat er op dit moment 
vooral vanuit een economisch standpunt wordt 
geredeneerd; overheid en bedrijfsleven komen 
daar samen. Eerst heb je de Europese wetgever 
die in het geval van het eCall-systeem verplicht 
dit te gebruiken. Vervolgens laat je een belangrijk 
deel van het ontwerp en de werking over aan 
standaardisatieorganisaties.”

Wisman vervolgt: “Een andere factor die het nog 
opmerkelijker maakt dat zo’n systeem verplicht 
wordt, is dat zowel de slimme energiemeter als 
een eCall-systeem ook kunnen worden gebruikt 
als platform voor derden om commerciële 
diensten op aan te bieden. Zo kan met het eCall-
systeem een gestolen voertuig getrackt worden. 
Of kan bij een slimme meter een analyses van 
stroomgebruik aangeboden worden. Dat is ge-
woon corporatisme, een pure samenwerking tus-
sen overheid en bedrijfsleven die ten koste gaat 

Tijmen Wisman
Tijmen Wisman is lid van Council, een 
denktank voor professionals die met IoT 
bezig zijn. Hij is verbonden aan de afdeling 
Transnational Legal Studies van de Vrije 
Universiteit Amsterdam met als expertise 
ICT en recht, privacy en databescherming.

Amr Saleh
Amr Saleh is CEO van het Egyptische 
bedrijf Integreight. Na zijn studie aan de 
Helwan Universiteit van Cairo ontwikkel-
de hij het succesvolle Kickstarter-project 
1Sheeld, een apparaatje dat gebruikers 
toegang geeft tot IoT via smartphones.

 Amr Saleh

keken door de overheid.” Je kunt in principe in 
Nederland weigeren een slimme energiemeter te 
laten plaatsen, maar dit is natuurlijk geen oplos-
sing voor de lange termijn. Wisman hoopt dat er 
kritischer naar de verplichting van IoT-producten 
en -systemen wordt gekeken. “Je zou een slimme 
energiemeter zo kunnen ontwerpen dat die geen 
inbreuk op je privacy maakt. Door bijvoorbeeld 
alleen maar gegevens door te geven die nodig 
zijn om je aan het einde van de maand de juiste 
rekening te sturen, zonder dat er heel gedetail-
leerd elk kwartier een verslag naar de netbe-
heerder gaat. Het lijkt erop dat er op dit moment 
vooral vanuit een economisch standpunt wordt 
geredeneerd; overheid en bedrijfsleven komen 
daar samen. Eerst heb je de Europese wetgever 
die in het geval van het eCall-systeem verplicht 
dit te gebruiken. Vervolgens laat je een belangrijk 
deel van het ontwerp en de werking over aan 

 Een slimme energiemeter zoals deze houdt met een 

vaste interval bij hoeveel stroom je verbruikt.
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van de privacy-vriendelijkheid van het ontwerp. 
Als je zo’n systeem verplicht, moet het dan ook 
niet voldoen aan de eisen van de wet? En moet 
dat er dan juist niet voor zorgen dat de inbreuk 
op je privacy minimaal blijft en het ontwerp dus 

maximaal respect voor je privéleven behelst? 
Dat lijkt op dit moment in ieder geval niet zo te 
zijn.”

VEILIGHEID
Naast privacy is ook veiligheid een groot 
probleem. Alles met een internetverbinding 
kan gehackt worden, het grote risico is echter: 
worden beveiligingsproblemen ook opgelost? 
Fabrikanten zijn er niet happig op om producten 
te updaten, ze steken liever geld en energie in 
het verkopen van nieuwe producten.
Je herinnert je misschien het verhaal van veilig-
heidsexpert Chris Roberts. Hij stelde in april dat 
het hem gelukt was om tijdens een vlucht de 
controle van onder andere het entertainment-
systeem in een vliegtuig van United Airlines over 
te nemen. Of het Roberts ook zou lukken om 
de gehele controle over de besturing van het 
vliegtuig over te nemen, wordt door verschil-
lende experts betwijfeld. Boeing zelf is hier vaag 

over: “Ondanks dat deze systemen locatiegege-
vens van het vliegtuig ontvangen en koppelingen 
met communicatiesystemen hebben, zijn de 
systemen geïsoleerd van de elementaire functies 
in het vliegtuig.” Ook al kan iemand met kwade 
bedoelingen waarschijnlijk niet met een tablet 
een Boeing laten landen, het uitzetten van min-
der essentiële systemen is wel degelijk mogelijk 
en kan op tienduizend meter hoogte ook een 
aardig veiligheidsrisico vormen. Niet alleen de 
vliegtuigindustrie moet hier alert op zijn, ook 
sluizen en energiecentrales zijn vrijwel allemaal 
op één of andere manier aangesloten op het 
internet, het al eerder genoemde Smart Grid. In 
december vorig jaar was een energiecentrale in 
Zuid-Korea het slachtoffer van een cyberaanval, 
de reden was waarschijnlijk om bouwtekeningen 
van de kerncentrales in het land te bemachtigen. 
Ook hier is het de hackers niet gelukt om de 
besturing van de centrale over te nemen, maar 
in Iran lukte dit in 2009 wel gedeeltelijk. De worm 

 Tijmen Wisman

Auto gehackt
Dat het voor hackers niet heel moeilijk is om 
toegang te krijgen tot een auto, bleek in juli toen 
Wired een test uitvoerde met een Jeep Cherokee. 
Hackers Charlie Miller en Chris Valasek konden 
via een draadloze verbinding toegang krijgen tot 
Uconnect, een computersysteem dat in talloze 
auto’s wordt gebruikt voor navigatie en tele-
communicatie. Miller en Valasek konden niet 
alleen het volume van de radio bedienen en de 
ruitenwissers activeren, op de snelweg namen 
ze bovendien de complete controle over het 
voertuig over met uiteraard potentieel levensge-
vaarlijke situaties. Het hele filmpje kijk je op de 
site van Wired: http://tiny.cc/wjeep.

 Met deze tweet tijdens een vlucht met United Airlines bracht hacker Chris Roberts zich in een lastig par-

ket. Na de landing werd Roberts meegenomen door de FBI en werd zijn apparatuur in beslag genomen.

 Via de Uconnect-functie konden hackers de controle over 

een Jeep tijdens een rit op de snelweg overnemen.
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Stuxnet zorgde ervoor dat een paar centrifuges 
in de Natanz-kerncentrale moesten worden 
stilgelegd.

STANDAARDISATIE
Dat het Internet of Things een warboel is van 
technologieën, toepassingen en mogelijkheden, 
beseft ook Saleh, “maar de meeste startups 
zullen zich uiteindelijk toch aan één bepaald 
communicatieprotocol aanpassen.” Eigenlijk is 
het ook heel logisch dat er geen standaardisatie 
is voor IoT, aangezien hét Internet of Things 
helemaal niet bestaat. Communicatie tussen een 
smartphone en een wearable kan prima met 
bestaande technologieën als bluetooth of wifi, 
terwijl een geprint label op een zak sla helemaal 
geen wifi-module nodig heeft en juist baat heeft 
bij nieuwe en goedkope ontwikkelingen. Toch 
zijn er wel bedrijven bezig met standaardisatie 
van IoT-protocollen, Samsung-CEO BK Yoon be-
loofde 100 miljoen dollar opzij te zetten voor ont-
wikkelaars om een open standaard voor IoT te 
ontwikkelen. Ook instanties als de Internationale 

Telecommunicatie Unie en de IEEE Standards 
Association hebben denktanks in het leven ge-
roepen om tot standaarden voor IoT te komen. 
Eén van de meest veelbelovende netwerkproto-
collen is Thread, geïnitieerd door Googles Nest. 
“Thread is een netwerkprotocol met beveiliging 
en low-power-functies zodat het beter en breder 
inzetbaar is dan bijvoorbeeld wifi, NFC, bluetooth 
of ZigBee”, zei Chris Boross, Product Manager 
van Nest. De producten van Nest gebruiken 
overigens al Thread. Maar het is niet ondenkbaar 
dat Apple met z’n aankomende (Homekit) juist 
een gesloten protocol gaat inzetten, om mensen 
vast te klemmen in het Apple-ecosysteem.

CONCLUSIE
Het Internet of Things verandert ons leven, of 
we nu willen of niet. En het gaat ook een grote 
rol spelen in ons leven. Als je de ontwikkelin-
gen positief bekijkt, kan het je leven een stuk 
aangenamer, makkelijker en efficiënter maken. 
Met ingenomen pillen die communiceren met 
je dokter en auto’s die automatisch 112 bellen 

als je tegen een boom bent gereden, kun je zelfs 
stellen dat het Internet of Things een stuk beter 
voor onze gezondheid en veiligheid is.
Het grote probleem ligt echter bij de vraag wie 
toegang heeft tot al deze data. Zolang je auto 
daadwerkelijk alleen maar communiceert bij een 
ongeluk is het prima, maar wie zegt dat de politie 
een microfoonsignaal uit je auto niet kan aftap-
pen? Wie garandeert je dat je de komende jaren 
veilig bent in de auto, het vliegtuig of de trein?
Omarm de mogelijkheden, maar gebruik een 
gezonde dosis scepsis bij zaken die verplicht 
worden door bedrijven of overheden. Zorg er 
ook voor dat je weet wat je in huis haalt. Een 
product met een internetverbinding kan handig 
zijn, maar weet dat je hiermee een potentieel 
veiligheidsrisico in huis haalt. Zorg dat je weet 
hoe je een slimme beveiligingscamera, koelkast 
of thermostaat beveiligt en blokkeer eventueel 
functies die te veel informatie over je prijsgeven. 
Het Internet of Things is niet te stoppen en gaat 
de komende jaren een belangrijke rol spelen in 
ons dagelijks leven.

 Nest probeert met Thread een nieuwe standaard te creëren.
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TP LINK

Wie wil het nu niet: een perfect functionerend netwerk. Zowel 
draadloos als bekabeld bloedsnel internetten en streamen 
zonder stotteren. Het kan! Als je maar begint bij een degelijke 
basis. We leggen je uit hoe je aan de slag kunt gaan.

Zoals met veel zaken is een degelijke 
basis cruciaal. Bij je thuisnetwerk is 
de router deze basis. Hoewel een 

router maar één klein kastje is, zitten er 
vier apparaten in verwerkt: router, net-
werkswitch, draadloos toegangspunt én 
firewall. Het is dan ook vrij logisch dat als 
dat éne kastje niet goed werkt, het hele 
netwerk daaronder te lijden heeft.
De meeste routers in het midden segment 
en hoge segment – zoals de TP-LINK Touch 
P5 of razendsnelle Archer C2600 – bieden 
tegenwoordig dualband en ac-wifi met drie 
of vier antennes en zijn eenvoudig achter de 
router van je provider te installeren. 

Kabel en homeplug
Met een degelijke router heb je een per-
fecte basis voor een thuisnetwerk. Vanuit 
de router kun je kabels trekken naar ap-
paraten die vast in het netwerk opgenomen 
zijn. Denk aan mediaspelers, smart-tv’s, 
streaming-audio-apparaten of bijvoorbeeld 
IP-camera’s. Waarom zou je voor een kabel 
kiezen als het ook draadloos kan? Simpel: 
hoewel draadloos steeds beter wordt, is het 
nog niet zo snel en betrouwbaar als een ka-
belverbinding. Een draadloos netwerk kan 

altijd uitvallen of last krijgen van storings-
elementen in de omgeving. Daarom raden 
we altijd een bekabelde verbinding aan bij 
apparaten die een stabiele en betrouwbare 
verbinding nodig hebben.
Als een kabel trekken vervelend of geen 
optie is, kun je kiezen voor een homeplug: 
een netwerkstekker. Bijvoorbeeld de TP-
LINK TL-WPA4530-KIT of TL-PA8030 KIT. 
Deze zet een netwerkverbinding op via het 
lichtnet, waarbij met de eerstgenoemde ook 
nog een extra wifi-punt wordt gecreëerd. 
Handig natuurlijk! Een homeplug biedt een 
‘semi-bekabelde’ verbinding zonder dat je 
gaten hoeft te boren of kabels moet leggen. 
Een homeplug heeft wel last van verlies in 
snelheid over lange afstanden, waardoor 
het niet zo snel is als een gigabit-kabel.

TP-LINK & Smart Home
TP-LINK is er niet alleen voor je basis. Houd TP-LINK 
ook in de gaten voor smart-home producten. Deze 
maand (februari) komen al de smart plugs (HS100/
HS110), welke overal te bedienen zijn via de Kasa App, 
en een nieuwe cloud camera (NC450) op de markt. 
Ook komen zij met slimme verlichting, slimme scha-
kelaars en andere handige smart-home oplossingen. 

Wifi-tips

1   Zorg ervoor dat het draadloos toegangspunt 
zo centraal mogelijk in huis staat. Wifi straalt 
namelijk in een bolvorm af. Als je het toegangs-
punt centraal zet, is de dekking veel beter dan 
vanuit de meterkast.

2   Zorg ervoor dat je de router op een vrij 
kanaal instelt. Zoek met een app – bijvoorbeeld 
Wifi Analyzer– naar een vrij kanaal en stel de 
router daarop in.

3   Verbind indien mogelijk met het 5GHz-
netwerk. Dat is sneller en stabieler dan 2,4 GHz. 
Het bereik is wel een stuk minder groot, dus op 
zolder moet je wellicht voor 2,4 GHz kiezen.

4   Heb je ‘dead spots’ in huis, dan is een twee-
de accesspoint een uitkomst. Kan dat niet, dan 
is een extender een mogelijkheid, maar dat is 
wel minder stabiel. Heb je een dualband-router, 
dan is een dualband-extender (zoals de TP-LINK 
RE450) een verstandige en snelle optie.

TP-LINK 
PAKT UIT! 
DOE MEE EN WIN 
EEN TP-LINK-
PAKKET 
T.W.V. € 505,-

Ga naar www.tiny.cc/winnentplink en vul in hoe jij dit complete thuisnetwerk zou gebruiken 
en waarom je dus zou moeten winnen. Meedoen kan tot en met 18 maart.

WINACTIE!

TP-LINK Touch P5 t.w.v. € 180,-
TP-LINK TL-WPA4530 KIT t.w.v. € 90,-
TP-LINK RE450 t.w.v. € 80,-

+ TP-LINK gadgets: 
PB10400, UH400, Archer T4U, 
Groovi Ripple en TL-SG105 
t.w.v. € 165,-

Netwerkswitches
Heb je aan de vier poorten op je router niet 
genoeg? Dan biedt een switch een ideale 
uitbreiding. Een switch is letterlijk plug-and-
play. Gewoon een kabel erin en de rest van 
de poorten kun je gebruiken voor uitbrei-
ding van het netwerk. Handig voor bij je tv 
waar bijvoorbeeld ook een game-console en 
streamer staat!

HET PERFECTE
THUISNETWERK
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Veiliger leven met behulp van domotica
Dat gadgets voor huisautomatisering je leven een stuk 
comfortabeler kunnen maken, kun je lezen in het artikel op 
pagina 30. Maar het leven draait natuurlijk niet alleen maar om 
gemak en comfort, veiligheid speelt ook een belangrijke rol, in 
ieder geval om ervoor te zorgen dat we gezond en in leven blijven. 
Hoe kunnen gadgets hier precies bij helpen?
MARTIN GIJZEMIJTER

BEVEILIG JE HUIS
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 Met een IP-camera 

kun je je huis nauwl-

ettend in de gaten 

houden van afstand.

 Een sleutel is best dom, 

dat kan veel slimmer.

45

SPECIAL
Domotica Beveiliging

S M A R T  L I V I N G

Het is natuurlijk geen enorme innovatie: 
technische snufjes in huis die ervoor 
zorgen dat we veilig zijn. Immers, draad-

loze alarmen, rookmelders, camera’s, ze bestaan 
al vele jaren en daar kijken we niet meer van op. 
Het verschil met de techniek van tegenwoordig is 
dat al deze technische hoogstandjes op afstand 
te bedienen zijn en meestal gewoon vanaf je 
smartphone. We zetten een paar van dit soort 
toepassingen voor je op een rij.

IP-CAMERA’S
Zoals gezegd zijn camera’s waarmee je verschil-
lende kamers in je huis in de gaten kunt houd-
en niet nieuw. Maar moderne IP-camera’s laten 
je de beelden op afstand te bekijken zonder 
dat je daar een hele control-room voor hoeft in 
te richten. Superhandig bijvoorbeeld als je op 
vakantie bent en je huis in de gaten wilt houd-
en. Een overzicht van de mogelijkheden van 
IP-camera’s vind je in het artikel op pagina 52.

SLIMME SLOTEN
Sleutels zijn eigenlijk maar onhandige dingen. 
Immers, als je een sleutel verliest, kan iedereen 
die hem vindt in principe je huis in. En wanneer 
je zelf iemand een sleutel van je voordeur geeft, 
kan hij of zij op elk gewenst moment je huis 
betreden, ook als dat minder goed uitkomt. Niets 
aan te doen zou je denken, maar slimme sloten 
gaan daar in de nabije toekomst verandering in 

brengen. Uiteraard bieden slimme sloten je de 
mogelijkheid om je deur van het slot te gooien 
terwijl je op de bank zit of als je zelfs helemaal 
niet thuis bent (ideaal als één van je kinderen de 
‘sleutel’ is vergeten). Maar extra interessant aan 
dit soort sloten is dat je veel meer controle hebt 
over wie je op welk moment binnenlaat. De Goji 
is bijvoorbeeld een slim slot dat automatisch de 
deur ontgrendelt wanneer iemand die toegang 
heeft tot het huis (wat wordt herkend aan de 
hand van bluetooth) de voordeur nadert. Leuk 
is dat naam van de persoon in kwestie wordt 
weergegeven in een welkomstbericht, maar dat 
is natuurlijk vooral voor de leuk. Om anderen 
toegang tot je huis te geven, kun je codes 
genereren waaraan je een tijdvak kunt hangen. 
Zo kun je dus aangeven dat de schilder (die je in 
de gaten houdt via je IP-camera) tussen 10 en 
11 uur je huis in mag, maar dat zijn code daarna 
verloopt. Dat geeft je veel meer vrijheid en rust. 
Natuurlijk blijft het wel zo dat het verliezen van 
de bluetooth-receiver (zoals je smartphone), net 
zo gevaarlijk is als het verliezen van je sleutel. 

Misschien nog wel gevaarlijker omdat je smart-
phone waarschijnlijk ook je thuisadres bevat en 
een sleutel niet. De Goji Smart Lock kost 324 
dollar en is momenteel alleen nog te importeren 
via www.gojiaccess.com.

ROOKMELDERS
Er is natuurlijk helemaal niets mis met traditio-
nele rookmelders: ze beschermen mensen al 
tientallen jaren tegen brand. Feit is echter wel 
dat de traditionele rookmelder zo z’n zwakke 
punten heeft. Als hij kapot is, merk je dat uiter-
aard pas als het te laat is (want hij deed niets 
toen er brand was). Ten tweede is het altijd een 
crime om die dingen uit te schakelen wanneer 
ze (al dan niet terecht) afgaan en het keiharde 
geluid zorgt nu niet bepaald voor de rust waarin 
je helder kunt denken. Van dit soort dingen heb 
je met een slimme rookmelder geen last. De 
Nest Protect bijvoorbeeld is een slimme rook- en 
koolmonoxidemelder die zichzelf regelmatig test 
om te controleren of hij nog naar behoren werkt 
(daar krijg je dan een melding van op je mobiel). 

draadloze alarmen, rookmelders, camera’s, 
ze bestaan al vele jaren en daar kijken we 
niet meer van op
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 Het gemak van de rookmelder, 

zonder de stress van de 

traditionele apparaten.

 Slimme alarmsystemen geven 

je een stuk minder stress, zelfs 

als ze afgaan.
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 De Apple Watch is prima te 

gebruiken voor thuisautomatisering, 

maar wel een gimmick.

Wanneer er daadwerkelijk een melding is, wordt 
niet meteen het huis wakkergebruld, maar is het 
geluid eerst subtiel, met wederom een melding 
naar je smartphone, waarmee je het alarm met 
één druk op de knop weer uit kunt zetten. Pas 
als er niet wordt gereageerd, wordt het geluid 
steeds harder. Fantastisch is de manier waarop 
de Nest Protect samenwerkt met de Nest-ther-
mostaat. Bij een koolmonixidemelding wordt 
namelijk de ketel automatisch uitgeschakeld. Je 
koopt de Nest Protect op www.nest.com/nl voor 
119 euro.

ALARMSYSTEEM
Als we aan alarmsystemen denken, denken we 
vaak aan een kastje bij de deur waarop je een 
code moet intoetsen om het systeem in en uit te 
schakelen. En aan je lamschrikken wanneer dat 
alarm afgaat om vervolgens (bij vals alarm) met je 
handen op je oren naar het kastje te lopen en te 
hopen dat je in de stress de juiste code intoetst. 
Slimme alarmsystemen geven een stuk meer 
rust, deels omdat je ze op afstand kunt bedienen 

vanaf je smartphone en/of tablet, maar ook 
omdat je – afhankelijk van welk systeem je kiest 
– van afstand kunt kijken wat er aan de hand is. 
Het alarmsysteem van Somfy (www.somfy.nl) 
stelt je in staat om, wanneer je bijvoorbeeld op 
je werk zit, te controleren of je het alarmsysteem 
wel hebt ingeschakeld. En zo niet, dan kun je 
dat met behulp van je smartphone alsnog doen. 
Wanneer je ook de andere producten van het 
merk aanschaft, kun je op afstand kijken wat er in 
je huis gebeurt (IP-camera), rolluiken op afstand 

Apple Watch
Tijdens de introductie van de Apple Watch trakteerde Apple ons al even op de huisautoma-
tiseringsmogelijkheden van de smartwatch. Je kunt je natuurlijk afvragen of het echt zoveel 
nuttiger is dan het bedienen van bijvoorbeeld je alarmsysteem of deurvergrendeling via 
je smartphone, maar feit is wel dat het heerlijk futuristisch voelt om even vanaf je pols te 
bekijken wie er precies voor de deur staat. Uiteraard wordt die technologie vooral geleverd 
door de apparatuur die je in huis hebt hangen, de Apple Watch is slechts een doorgeefluik. 
Je moet er echter wel rekening mee houden dat je beveiligingsapparatuur compatibel moet 
zijn met Apples HomeKit om ermee te kunnen werken. Dat gezegd hebbende zijn er natu-
urlijk ook genoeg smartwatches van concurrenten die wél met andere apparatuur werken. 
Het is maar hoeveel geld je over hebt voor dit soort gimmicks. Veiliger wordt het er niet per 
definitie van, cooler wel.

Sommige slimme alarmsystemen geven 
een stuk meer rust, omdat je van afstand 
kunt kijken wat er aan de hand is.
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 Strijkbout aan 

laten staan? Met 

een slimme stek-

ker schakel je die 

op afstand uit.

 De Fibaro Motion Sensor houdt je huis 

in de gaten als het boze oog.
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in steken, maar dan schakel je dus wel in één 
keer een hele reeks apparaten mee uit.

MOTION SENSORS
Net als veel technologieën in dit overzicht, zijn 
bewegingsmelders niet echt nieuw. Immers, wie 
kent niet de buitenlamp die aanspringt op het 
moment dat er iemand voor de voordeur staat. 
Maar echt slim zijn deze apparaten niet, het enige 
commando dat ze kunnen geven is aan en uit. 
Slimme bewegingsmelders bieden veel meer 
mogelijkheden, omdat ze waarnemingen kunnen 
omzetten in commando’s. Een indrukwekkend 
voorbeeld daarvan is de Fibaro Motion Sensor, 
een prachtige futuristische sensor die eruitziet 

als een oog. De sensor is supergevoelig, want hij 
houdt infraroodwaardes in de gaten om de aan-
wezigheid van een persoon te detecteren en meet 
daarnaast licht, de temperatuur en de trillingen in 
een kamer en houdt veranderingen bij. Wanneer 
er een dergelijke verandering wordt gedetecteerd, 
kun je dat omzetten in een commando, zoals licht 
aan, muziek aan (als schrikeffect of gewoon voor 
fijn thuiskomen), maar ook een stil alarm laten 
verzenden via een bericht aan je smartphone. Zo 
kun je je huis goed in de gaten houden zonder 
camera’s te hoeven installeren. Met een prijs van 
59 euro is de Fibaro (www.fibaro.nl) niet echt duur, 
het enige nadeel is dat je er een Fibaro Home Cen-
ter voor moet aanschaffen, en die kost 279 euro. 
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sluiten, maar word je via het systeem ook op de 
hoogte gesteld van bijvoorbeeld het rookalarm. 
Extra interessant is de aanwezigheidssimula-
tor, waarmee je lichten en andere functies van 
het huis (zoals rolluiken) op gezette tijden kunt 
activeren zodat het lijkt alsof je thuis bent. Voor 
de Somfy Alarmset Protexiom Plus betaal je 899 
euro, maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel 
oplossingen van andere fabrikanten.

STEKKERS
Zoals we al even hebben aangestipt onder het 
kopje rookmelders, heeft veiligheid natuurlijk 
niet alleen maar te maken met inbrekers. Er 
zijn genoeg zaken in huis die onveilige situaties 
kunnen opleveren, en hoewel die vaak veroor-
zaakt worden door technologie, is het ironisch 
genoeg ook de technologie die daar iets aan kan 
doen. Stel je bent op je werk en je bent bang dat 
je per ongeluk de oven of de strijkbout aan hebt 
laten staan of dat je die ene lamp op zolder die 
bloedheet wordt, hebt laten branden. Uiteraard 
wil je voorkomen dat je huis in vlammen opgaat, 
dus in de auto springen dan maar? Met slimme 
stekkers is dat niet nodig. De WeMo Switch van 
Belkin stelt je bijvoorbeeld in staat om met je 
smartphone apparaten in huis uit te schakelen. 
Dat werkt precies zo handig als het klinkt. Het 
enige nadeel? Een Wemo Switch kost vijftig euro 
(www.belkin.nl) en heeft maar één stopcontact. 
Daar kun je in theorie natuurlijk een stekkerblok 

Jij blijft verantwoordelijk
Dat we zo op techniek kunnen bouwen en vertrouwen anno 2016 is natuurlijk fantas-
tisch, maar er kleeft natuurlijk ook wel een risico aan. Immers, technologie is niet onfei-
lbaar en dat is uiteraard riskant wanneer je al je beveiligingsaspecten daaraan ophangt. 
Om die reden is het, eigenlijk net als met beveiliging op je computer, belangrijk dat je je 
gezond verstand blijft gebruiken. Oftewel: het heeft geen zin om een slimme lamp te geb-
ruiken om te doen alsof je thuis bent, wanneer je doodleuk op Facebook hebt geplaatst 
dat je op vakantie bent en je profiel niet goed dichtgetimmerd hebt. Kortom, vertrouw 
op technologie, maar niet zó veel dat je met je eigen gedrag het effect van die technol-
ogie weer ongedaan maakt (zoals het vergeten om de batterijen van de rookmelder te 
vervangen).
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  Een professionele 

camera is duurder en vaak 

robuuster.

Interessante modellen
Zoals je in de tabel kunt zien, hebben we enkele tientallen 
IP-camera’s getest. De mogelijkheden van deze camera’s 
zijn voor het grootste gedeelte nagenoeg identiek, waar-
door het niet enorm zinvol is om alle apparaten afzon-

derlijk te bespreken. We behandelen dus alleen enkele 
modellen die er op de een of andere manier uitspringen. 

Onderaan in de tabel vind je overigens wel nog een cijfer voor 
de prestaties van alle camera’s bij dag en bij nacht, omdat dit 

een belangrijk selectiecriterium kan zijn.

  Een professionele 

camera is duurder en vaak 

robuuster. Onderaan in de tabel vind je overigens wel nog een cijfer voor 
de prestaties van alle camera’s bij dag en bij nacht, omdat dit 

een belangrijk selectiecriterium kan zijn.

48 S M A R T  L I V I N G

De markt voor IP-camera’s zit in de lift, dat is wel duidelijk als je kijkt 
naar de opkomst van de slimme, cloud-gebaseerde exemplaren zoals de 
Nest van Google en het Arlo-systeem van NETGEAR. Wij hebben uitgezocht 
wat er zoal te koop is in het betaalbare segment en uiteraard ook welke 
de beste zijn.
S A N D E R  A L M E K I N D E R S

ALTIJD EEN 
OOGJE 
IN HET ZEIL

E en IP-camera is een handige 
toevoeging aan je thuis-
netwerk als je graag op de 

hoogte wilt blijven van het wel en 
wee in huis (of buitenshuis als je 
een buitencamera hebt). Uiteraard 

is beveiliging van oudsher één van 
de belangrijkste gebruiksdoelen van 
dit type camera, simpelweg omdat 
ze daar in het zakelijke segment 
voor worden gebruikt. Lange 
tijd waren camera’s die hier echt 
geschikt voor waren overigens niet 
bepaald bereikbaar voor de gemid-
delde consument, want ze waren 
erg duur. Je moest toch al richting 
de 1000 euro gaan denken om een 
apparaat te vinden dat een goede 
beeldkwaliteit leverde. Met name 
in het betaalbare segment (zo’n 
200 euro of minder) was die beeld-

IP- en cloudcamera's getest
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kwaliteit armzalig. Je kreeg met 
name bij wat mindere lichtomstan-
digheden een bak ruis te zien, maar 
ook bij daglicht was de kwaliteit 
verre van goed te noemen.
Een tweede gebruiksdoel heeft 
niet zozeer te maken met het in 
de gaten houden van je spullen, 
maar van je huisgenoten, bijvoor-
beeld kinderen en huisdieren. Dat 
levert regelmatig beelden op die 
het bewaren zeker waard zijn. Dan 
hebben we het nog niet eens zozeer 
over ‘bewijs’ bij eventuele beschuldi-
gingen aan het adres van kinderen 
of huisdieren, maar ook over het 
vastleggen van de leuke momen-
ten. Denk hierbij aan een grappige 
situatie waarin een hond of kat zich 
bevindt of iets soortgelijks van je 
kinderen. Ook voor dit gebruik zijn 
beeldkwaliteit en -scherpte uiter-
aard van cruciaal belang, iets wat 
dus lange tijd buiten het bereik van 
de wat kleinere beurs lag.

Doorbraak
Betaalbare IP-camera’s zijn inmid-
dels echter doorgebroken. Dat 
heeft allereerst te maken gehad 

NEST CAM
De Nest Cam is de enige 1080p-camera uit de 
test en dus zeker het apart vermelden waard. 
Het is een cloudcamera en hij kan worden 
geïntegreerd met de andere producten van 
Nest: de thermostaat en het rookalarm. Hij 
werkt ook samen met Philips Hue, waarbij 
de bewegingsdetectie van de camera aan 
de lampen wordt gekoppeld, iets wat in 
onze ervaring zeker nog niet foutloos werkt. 
Groot nadeel is dat je heel erg weinig met de 
camera kan als je geen abonnement op de 
Aware-dienst neemt. De beeldkwaliteit is met 
name bij daglicht werkelijk uitstekend. Dankzij 
de Full-HD-resolutie is er op de scherpte 
niets aan te merken en de kleurweergave is 
eveneens uitstekend. De infrarood-leds die 
worden gebruikt voor het nachtzicht zijn ech-
ter niet krachtig genoeg, dus je kunt niet echt 
ver kijken in het donker.

  De voet van de 

Nest Cam is magne-

tisch en kun je dus 

op bij voorbeeld een 

metalen deurkozijn 

plakken.
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ver kijken in het donker.

  De voet van de 

Nest Cam is magne-

tisch en kun je dus 

op bij voorbeeld een 

metalen deurkozijn 

plakken.

met de opkomst van wifi als 
verbindingsmethode. Als je een 
IP-camera installeert, dan moet je 
er al rekening mee houden dat je 
het netsnoer weg moet werken. 
Daarnaast nog een netwerkka-
bel wegwerken, is dan vaak net 
wat teveel gevraagd, zeker ook 
omdat die kabel uiteraard ook 
aangesloten moet worden op een 
router of switch. Als je de camera 
een eind van de router of switch 
wilt installeren, moet je dus een 
kabel trekken, eventueel inclusief 
boren door muren. We kunnen 
ons voorstellen dat je dan nog 
eens goed gaat nadenken of je dit 
wel echt wilt.
Let wel, een netwerkkabel kan 
veiliger zijn voor de gegevens die 
de camera verstuurt: de commu-
nicatie blijft dan immers binnen 
de vier muren van je huis. Dat is 
met wifi uiteraard niet het geval. 
Als je zorgt voor goede wacht-

  Met de betere 

NAS’en zoals die van 

QNAP, Synology, 

NETGEAR en ASUS-

TOR kun je beelden 

van veel IP-camera’s 

opnemen.

  Een profes-

sionele netwerk-

videorecorder 

kan het beeld van 

meerdere camera’s 

verwerken en 

opslaan.
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woorden voor je thuisnetwerk en 
je camera’s, hoeft wifi echter niet 
minder veilig te zijn. Als iemand 
kwaad in de zin heeft en jouw 
thuisnetwerk op kan dankzij een 
zwak wachtwoord op de wifi van je 
router, dan maakt het in ieder geval 
niet meer uit of je camera bekabeld 
of draadloos is verbonden.
Wifi is verder ook doorgebroken 
bij IP-camera’s dankzij de overstap 
van mjpeg naar H.264 als videoco-
dec. Mjpeg staat voor motion jpeg, 
oftewel een aaneenschakeling van 
(licht gecomprimeerde) jpegs. Deze 
manieren van encoderen levert een 
stream op die veel bandbreedte 
vereist en dus ook veel opslagca-
paciteit. Dat houdt onder andere 
in dat je eigenlijk niet boven VGA 
(480p) moet gaan als resolutie als je 
de communicatie via wifi wilt laten 
verlopen. Met H.264 is er veel meer 
compressie mogelijk en behoren 
720p en zelfs 1080p tot de moge-
lijkheden, waarmee in ieder geval 
veel scherpere plaatjes en filmpjes 
te schieten zijn. Voor deze extra 
resolutie en compressie is uiteraard 
ook meer rekenkracht nodig, maar 
dat is tegenwoordig geen probleem 
meer.

In de cloud
Een van de voornaamste verande-
ringen als het gaat om IP-camera’s, 
is de opkomst van de cloudcamera. 

Google heeft de Nest Cam, Netgear 
het Arlo-systeem, Logi(tech) de Cir-
cle en dan zijn er ook nog de (in dit 
segment) minder bekende namen 
zoals onder andere Spotcam, Ne-
tatmo en Withings die cloudcame-
ra’s op de markt brengen. Dit type 
camera wordt gekenmerkt door de 
continue koppeling met de cloud. 
Niets wordt lokaal opgeslagen en 
er wordt in de meeste gevallen 
continu opgenomen op servers van 
de fabrikant. De beschikbare op-
slagcapaciteit op de servers varieert 
per camera/merk, maar vooralsnog 
is ongelimiteerde opslag niet moge-
lijk. Daarnaast zit er bij vrijwel alle 
fabrikanten een addertje onder het 
gras in de vorm van een abonne-
ment dat je af moet sluiten om bij je 
geschiedenis te kunnen. Bij de Nest 
Cam is dat het meest rigide doorge-
voerd. Daar kun je helemaal niets 
terugkijken zonder abonnement 
op Nest Aware. Belkin bewandelt 
eenzelfde route. Bij Spotcam krijg 
je een dag gratis, evenals bij de 
Circle. Die laatste biedt vooralsnog 
overigens geen langere houdbaar-
heid aan, bij Spotcam kan dat wel. 
De maximale retentie die wij zijn 
tegengekomen bij de apparaten die 
we hebben getest, is zestig dagen 
bij de Arlo-camera van Netgear. Die 
heeft ook de langste retentie van 
data zonder dat je betaalt, namelijk 
zeven dagen. Nest en Spotcam hou-

Je camera beveiligen
Misschien is het een open deur, maar een IP-camera moet je goed 
beveiligen! Meestal is zo’n camera voorzien van een simpel stan-
daardwachtwoord en niet iedereen neemt de moeite om dit aan te 
passen. Er zijn websites, zoals www.insecam.org, die de streams van 
onvoldoende beveiligde camera’s oppikken en op internet beschik-
baar maken. Daar wil jij niet tussen staan! Verander dus altijd de 
standaard inloggegevens, ook als de camera daar zelf niet om vraagt. 
Via www.tiny.cc/radarip kun je een uitzending van Radar over dit 
onderwerp online terugkijken.

LOGI CIRCLE
De Circle is het tweede product van Logi, 
de quasi-populaire naam die Logitech heeft 
bedacht voor een deel van zijn producten. 
Het is wel meteen een erg goede camera. 
De beeldkwaliteit is overdag goed en scherp, 
al valt op dat hij wat last heeft met heldere 
lichtbronnen, bijvoorbeeld invallend licht door 
het raam of een felle lamp. Dat zorgt voor 
overbelichting in delen van de weergave. Het 
nachtzicht van de Circle is heel erg goed. Ver-
der valt op dat de camera een zeer gevoelige 
microfoon heeft. Die kan letterlijk een speld 
horen vallen. De geïntegreerde accu maakt 
het mogelijk om de camera van zijn voet af te 
halen en er maximaal drie uur continu mee te 
streamen. Qua software valt de Day Brief op, 
een samenvatting van de dag in één minuut. 
Jammer genoeg kun je de tijd die het frag-
ment duurt niet zelf aanpassen, dus je moet 
het hiermee doen. Qua mogelijkheden is het 
in het algemeen beperkt gehouden door Logi.

Circle. Die laatste biedt vooralsnog 

tegengekomen bij de apparaten die 

bij de Arlo-camera van Netgear. Die 

data zonder dat je betaalt, namelijk 
zeven dagen. Nest en Spotcam hou-

standaard inloggegevens, ook als de camera daar zelf niet om vraagt. 

in het algemeen beperkt gehouden door Logi.

 Met de Circle zet 

Logi meteen een 

uitstekende camera 

in de markt. Op dit 

moment is hij alleen 

nog wat beperkt qua 

functionaliteit.
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den het op maximaal dertig dagen 
bij betaling, waarbij de bedragen 
kunnen oplopen tot honderden 
euro’s per jaar.
Een cloudcamera bedien je in de 
regel met behulp van een app 
en je hebt er een account voor 
nodig, omdat je moet inloggen 
op de servers in de cloud waar 
je bestanden zijn opgeslagen. Bij 
veel van de apparaten is ook een 
webinterface beschikbaar. Van de 
door ons geteste apparaten moet 
alleen de Logi Circle dit missen. 
Qua instellingsmogelijkheden hoeft 
een cloudcamera niet beperkter te 
zijn dan een traditionele IP-camera 
overigens, met uitzondering dan 
uiteraard van de instellingen die te 
maken hebben met waar je foto’s 
en video’s gemaakt met de camera 
opslaat.
Een cloudcamera is in onze ervaring 
eenvoudiger te installeren dan een 
traditioneel model. Daar loop je nog 
weleens tegen installatieproblemen 
aan, zoals het niet kunnen vinden 
van de camera door de app. Het 
feit dat er maar één plek is waar je 
beelden op kunt slaan, zorgt ervoor 
dat je je daar ook niet druk om 
hoeft te maken. Als we het in tijd 
moeten uitdrukken, dan ben je met 
de installatie van een cloudcamera 
vaak al binnen 1 à 2 minuten klaar, 
terwijl dat bij een traditioneel mo-
del over het algemeen 5 minuten 
of langer duurt. Voor het benade-

ren van een cloudcamera en de 
opgeslagen data maakt het niet uit 
waar je bent. Dat is natuurlijk het 
voordeel van de cloud.

Traditionele IP-camera
Er is op dit moment zeker nog wel 
markt voor traditionele IP-camera’s, 
al was het maar omdat er haast 
lijkt te zijn afgesproken dat de prijs 
voor een cloudcamera 199 euro 
is, nog exclusief eventuele extra 
abonnementskosten. Daar zit dus 
nog de nodige ruimte onder, ruimte 
waar fabrikanten zoals D-Link, 
Eminent en Foscam gretig gebruik 
van maken. Het aanbod van dit 
type camera’s is inmiddels zeer 
uitgebreid en divers, ook in de wat 
lagere prijsklasse. Houd je graag 
de volledige controle over wat je 
camera’s opnemen, dan zijn dit 
soort camera’s een stuk geschikter 
dan cloud-gebaseerde modellen. 
Vaak is er voorzien in een geïnte-
greerde microSD-kaartaansluiting, 
waar je bestanden naar weg kunt 
schrijven. Je kunt er daarnaast ook 
voor kiezen om de bestanden er-
gens in je thuisnetwerk op te slaan, 
bijvoorbeeld op een NAS. Native 
ondersteuning wordt in de regel 
niet geboden voor camera’s in dit 
segment door NAS’en van bijvoor-
beeld Synology of QNAP, maar via 
het universele Onvif-protocol kan er 
wel degelijk een koppeling gemaakt 
worden tussen camera en NAS. 

Camera als beveiliging
Eén van de gebruiksdoelen van een IP-camera is uiteraard beveili-
ging. Toch is het goed om je te realiseren dat een camera alleen niet 
voldoende is om van een gedegen beveiliging te kunnen spreken. 
Daarvoor zijn zaken zoals sensoren op deuren en ramen, een sirene 
en rookmelders ook van belang. Het is het samenspel van al deze 
onderdelen dat ervoor zorgt dat je kunt spreken van een beveiligings-
systeem. Met alleen een camera ben je bijvoorbeeld altijd te laat 
als er ingebroken wordt, terwijl sensoren gekoppeld aan een sirene 
preventief kunnen werken.

NETGEAR ARLO
Het Arlo-systeem van Netgear verdient speci-
ale aandacht hier, omdat het volledig draad-
loos is. Deze camera’s werken op batterijen. 
Die gaan volgens Netgear zo’n zes maanden 
mee voor ze vervangen moeten worden. Het 
zijn overigens wel vrij prijzige batterijen. Voor 
een setje ben je toch al snel meerdere tientjes 
kwijt. De camera maakt niet rechtstreeks 
verbinding met je eigen wifi, maar met z’n 
eigen basisstation. Dat laatste zou binnenkort 
moeten gaan veranderen, als er een versie 
van de R7000 Nighthawk-router op de markt 
komt die dit basisstation ingebouwd heeft. 
Hoe dan ook maakt de noodzaak van een 
basisstation de aanschaf van dit systeem vrij 
prijzig. De beeldkwaliteit van deze camera’s is 
goed, zowel bij dag als nacht. Audio ontbreekt 
echter jammer genoeg, omdat dit te veel 
stroom verbruikt volgens Netgear. De camera 
neemt uiteraard niet continu op, omdat dit 
de batterijen zo leeg zou trekken. Netgear 
biedt standaard een ruime zeven dagen gratis 
opslag aan, met een limiet van 1 GB.

  De noodzaak voor 

een basisstation 

maakt de Netgear 

Arlo een vrij prijzig 

product bij aanschaf.
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Opnemen op een NAS is dan in 
ieder geval mogelijk, al kun je vanuit 
de NAS vaak niet veel ‘doen’ met de 
camera.
Dit type camera is vanaf buiten het 
eigen netwerk niet zo eenvoudig te 
benaderen als een cloudcamera. 
Om dit wel te kunnen moet je zelf 
de nodige zaken instellen. Denk 
hierbij aan het openzetten van 
poorten in je router of het instellen 
van de cloudservice van je NAS, zo-
dat je vanaf buiten je netwerk kunt 
zien welke opnames zijn gemaakt. 
Bij de Foscam-camera’s is het 
mogelijk om een P2P-verbinding op 
te zetten tussen camera en het ap-
paraat waarmee je verbinding wilt 
maken met de camera in kwestie. 
Dan omzeil je in ieder geval het 
gedoe met poorten openzetten, 
omdat P2P-poorten door routers 

in de regel automatisch opengezet 
worden op het moment dat er een 
verzoek komt.

Mensen en zinnen
Of je beter kunt kiezen voor een 
cloudcamera of een gewone IP-
camera, hangt vooral af van hoe 
belangrijk je het vindt waar de 
bestanden opgeslagen worden. 
Qua mogelijkheden ontlopen ze 
elkaar niet noemenswaardig. Wil je 
de beelden per se lokaal hebben en 
wil je niet iedere dag al je bestan-
den handmatig van de cloudservers 
downloaden naar je thuisnetwerk, 
dan is een gewone IP-camera de 
beste keuze. Houd er dan wel reke-
ning mee dat je wat verstand moet 
hebben van hoe dit soort appara-
ten werken om ze optimaal in te 
regelen. Maak je het jezelf het liefst 

FOSCAM C1 EN FI9826P
Foscam is samen met D-Link zonder twijfel de 
grootste naam in de markt voor betaalbare 
IP-camera’s. Dat is niet alleen te danken aan 
de relatief lage prijs voor de producten, ze zijn 
ook gewoon goed. Dat bewijst het merk ook 
met de C1 en FI9826P. Qua beeldkwaliteit 
zijn ze nagenoeg identiek, met uitste-
kende prestaties bij daglicht en eveneens 
zeer goed nachtzicht. Bij het nachtzicht is 
het enige puntje van kritiek de mate van 
processing die is toegepast, waardoor 
er hier en daar vegen op de weergave 
zitten. De mogelijkheden van de webin-
terface zijn ook nagenoeg identiek en 
voor apparaten in deze prijsklasse erg 
uitgebreid. De FI9826P valt verder 
op doordat hij op afstand hori-
zontaal en verticaal bediend kan 
worden, het zogeheten pannen en 
tilten. Daarnaast beschikt hij over 
3x optische zoom, waarmee je het 
beeld dichterbij kunt halen zonder dat 
je resolutie en scherpte verliest.

CLOUDCAMERA TRADITIONELE IP-CAMERA

Logi Nest Netgear Spotcam Belkin Foscam Foscam D-Link Edimax Eminent D-Link Eminent Foscam Smartwares D-Link

Circle Cam Arlo Smart Home 
HD-camera Single Pack

HD Cloud F7D7602 FI9826P Black C1 DCS-855L IC-3140W EM6225 DCS-5222L EM6250HD Fosbaby Green C723IP DCS-2132L

Oordeel

Gemiddelde prijs € 199,- € 199,- € 244,99 (incl. basis-
station)

€ 178,- € 149,- € 160,- € 72,- € 192,- € 121,- € 99,- € 182,- € 153,- € 109,- € 129,- € 136,-

Maximale (optische) 
resolutie beeldop-
name

1280 x 720 1920 x 1080 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 960 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720

Bedraad netwerk 
(LAN)

- - - - - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

Draadloos netwerk ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Infrarood-leds ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Muur/plafond- 
bevestiging

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gemotoriseerde 
draaifunctie

- - - - - ✓ - ✓ - ✓ ✓ - - - -

Two-way audio ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aansluiting externe 
microfoon

- - - - - ✓ - - - ✓ - - - - -

Aansluiting externe 
luidspreker

- - - - - ✓ - - - ✓ - ✓ - - -

Bewegingsdetectie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PIR-sensor - - - - - - ✓ - ✓ - ✓ ✓ - - ✓

Audiodetectie ✓ ✓ - ✓ - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - -

Diafragma lens n.b. n.b. n.b. n.b. f2,4 f1,8 f1,8 f2,2 n.b. n.b. f1,9 f2,4 f1,8 n.b. f2,0

Groothoek 135 graden 130 graden 110 graden 110 graden 95 graden 115 graden 115 graden 85 graden 78 graden 70 graden 115 graden 66 graden 90 graden 90 graden 66 graden

Ftp-ondersteuning - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

H.264-codec ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oordeel dagzicht

Oordeel nachtzicht
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zo gemakkelijk mogelijk en maakt 
het je niet uit waar de bestanden 
staan, dan is een cloudcamera de 
beste optie. Besef wel dat niet al-
leen de aanschafprijs relatief hoog 
is, maar dat je de opnames niet 
oneindig kunt bewaren. Je moet de 

interessante beelden alsnog zelf 
downloaden. Je hebt echter 
helemaal geen kennis van 
netwerken nodig om cloud-
camera’s te installeren en te 
gebruiken.

Conclusie
Als je op zoek bent naar een 

betaalbare IP-camera, dan heb je 
de keuze uit een cloud-gebaseerd 
model of eentje die lokaal beheerd 
wordt. In dit artikel hebben we de 
voor- en nadelen besproken van 
beide soorten. De Nest Cam en de 

Logi Circle strijden wat ons betreft 
om de titel Best Getest bij de cloud-
camera’s. Kijkend naar de prestaties 
en de mogelijkheden die je hebt 
zonder dat je extra investeert, gaat 
de Logi Circle er wat ons betreft 
met deze titel vandoor. Bij de lokale 
camera’s kun je niet om Foscam 
heen. De FI9826P biedt vrijwel alles 
wat je nodig kan hebben als je een 
IP-camera in huis wilt plaatsen, en 
koppelt dit aan een uitstekende 
beeldkwaliteit. Hij gaat er dus van-
door met het predicaat Best Getest 
in deze categorie. Ga je voor de bes-
te prijs-kwaliteitsverhouding, dan 
kom je eveneens bij Foscam uit, en 
wel bij de C1. Dat is dus de Redactie 
Tip. Deze onderscheiding reiken 
we niet uit voor de cloudcamera’s, 
simpelweg omdat daar geen betaal-
baar alternatief voorhanden is.

zo gemakkelijk mogelijk en maakt 
het je niet uit waar de bestanden 
staan, dan is een cloudcamera de 
beste optie. Besef wel dat niet al-
leen de aanschafprijs relatief hoog 
is, maar dat je de opnames niet 
oneindig kunt bewaren. Je moet de 

interessante beelden alsnog zelf 
downloaden. Je hebt echter 
helemaal geen kennis van 
netwerken nodig om cloud-
camera’s te installeren en te 
gebruiken.

Conclusie
Als je op zoek bent naar een 

betaalbare IP-camera, dan heb je 
de keuze uit een cloud-gebaseerd 
model of eentje die lokaal beheerd 

CLOUDCAMERA TRADITIONELE IP-CAMERA

Logi Nest Netgear Spotcam Belkin Foscam Foscam D-Link Edimax Eminent D-Link Eminent Foscam Smartwares D-Link

Circle Cam Arlo Smart Home 
HD-camera Single Pack

HD Cloud F7D7602 FI9826P Black C1 DCS-855L IC-3140W EM6225 DCS-5222L EM6250HD Fosbaby Green C723IP DCS-2132L

Oordeel

Gemiddelde prijs € 199,- € 199,- € 244,99 (incl. basis-
station)

€ 178,- € 149,- € 160,- € 72,- € 192,- € 121,- € 99,- € 182,- € 153,- € 109,- € 129,- € 136,-

Maximale (optische) 
resolutie beeldop-
name

1280 x 720 1920 x 1080 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 960 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720

Bedraad netwerk 
(LAN)

- - - - - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

Draadloos netwerk ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Infrarood-leds ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Muur/plafond- 
bevestiging

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gemotoriseerde 
draaifunctie

- - - - - ✓ - ✓ - ✓ ✓ - - - -

Two-way audio ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aansluiting externe 
microfoon

- - - - - ✓ - - - ✓ - - - - -

Aansluiting externe 
luidspreker

- - - - - ✓ - - - ✓ - ✓ - - -

Bewegingsdetectie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PIR-sensor - - - - - - ✓ - ✓ - ✓ ✓ - - ✓

Audiodetectie ✓ ✓ - ✓ - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - -

Diafragma lens n.b. n.b. n.b. n.b. f2,4 f1,8 f1,8 f2,2 n.b. n.b. f1,9 f2,4 f1,8 n.b. f2,0

Groothoek 135 graden 130 graden 110 graden 110 graden 95 graden 115 graden 115 graden 85 graden 78 graden 70 graden 115 graden 66 graden 90 graden 90 graden 66 graden

Ftp-ondersteuning - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

H.264-codec ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oordeel dagzicht

Oordeel nachtzicht

  Foscam laat met 

de C1 zien dat een 

goede IP-camera niet 

duur hoeft te zijn.

  De Foscam FI9826P 

heeft alles wat je als ge-

bruiker maar zou kunnen 

wensen, inclusief pan, 

tilten én zoomen.
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Terwijl een paar ouderwetse winkeliers mokkend nog steeds gloeilampen 
verkopen, ondanks een verbod in de EU, is de industrie rondom verlichting 

behoorlijk aan het evolueren. Verlichting is meer dan wel of geen boek 
kunnen lezen op de bank en slimme toepassingen gaan vaak verder dan 
niet van de bank af hoeven komen om het aan te zetten. Maar wat is er 

eigenlijk? En in welke richting gaat deze evolutie?
J O R I S  P E T E R S E

MOGELIJKHEDEN 

AAN HET LICHT
GEBRACHT
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Gloeilampen hebben een beperkte 
levensduur en verbruiken relatief veel 
energie, wat aan de basis stond van 

de introductie van de spaarlamp. Inmiddels 
zijn we een stapje verder: ledverlichting. Nog 
een slagje zuiniger en duurzamer. Alhoewel 
sommige mensen er hun neus voor ophalen 
omdat ze de lichtkleur niet ‘warm’ genoeg vin-
den. Desondanks zijn het de ledlampen waarin 
de volgende vernieuwingsslag plaatsvindt. 
Door de lampen te voorzien van een draadloze 
verbinding zijn ze te automatiseren, te koppe-
len aan andere verbonden apparaten in huis 
of op afstand te bedienen. Een vernieuwing 
die, ironisch genoeg, juist meer energie kost.

Bluetooth of wifi
Het type verbinding van je verlichting is wel 
iets waar je rekening mee moet houden. Je 
hebt verlichting die verbindt met bluetooth of 
via wifi. Wanneer verlichting via wifi te bedie-
nen is, heb je een tussenstation nodig dat de 
lampen aanstuurt. Dit tussenstation is vaak 
de melkkoe voor de fabrikanten van slimme 
verlichting. Maar wifi heeft wel de meeste 
voordelen, het bereik is vast: je tussenstation 
en router veranderen immers niet snel van 
plaats. Bovendien biedt het de mogelijkheid 
om je verlichting te koppelen met andere 
slimme apparatuur of met webdiensten via 
IFTTT (https://ifttt.com) en zo je verlichting ook 
buitenshuis te benaderen.
Bluetooth zit in de slimme verlichting zelf, er 
is geen duur tussenstation nodig. Je verbindt 
direct met je mobiele apparaat. Maar daarvoor 
moet je natuurlijk wel binnen bereik zijn. Ook 
heb je minder mogelijkheden om te automati-
seren en buitenshuis verbinden kan helemaal 
niet, omdat in feite alleen je mobiele apparaat 
verbonden is.

Apps
Alle slimme verlichting is afhankelijk van 
apps. Deze zijn natuurlijk gratis uit de 
applicatiewinkels te downloaden. Alle ver-
lichtings-apps zijn gewoon beschikbaar in 
de Apple App Store en Google Play, zodat 
je met je smartphone of tablet je verlich-
ting bedient en configureert. Gebruik je 
Windows (Phone), dan zul je er in vrijwel 
alle gevallen een Android- of iOS-apparaat 
(bij) moeten nemen, aangezien er geen 
Windows-app voorhanden is. Ook de 
automatiserings-app IFTTT is niet beschik-
baar voor Windows-apparaten.

De ledverlichting van Sengled gaat niet om het 
bedienen van de lamp vanuit de luie stoel of 
het automatiseren van je verlichting. Sengled 
maakt lampen met een gewone fitting, die dus 
in alle lampenkappen te draaien is. Maar ze zijn 
uitgerust met een slim extraatje en een app voor 
de bediening en configuratie. Nadeel zijn wel de 
forse prijzen die je betaalt per peertje.

Sengled Boost
De Sengled Boost (49 euro) is een ledlamp 
waarin een wifi-repeater zit ingebouwd. Dus 
draai een peertje in een lamp op een strate-
gische plek en je hebt in de verste uithoek van je 
huis ook gewoon wifi-bereik. De Sengled Boost 

draai je gewoon in de fitting en vervolgens hoef 
je de aan- en uitknop van de lamp zelfs niet meer 
te gebruiken. Dat kan namelijk nu via de app en 
niet alleen om ‘m aan of uit te zetten: dimmen 
is ook mogelijk. De app gebruik je ook om je re-
peater te configureren. Dit gaat net zo eenvoudig 
als bij andere repeaters en al snel merk je dat je 
wifi-bereik in één klap een stuk verbeterd is.

Sengled Pulse
De Pulse (129 euro) is een ledlamp waar een 
blue tooth-speakertje van JBL zit ingebouwd. 
Wanneer je de lamp indraait is hij gewoon als 
bluetooth-apparaat te vinden en kun je hem 
koppelen om muziek van je smartphone af te 
spelen. De app is enkel om de lamp aan en uit te 
zetten of te schemeren. Leuk voor bijvoorbeeld 
de hanglamp boven tafel. De audiokwaliteit is 
echter niet hoogdravend, maar dat komt door de 
beperkingen van het formaat van de lamp en het 
feit dat je via bluetooth afspeelt.

SENGLED: VERLICHTING MET EXTRA’S

  De Sengled Boost is een ledlamp 

en wifi-versterker in een.

S M A R T  L I V I N G

spelen. De app is enkel om de lamp aan en uit te 
zetten of te schemeren. Leuk voor bijvoorbeeld 
de hanglamp boven tafel. De audiokwaliteit is 
echter niet hoogdravend, maar dat komt door de 
beperkingen van het formaat van de lamp en het 
feit dat je via bluetooth afspeelt.

  De Sengled Pulse is behoorlijk 

groot.
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  Met kleurlampen 

creëer je de gewenste 

sfeer in je huiskamer.
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De lampen van Philips zijn juist geschikt voor 
een slim en sfeervol huis. Er zijn veel verschil-
lende soorten lampen verkrijgbaar. Van gewone 
peertjes en tafellampen tot ledstrips en am-
bilight-varianten. Er zijn lampen die alleen ‘wit’ 
licht afgeven, maar ook varianten die juist een 
kleur naar wens geven. De lampen werken via 
een centrale hub (de bridge) die ze aanstuurt. 
Hier kun je 50 lampen en 12 accessoires aan 
koppelen. En die bridge is juist wat de lampen tot 
slim speelgoed maakt. Helaas is de Hue ook fors 
geprijsd. De bridge is met zo’n vijftig euro goed 
te overzien, maar per witte lamp betaal je per 
stuk nog zo’n twintig euro. Losstaande kleurla-
mpen (Bloom en Iris) kosten respectievelijk 72 en 
92 euro, de gekleurde peertjes 60 euro.
Uiteraard heb je via de bridge de aan- en 
uitschakelaar in een app. Maar de recentste ver-
sie (die september 2015 verscheen) ondersteunt 
HomeKit, het domotica-ecosysteem van Apple. 
Hierdoor kun je je lampen samen laten werken 
met andere HomeKit-verbonden apparaten en 
apps. En bovendien kun je je verlichting bedi-
enen met Siri. Maar ook voor Android zijn er heel 
wat mogelijkheden, vooral omdat de lampen ook 
in te stellen zijn met IFTTT.

Praktijk
Maar wat heb je er in praktijk dan aan? Je kunt de 
lampen via een schema aan en uit laten gaan, zo-

dat het licht aan gaat wanneer de zon ondergaat 
of wanneer je op vakantie bent. Je kunt lampen 
dimmen of specifieke kleuren meegeven om de 
juiste sfeer in huis te creëren. Dit kun je met je 
smartphone of tablet weer koppelen aan het 
gebruik, maak bijvoorbeeld een speciaal schema 
met gedimde lampen wanneer je een film opzet 
(beetje rode kleur toevoegen als het om een 
horrorfilm gaat), of gebruik juist allerlei kleuren 
bij een kinderfeestje.
Via IFTTT (www.ifttt.com) knoop je niet alleen 
allerlei webdiensten aan elkaar, maar ook som-
mige domoticaproducten (zoals de Hue-lampen). 
Zo kun je de lichten koppelen aan je alarmklok 
op je smartphone, zodat je ‘s ochtends noo-
it door het donker hoeft te zoeken naar het 
lichtknopje. Op pagina 76 lees je meer handige 
‘recepten’ om je domotica slim te laten werken 
met IFTTT.

PHILIPS HUE: SFEERVOL

Hue Bridge
Zoals geschreven ondersteunt de Hue-
verlichting Apples HomeKit. Hiervoor moet 
je de nieuwste versie van de Bridge hebben, 
die sinds september 2015 verkrijgbaar is. 
De oudere Bridge ondersteunt geen Home-
Kit. Een flinke mispeer van Philips, dat op 
deze manier Apple-gebruikers opnieuw de 
portemonnee laat trekken.

 Via de bridge (links) koppel je de 

lampen, die je vervolgens met je 

mobiele apparaat bedient.
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Het KlikAanKlikUit-systeem (KAKU) is juist voor 
degene die een simpele oplossing zoekt om ver-
lichting via een appje te bedienen. Bijvoorbeeld 
als je al verlichting hebt die je niet wilt vervan-
gen. Het basissysteem is simpel en het concept is 
al zo’n twaalf jaar bij de bouwmarkt verkrijgbaar: 
een blok in je wandcontactdoos waar je vervol-
gens de stekker inplugt. Een afstandsbediening 
maakt het vervolgens mogelijk om de stroomto-
evoer aan en uit te schakelen. Natuurlijk werkt 
dit voor verlichting, maar alle andere elektronica 
valt op deze manier ook te bedienen.

BELKIN: IETS BETAALBAARDER
Netwerkfabrikant Belkin maakt wandcontact-
dozen die direct met een app te besturen zijn. 
Dus heb je niet zo veel verlichting die je graag 
via je smartphone of tablet bedient, dan ben 
je goedkoper uit met een WeMo Switch (zo’n 
50 euro per stuk), dan met een KlikAanKlikUit- 
controlestation.
Ook levert Belkin ledlampen die je via een app 
op afstand aan en uit kunt zetten of kunt dim-
men. Via de app kun je je lampen ook indelen 
in groepen of afzonderlijk bedienen. Ook kun 
je schema’s maken om verlichting automatisch 
te regelen of ze koppelen met IFTTT. De prijs 
van zo’n Belkin ledlamp is met z’n dertig euro te 
overzien. Wel heb je een WeMo Link-apparaatje 
nodig om de lampen te besturen. Voor 80 euro 
heb je twee lampen en een Link.

Dat kan slimmer
Maar alleen bedienen via een afstandsbedien-
ing is natuurlijk niet de domotica-oplossing die 
we zoeken. Plaats je bij het KAKU-systeem een 
‘Internet Control Station’, dan wordt er meer 
mogelijk. Dit controlestation stuurt het signaal 
naar de stekkerdoos-ontvangers, maar is tevens 
een brug naar je mobiele app. Via de app kun 
je je verlichting aan- en uitzetten. Zo kun je je 
verlichting op afstand besturen, zonder dat je 
ook maar één lampje hoeft te vervangen door 
een slimme variant.

KLIKAANKLIKUIT: BINAIRE VERLICHTING

Raspberry Pi
Heb je geen zin om zo’n 150 euro uit te geven 
voor een Internet Control Station voor je 
KlikAanKlikUit-systeem? Een Raspberry Pi 
kan deze taak overnemen. Enkele handige 
knutselaars hebben dat voor elkaar gekre-
gen: www.tiny.cc/kakr. Deze Raspberry Pi 
kun je daarna zo instellen dat je hem met je 
smartphone bedient: www.tiny.cc/kasm.

BELKIN: 
Netwerkfabrikant Belkin maakt wandcontact-
dozen die direct met een app te besturen zijn. 
Dus heb je niet zo veel verlichting die je graag 
via je smartphone of tablet bedient, dan ben 
je goedkoper uit met een WeMo Switch (zo’n 
50 euro per stuk), dan met een KlikAanKlikUit- 
controlestation.
Ook levert Belkin ledlampen die je via een app 
op afstand aan en uit kunt zetten of kunt dim-
men. Via de app kun je je lampen ook indelen 
in groepen of afzonderlijk bedienen. Ook kun 
je schema’s maken om verlichting automatisch 
te regelen of ze koppelen met IFTTT. De prijs 
van zo’n Belkin ledlamp is met z’n dertig euro te 
overzien. Wel heb je een WeMo Link-apparaatje 
nodig om de lampen te besturen. Voor 80 euro 
heb je twee lampen en een Link.

  Het enige dat we 

missen zijn lampen 

waarbij je kleuren 

instelt.

 Je bestaande ver-

lichting maak je met 

KlikAanKlikUit bedien-

baar via een app.
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Een nadeel van de meeste verlichtingssystemen 
is dat je een hub moet hebben die de brug slaat 
tussen je verlichting en je apparatuur en in 
vrijwel alle gevallen een behoorlijke duit kost. 
De lampen van Elgato hebben dit niet nodig, je 

LIFX: ZELFS LICHT VOOR LUMIA
De wifi-ledverlichting van LIFX onderscheidt zich 
niet qua lamp zelf, het is een peertje dat in twee 
varianten verkrijgbaar is: wit licht of gekleurd 
licht. Via een app bedien je de verlichting en 
bepaal je de kleur. Een koppeling met IFTTT, Nest 
en wearables is ook mogelijk. Klinkt prima. Maar 
waar LIFX zich in onderscheidt, is het feit dat je 

kunt er direct mee verbinden via bluetooth. Via 
de app kun je ze bedienen, maar ook de kleur 
bepalen, net zoals de Philips Hue-verlichting. 
Een losse lamp kost je zo’n 50 euro. Maar je kunt 

ELGATO AVEA: HUBLOZE VERLICHTING
even makkelijk met meerdere lampen werken, 
aangezien je ze in de app in groepen kunt 
indelen. Zo kun je met meerdere lampen de 
sfeer helemaal perfect maken, bijvoorbeeld 
voor een gezellig diner of een spannende film.

SPECIAL
Slimme verlichting

geen tussenstation nodig hebt. De app verbindt 
direct met de lamp en als je er meer hebt, kun 
je ze gewoon in groepen indelen. Zelfs Win-
dows-gebruikers kunnen aan de slag met een 
app. Ondanks dat je geen tussenstation nodig 
hebt, ben je niet goedkoop uit. Je betaalt zo’n 80 
euro per lamp.
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  Via Chinese webshops kun je veel goedkoper aan dit 

soort verlichting komen. Maar let hierbij wel goed op.
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Voor een divers aanbod aan lampen moet je bij 
Mipow zijn. Er zijn gewone witte lampen, maar 
ook lampen die allerlei kleuren kunnen schijnen. 
Mipow biedt ook tuinverlichting aan en heeft ook 
verlichting die kaarslicht nabootst, je kunt zelfs 
de kleur van het nep-kaarslicht instellen. Wil je 
een groen vlammetje? Prima, als jij dat wilt!
Net als de Sengled-lamp is er ook een peertje 
met ingebouwde speaker. Het enige wat al deze 
lampen gemeen hebben, is dat ze via bluetooth 
verbinding maken met je mobiele apparaat. 
De prijs van de Mipow-verlichting is ook nog te 

CONCLUSIE
Omdat ledverlichting een stuk langer meegaat 
dan gloei- en spaarlampen is het de investering 
waard om naar verlichting te kijken die je via 
wifi of bluetooth verbindt. Niet alleen is het voor 
de knutselaar een leuk project om de lampen 
te koppelen met allerlei diensten (bijvoorbeeld 
een keertje te laten knipperen als er een Face-
book-melding binnenkomt), het biedt meer com-
fort door de verlichting te automatiseren en te 
bedienen met een app. Maar door met kleuren 
te spelen, kun je ook de sfeer bepalen die je 
graag in je kamer wilt. Toegevoegde waarde 
heeft de verlichting in ieder geval wel degelijk. 
Een hoger energieverbruik dan een gewone led-
lamp overigens ook. De verlichting moet immers 

constant een draadloos signaal uitzenden.
Meteen naar de winkel rennen om slimme ver-
lichting aan te schaffen, is in zekere zin misschien 
wat voorbarig. Immers, nieuwe uitvindingen en 
merken volgen elkaar in rap tempo op. Bovend-
ien zie je met nieuwe technologieën dat de prijs 
nog vrij hoog ligt. Voor een paar euro heb je een 
ledlamp, maar wil je een verbonden variant, dan 
betaal je het tien- en soms wel twintigvoudige. 
En dan hebben we het nog niet eens over de 
wifi-tussenstations. We verwachten dat deze prijs 
voor simpele peertjes die met een app aan en uit 
te zetten zijn al op korte termijn zullen dalen. We 
kunnen hoe dan ook met recht afsluiten met een 
Engelstalige cliché-uitspraak: the future is bright! 

overzien. De duurste lamp (kleur en speaker) 
kost zo’n 90 euro. Dat is goedkoper dan de 
Sengled-variant, die bovendien alleen wit licht 
schijnt.

Aanbod
In dit overzicht komen een handjevol ver-
schillende merken aan bod, maar zodra je 
je erin verdiept, merk je algauw dat er nog 
veel meer merken verkrijgbaar zijn. Osram, 
Luxxus, Stiplight, zelfs in warenhuizen kom 
je huismerk-verlichting tegen en in Chinese 
webshops zoals DealExtreme en Aliexpress 
zijn goedkope tegenhangers te vinden. In 
principe volstaan alle lampen, maar let wel 
goed op de omschrijving zodat je niet opeens 
achteraf een tussenstation nodig blijkt te 
hebben. Vergeet ook niet rekening te houden 
met ouderwetse zaken, zoals de juiste fit-
ting en (in sommige gevallen) een Europees 
stopcontact.

MIPOW: MEER DAN EEN GEZELLIG HUIS

  Eveneens gezellig, verlichting die flikkert als een 

kaarsje. Ook deze is in kleurenvariant verkrijgbaar.
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SPECIAL
If This Then That)

We hebben een aantal bijzondere recepten 
verzameld die goed demonstreren wat 
de kracht is van IFTTT. Om deze recepten 

goed te laten functioneren, is het belangrijk om de 
benodigde ‘channels’ via de IFTTT-website te activeren. 
Bij elk recept vermelden we welke kanalen geactiveerd 
moeten zijn.

Er zijn tal van geweldige diensten en apps die 
ons dagelijks leven makkelijker maken. En dankzij 
de dienst IFTTT (dat staat voor If This Then 
That) kunnen we deze apps en diensten laten 
samenwerken. Met deze handige recepten kun 
je een heleboel taken automatiseren. Wees ook 
niet bang om elk van deze recepten als inspiratie 
te gebruiken voor nog meer en persoonlijkere 
oplossingen. IFTTT is een van de krachtigste 
webdiensten die er bestaan. En …  helemaal gratis!
H A R R Y  H O L

De handigste IFTTT-recepten
IF THIS THEN THAT

ONDERWEG

aa1 Waar was ik?
Wie veel voor zijn werk onderweg is, moet ook
vaak zijn uren verantwoorden. Waar was je op welk
moment? En waarom? Een heel eenvoudig recept
houdt dit automatisch voor je bij, door gebruik te
maken van Foursquare en Google Calendar (Google
Agenda). Het recept maakt namelijk een ‘afspraak’
in je agenda op het moment dat je ergens incheckt.
Natuurlijk moet je wel handmatig nog even de duur
aanpassen, het recept houdt niet bij wanneer je
vertrekt. Toch superhandig voor bijvoorbeeld zzp’ers
en vertegenwoordigers.
Kanalen: Foursquare, Google Calendar
Recept: IF (Any new check-in on Foursquare)
THEN (Quick add event to [naam agenda])

Over IFTTT
De website http://ifttt.com is het centrale knooppunt voor het au-
tomatiseren van je diensten. Hier maak je eerst een account aan, 
waarna je de verschillende kanalen kunt activeren. Dit is nodig 
zodat IFTTT bijvoorbeeld toegang heeft tot je Facebook-profiel 
of de locatiedienst van je smartphone. Om je op weg te helpen 
tussen de duizenden recepten, kun je via het profiel van Tips & 
Trucs (https://ifttt.com/p/tipsentrucs/favorites) alle in dit artikel 
genoemde scripts terugvinden. Wees vooral niet bang om deze en 
andere recepten van anderen te proberen en naar eigen smaak 
aan te passen! Let op dat als je (bijvoorbeeld) een Facebookkanaal 
‘activeert’, je daarmee je Facebook-account aan IFTTT koppelt en 
dat je standaard allemaal gegevens met IFTTT deelt. Wil je niet 
zomaar van alles delen, selecteer dan de link Opgegeven infor-
matie bewerken en vink alles uit wat je privé wilt houden. Ook bij 
andere kanalen (channels) zul je hierop moeten letten.
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2 Toeristische tips
Leuke restaurants, cafés en bezienswaardigheden
kun je natuurlijk gewoon proberen te onthouden.
Maar veel makkelijker is om ze via IFTTT automatisch
in Evernote te bewaren. Elke check-in op Foursquare 
wordt nu een notitie in een door jezelf aangegeven 
notitieboek met een korte beschrijving en (heel 
handig) een kaartje dat de locatie exact aangeeft. 
Zo vind je die unieke plek heel makkelijk terug of 
deel je hem met anderen. Denk er wel om dat het 
waarschijnlijk op een gegeven moment noodzakelijk 
is om al die automatische notities even handmatig 
te ordenen en bijvoorbeeld dubbele check-ins te 
verwijderen. Anders wordt het al snel een onover-
zichtelijke boel.

Kanalen: Foursquare, Evernote
Recept: IF (check-in op Foursquare) THEN (create
a note in Evernote)

3 Vrienden op locatie
Als je vrienden trouw gebruikmaken van Foursquare
of Swarm, kun je IFTTT vragen om je te waarschuwen
als iemand incheckt op een bepaalde locatie.
Zo hoef je zelf de deur niet uit om te weten of je
vrienden al aan het bier zitten in je favoriete kroeg.
De universele notificatie-app Pushover is hier bijzonder
handig voor. Via de webinterface kun je met een
kaart het te ‘controleren’ gebied aangeven door in te
zoomen op de plek waarover je waarschuwingen wilt
ontvangen.
Kanalen: Pushover, Foursquare
Recept: IF (any check-in in area) THEN (Send
Pushover notification)

IF THIS THEN THAT

  Tip 03 Het

gebied waarover 

je waarschuwin-

gen wilt krijgen, 

kun je zelf 

bepalen.

  Tip 02 Dankzij

het kaartje is 

elke tip mak-

kelijkom snel de 

connectiviteit te 

checken.

Dankzij IFTTT houd je 
automatisch een ‘dagboek’ 
bij van bijzondere locaties 
die je bezoekt

  2. Windows 

Netwerkcontrole 

in actielingen.

  2. Windows   2. Windows 

Netwerkcontrole Netwerkcontrole 

in actielingen.in actielingen.

  Tip 01 Ons 
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staat keurig 

in Google 

Calendar.
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ONDERWEG

4 Bijlagen opslaan
Dit is misschien wel de meest klassieke toepassing 
van IFTTT: een eenvoudig recept dat alle binnen-
komende Gmail-bijlagen meteen bewaart in je 
Dropbox. Je kunt zelf bepalen in welke map dit 
allemaal wordt opgeslagen. Het is ook hier weer 
belangrijk om deze map af en toe op te schonen, 
want het recept bewaart elk type bestand: van 
bedrijfslogo’s die toevallig in het mailtje staan tot 
foto’s en complete pdf-documenten. Toch is het 

handig om zonder tussenkomst van Gmail-website of 
mail-app meteen belangrijke documenten te bekijken 
en bewerken.
Kanalen: Gmail, Dropbox
Recept: IF (any new attachment in inbox) THEN (Add file 
from url to Dropbox)

5 Later lezen
Twitter is een bron van leuke leesverhalen. Maar
wie heeft er meteen tijd om op elke link te klikken
en het artikel te lezen? Door een tweet ‘favoriet’ te
maken, slaat dit recept de link automatisch op in
Instapaper: de ‘lees-later-dienst’ die van websites een
soort e-books maakt. Dankzij dit recept ben je nu ook
niet afhankelijk van je Twitter-app. Ook links uit je
favorieten die je via de webinterface aanmaakt gaan
rechtstreeks naar Instapaper.
Kanalen: Twitter, Instapaper
Recept: IF (new favorite tweet) THEN (Save
FirstLinkURL)

  Snel even een

uurtje blokken in

je agenda met 

een enkele druk 

op de knop via 

DO.

  Tip 05: Insta-

paper haalt alle

afleiding, zoals

advertenties, uit 

de bewaarde 

tekst.

Do-apps van IFTTT
Een tweetal nieuwe apps van de makers van IFT-
TT nemen je nog meer uit handen. Do Button laat 
je ‘knoppen’ maken met speciale IFTTT-recepten, 
zodat je met een enkele tik op het scherm het 
script kunt starten. Bijvoorbeeld ‘stuur een mail 
naar mijn partner dat ik onderweg ben’ of ‘zet de 
verwarming aan’).

 http://tipsentrucs.link.idg.nl/dobi
 http://tipsentrucs.link.idg.nl/doba

Do Camera doet hetzelfde, maar dan met de 
camera van je smartphone. Plaats bijvoorbeeld 
meteen een foto op Facebook. Of sla het etiket 
van een fles wijn op in Evernote. Beide apps zijn 
gratis en bijzonder handig!

 http://tipsentrucs.link.idg.nl/doci
 http://tipsentrucs.link.idg.nl/doca

  De camera 

vaneen smart-

phone met DO 

Camera

rechtstreeks

gekoppeld aan

talloze diensten.

  Tip 04 Het is 

wel verstandig 

om de map 

met bijlagen 

af en toe op te 

ruimen.
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6 Bestand is binnen
Samenwerken in een gedeelde 
Dropbox-map wordt nog makkelijker 
als je meteen een waarschuwing 
krijgt als iemand iets heeft toege-
voegd. Want dan hoef je niet meer 
regelmatig te checken of je collega 
dat rapport er al in heeft geplaatst. 
Door dit te koppelen aan de univer-
sele notificatie-app Pushover krijg 
je netjes een discrete melding op 
je telefoon als er een bestand in 
de map is gedropt. Let erop dat de 
notificatie alleen werkt als iets in de 
in het recept genoemde map wordt 
geplaatst. Als iemand een submap 
maakt en het bestand daarin zet, 
krijg je geen notificatie!
Kanalen: Dropbox, Pushover
Recept: IF (New file in folder) THEN 
(Send notification to Pushover)

SOCIALE MEDIA

7 Foto’s van jezelf
Als iemand een foto op Facebook plaatst en aangeeft
dat jij hierop staat (‘taggen’) slaat dit recept de foto
automatisch op in je Dropbox. Het recept maakt 
zonder wijziging een mapje /IFTTT/Facebook aan 
waar je al die kiekjes kunt terugvinden. Uiteraard kun 
je zelf ook een map specificeren.
Kanalen: Facebook, Dropbox
Recept: IF (you are tagged in a foto) THEN (Add
file from URL to Dropbox)

8 Zelfde avatar
Als je zowel Facebook als Twitter gebruikt, kan het
prettig zijn om op beide diensten dezelfde profielfoto
te gebruiken. Op het moment dat je je Facebookprof-
ielfoto verandert, zorgt dit recept ervoor dat diezelfde 
afbeelding nu ook in je Twitter-profiel staat.
Kanalen: Facebook, Twitter
Recept: IF (Your profile changes, Picture) THEN
(Update Profile picture)

9 Ik heb gesport!
Een stok achter de deur helpt als je je conditie wilt ver-
beteren. Dit recept plaatst een bericht op je Facebook-
tijdlijn als je een workout registreert met Up. Up is een 
polsbandje dat je bewegingen registreert. Het is ook 
een zelfstandige app voor iOS en Android, die automa-
tisch je bewegingen bijhoudt. Het is wel nodig om zelf 

  Tip 07 De 

namen van de 

opgeslagen

bestanden moet

je wel handmatig

veranderen,

die zijn erg lang 

en ingewikkeld.

  Tip 08 IFTTT

maakt het 

makkelijk om je 

online identiteit 

consequent

te houden.

  Tip 06 Enkele

minuten nadat 

het bestand in 

de map is ge-

plaatst, krijg je

een notificatie.

Home automation
IFTTT heeft diverse channels die helpen om je huis te automa-
tiseren. Van Philips hue (lampen die je via internet kunt bedienen) 
tot complete thermostaat- en klimaatbeheersing. Het leuke
is dat je niet gebonden bent aan een eenvoudige vorm van bedi-
enen op afstand. Je kunt je huis ‘zelfstandig’ laten beslissen over 
optimale omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen
van het weerbericht aan de thermostaat. Of laat de hue-lampen 
flitsen als je favoriete voetbalteam gewonnen heeft. Hoelang 
duurt het voor onze huizen slimmer zijn dan wij zelf?
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in de app aan te geven wat je voor activiteit deed. 
Meteen daarna verschijnen het type activiteit en de 
lengte ervan op Facebook, zodat anderen weten dat 
je niet opgeeft.
Kanalen: Up, Facebook
Recept: IF (Activiteit in Up) THEN (Post status to 
Facebook)

10 Kijk later
Een geduchte concurrent van het in tip 5 genoemde 
Instapaper is Pocket, een app waar je websites, ar-
tikelen en video’s naar toe kunt zenden om ze later 
op je gemak te bekijken. Ook IFTTT kun je hierop 
loslaten, bijvoorbeeld door alle YouTube-video’s die 
je markeert voor ‘later kijken’ naar Pocket te sturen. 
Het grote voordeel dat Pocket heeft ten opzichte van 
Instapaper is dat video’s automatisch in een aparte 
rubriek in de app zijn terug te vinden.

Kanalen: Pocket, YouTube
Recept: IF (New YouTube video saved for later) THEN 
(Save for later in Pocket)

GEHEUGENSTEUNTJES

11 Herinneren
Het kan handig zijn om herinneringen 
die je via iPhone maakt meteen met 
iemand anders te delen. Met bijvoor-
beeld de baas of je partner. IFTTT kan 
een specifieke lijst van herinneringen in 
de gaten houden of bij elke nieuwe her-
innering een mailtje afvuren. Door een 
specifieke lijst te bewaken, is dit ook een 
snelle manier om even een berichtje te 
sturen over iets wat je absoluut niet wilt 
vergeten.
Kanalen: Gmail, iOS Reminders
Recept: IF (New reminder added
to list) THEN (Send an e-mail)

12 Mail in Evernote
Gmail geeft je de mogelijkheid om belangrijke mailtjes 
met een ster te markeren. IFTTT maakt het nog mak-
kelijker om die weer terug te vinden door een van ster 
voorzien mailtje naar een Evernote-notitieboek te kopi-
eren. Denk hierbij aan routebeschrijvingen, rapporten, 
dingen die je nog even rustig wilt nalezen. Het scheelt 
een boel klikwerk en je hebt al je belangrijke informatie 
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Het soort activiteit en de 
lengte ervan verschijnen op 
Facebook, zodat anderen 
weten dat je niet opgeeft

Interacties tussen recepten
IFTTT wordt nog krachtiger als je verschillen-
de recepten op elkaar laat reageren. Als IFTTT 
bijvoorbeeld een attachment opslaat in Drop-
box, kan het volgende recept je via Pushover 
waarschuwen dat er iets is binnengekomen en 
meteen ook een mailtje sturen naar je collega’s. 
De recepten van IFTTT draaien onafhankelijk van 
elkaar, maar kunnen dus prima elkaars ‘trigger’ 
zijn. Zorg er echter wel voor dat je de ‘lus’ con-
troleert. Voor je het weet zijn de IFTTT-diensten 
allemaal bestanden naar elkaar aan het sturen 
en dan zou die Dropbox opeens vol kunnen 
lopen. Wees ook voorzichtig met mailtjes aan 
anderen. Het kan natuurlijk altijd, maar pas op 
dat je van IFTTT niet per ongeluk een spambot 
maakt.
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op één plek. Overigens wordt alle opmaak verwijderd, 
dus mooie nieuwsbrieven en zo kunnen onleesbaar 
worden via deze methode.
Kanalen: Gmail, Evernote
Recept: IF (New starred e-mail in Inbox) THEN (Create a 
note in Evernote)

13 Goedkope games
De ‘Humble Bundle’ is een steeds terugkerende actie 
om geld in te zamelen voor goede doelen. Dit gebeurt 
door pakketten met computergames te verkopen, 
waarbij jij bepaalt wat je ervoor wilt geven, al is het 
slechts een dollar. Wil je weten wanneer de volgende 
bundel in de verkoop gaat? IFTTT laat het je weten. Dit 
is uiteraard slechts een voorbeeld van hoe je iets kunt 
laten reageren op een nieuwsfeed-item.
Kanalen: RSS, Pushover
Recept: IF (New feed item: http://blog.humblebundle.
com/rss) THEN (Pushover notificatie)

  Tip 12 

Evernote is de 

perfecte plek

om alle belan-

grijke mails te 

bewaren.

  Tip 13 Voor

weinig geld 

leuke games. En 

je steunt er nog 
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Zoekwoorden en rss
De krachtigste en persoonlijkste IFTTT-recepten
maak je door gebruik te maken van zoekwoor-
den. Zo is het heel eenvoudig om een eigen 
IFTTTscript te maken dat reageert op bepaal-
de e-mailberichten. Vergeet ook niet dat een 
rss-kanaal meer kan dan alleen nieuwsberichten 
tonen. De standaardrecepten zijn krachtig, maar 
op het moment dat je zelf op zoek gaat naar 
slimme sleutelwoorden, kun je IFTTT op een 
buitengewoon intelligente manier gebruiken. 
Experimenteer dus vooral met dit soort zoek-
functies om elke dienst helemaal naar je eigen 
hand te zetten.

Alle mailtjes met ster op 
één plek in Evernote
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HUIS VAN DE TOEKOMST

14 Zon onder lamp aan
Philips produceert al enige tijd ‘hue’. Dit zijn via
internet bedienbare lampen, die ook via een IFTTTre-
cept te activeren zijn. Als je op vakantie gaat en
toch de illusie wilt geven dat er iemand thuis is, kun
je de lampen automatisch aan laten gaan bij zonson-
dergang en weer uit op een door jezelf te bepalen
tijdstip. Het zonsondergangsrecept activeer je via het
weerkanaal.
Kanalen: Weather, Hue
Recept: IF (Sunset) THEN (Turn on lights)

15 Alarm uit
Het iSmartAlarm-systeem is via internet aan en uit
te zetten. En dus ook via IFTTT. Het leuke is dat je
nooit meer hoeft te denken aan het uitzetten van
je alarm, door de de-activatie te koppelen aan de
locatie van je smartphone. Op het moment dat je in
de buurt van je huis komt, gaat het alarm automatisch
uit zonder dat je zelfs maar een code hoeft te

  Tip 14 

Hue-lampen

kunnen zelfs

op commando 

van kleur veran-

deren.

Met automatisch 
geactiveerde verlichting
kun je potentiële inbrekers
afschrikken

onthouden. Je kunt het recept ook omdraaien, zodat
het alarm ook weer aan gaat als je het huis verlaat.
Kanalen: iSmartAlarm, iOS of Android Location
Recept: IF (location) THEN (deactivate
iSmartAlarm)

16 Bewegingssensoren
De WeMo-bewegingssensoren van 
Belkin zijn niet alleen geschikt om je 
huis te bewaken. Je kunt zo’n sensor 
ook naast de kattenbak zetten. IFTTT
zorgt er dan voor dat, elke keer als 
de kat op de bak is geweest, jij een 
mailtje krijgt. Dan weet je wanneer 
het tijd is om weer naar, eh, ‘goud’ te
scheppen in de bak van Fluffy.
Het houdt natuurlijk niet op bij de 
kattenbak. De sensor kan je, mits 
strategisch geplaatst, ook vertellen 
hoe laat je zoon of dochter écht 
thuis kwam.
Channel: WeMo Motion, Email
IF (detect motion) THEN
(send e-mail) 

  Tip 15 Je 

telefoonis me-

teen de ‘sleutel’ 

van dit

alarmsysteem.

  Tip 16 Je kunt de sensor overal

plaatsen en via mail een waarschuwing

krijgen als er daar iets beweegt.
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DO
IFTTT werkt volautomatisch werkt met triggers: wan-
neer er iets gebeurt, dán voeren we deze actie uit. 
Bijvoorbeeld: wanneer iemand op Facebook jou in een 
foto tagt (= de trigger), dan downloadt IFTTT de foto 
naar je Dropbox (= de actie). IFTTT heeft nu ook een 
DO-knop. In plaats van een trigger voer je direct een 
IFTTT uit wanneer je op de knop drukt.

1 Licht aan in het donker
Dit recept werkt met slimme verlichting die te koppelen 
is met IFTTT. Denk aan Philips Hue of de Belkin-verlicht-
ing. Door het te koppelen aan de lokale tijd waarop de 

Wil je je domotica-apparatuur echt slim maken, dan knoop je de 
gadgets samen met je sociale netwerken en andere hardware aan 
elkaar. Wij geven je handige recepten waarmee je de apparatuur in je 
huis volautomatisch laat samenwerken.
J O R I S  P E T E R S E

Knoop je al je domotica aan elkaar
15 IFTTT-RECEP-

TEN VOOR EEN 
SLIMMER HUIS

zon ondergaat, springt het licht net als een lantaarnpaal 
precies op tijd aan wanneer het donker wordt. Wellicht 
is het vanuit verbruiksperspectief een goed idee om 
alleen de verlichting in de huiskamer aan te zetten en 
de melding aan te houden wanneer IFTTT de verlichting 
aan zet, zodat je deze ook meteen weer uit kunt zetten 
wanneer je niet thuis bent.
HTTP://TINY.CC/IFL

2 Verwarm het huis vast voor
Wanneer je de IFTTT-app gebruikt, kun je ook de locatie 
van je smartphone gebruiken als trigger. Met een recept 
waarbij je je smartphone-locatie (dus feitelijk je eigen lo-
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catie) koppelt aan je thermostaat (bijvoorbeeld Nest 
of Netatmo) kun je deze vast het huis laten opwar-
men als je onderweg naar huis bent. Bijvoorbeeld als 
je op het station aankomt of over een afslag van de 
snelweg rijdt. Maar je kunt het ook andersom instel-
len, de thermostaat lager zetten wanneer je je huis 
verlaat zodat je niet een leeg huis warm stookt.
HTTP://TINY.CC/IFE

3 Slim nachtlampje
Je kunt overal lampen kopen met een ingebouwde 
bewegingssensor, zodat de lamp aanschiet zodra 
je erlangs loopt. Handig bijvoorbeeld wanneer je 
midden in de nacht uit bed moet om naar het toilet 
te gaan. Met een simpel receptje ga je een stapje 
verder. Met een bewegingssensor (van bijvoorbeeld 
Belkin) kun je je verlichting koppelen. Wanneer de 
bewegingssensor wat opmerkt, springen de lichten 
op de gang en het toilet aan. Je kunt er met speci-
fieke kleurlampen meteen bij instellen welke kleur 
en hoe gedimd de verlichting moet zijn, zodat je niet 
meteen verblind wordt.
HTTP://TINY.CC/IFH

4 Lichtkleur met muziek afstemmen
Wanneer je gekleurde verlichting hebt, kun je de 
sfeer in de huiskamer makkelijk bepalen of veran-
deren. Maar een andere sfeermaker in huis wordt 
bepaald door de muziek die je luistert. Met dit re-

cept stem je de twee op elkaar af. Wanneer je muziek 
via Spotify luistert, stemt de kleur van de verlichting 
af op de dominante kleur van de albumcover van het 
liedje. Een handig recept voor meer sfeer in huis, tenzij 
je graag naar het titelloze witte album van The Beatles 
luistert.
HTTP://TINY.CC/IFS

5 Gordijnen dicht, lichten aan
De UP-wearable van Jawbone heeft een slaapmodus. 
Hierin wordt je slaapgedrag geregistreerd. Maar dat 
is niet waar we dit IFTTT-recept voor inzetten. Met dit 
recept koppel je de verbonden gordijnen en verlicht-
ing van Lutron aan de slaapstand van je wearable. 
Wanneer deze merkt dat je in slaap valt, doet hij alle 
verlichting uit en de gordijnen in huis dicht. Eventueel 
breid je het ook uit met een receptje om de temperatu-
ur van je thermostaat omlaag te schroeven wanneer je 
in slaap sukkelt.
HTTP://TINY.CC/IFG

6 Koffietijd
Wanneer je een WeMo-stopcontact koppelt aan IFTTT, 
kun je allerlei slimme recepten bedenken voor ouder-
wetse huishoudelijke apparatuur. Bijvoorbeeld met dit 
recept, dat je WeMo-switch aan laat springen op een 
gezette tijd. Wanneer je bijvoorbeeld je ouderwetse kof-
fieapparaat inplugt in de WeMo, kun je ervoor zorgen 
dat hij al begint te lopen, terwijl je zelf nog in bed naar 
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de wekker ligt te vloeken. Zo heb je iedere ochtend 
verse koffie, mits je voor het slapen niet vergeet 
koffie en water in het apparaat te doen.
HTTP://TINY.CC/IFK

7 Alarm uitzetten bij thuiskomst
Je kunt meerdere homesecurity-systemen koppel-
en aan IFTTT, in dit voorbeeldrecept gebruiken we 
iSmartAlarm. Natuurlijk wil je dat je alarmsysteem 
uit gaat wanneer je thuiskomt. Dit recept koppelt 
je iPhone- locatie aan je alarm, zodat dat netjes 
uitschakelt wanneer je thuiskomt. Uiteraard is 
dit ook mogelijk met de locatie van je Android. Is 
je locatieregistratie niet snel of accuraat genoeg, 
dan kun je ook een recept maken dat je alarm 
uitschakelt wanneer je verbinding legt met je thuis-
netwerk. Mits je natuurlijk voor de deur al netwerk-
bereik hebt.
HTTP://TINY.CC/IFA

8 Je iPad als alarm
Manything is een handig appje waarmee je de 
camera van je smartphone of tablet omtovert tot 
beveiligingscamera. Handig bijvoorbeeld als je nog 
een oud apparaatje hebt liggen. Plug hem in, zet 
hem neer en start de app (dat kan eventueel ook 
geautomatiseerd via IFTTT). Wanneer de camera 
een beweging detecteert, kun je dit ook als trigger 
gebruiken. Bijvoorbeeld om een melding naar je 

smartphone te sturen, zodat je even de buren kunt 
vragen of er iets aan de hand is.
HTTP://TINY.CC/IFY

9  Handsfree Facebook meldingen
Wie ernstig verslaafd is aan sociale netwerken, kan ze 
koppelen aan de verlichting. In dit specifieke recept 
knippert de verlichting kort wanneer je een Face-
book-melding krijgt. Het kan met Facebook-meldingen, 
maar ook Instagram, Twitter, sms’jes of nieuwe e-mails 
zijn te koppelen aan je verlichting. Dat kan handig zijn, 
maar doe het met mate, tenzij je je slimme verlichting 
als stroboscoop wilt gebruiken.
HTTP://TINY.CC/IFF

10 Brandalarm!
Wanneer er brand uitbreekt, wil je dat natuurlijk zelf 
zo snel mogelijk weten. Een Nest-rookmelder regelt dit 
standaard. Niet alleen met een hoorbaar alarmgeluid, 
maar ook met een melding op je smartphone, zodat je 
het ook merkt als je niet thuis bent. Maar wellicht ben 
je niet de enige die gebaat is bij een alarm. Wanneer er 
brand uitbreekt, is het bijvoorbeeld ook handig als de 
buren hier tijdig van op de hoogte zijn. Dat is wat dit re-
cept regelt. Wanneer het alarm van je Nest rookmelder 
afgaat, wordt ook een sms-bericht gestuurd naar het 
telefoonnummer van je buren, zodat die ook tijdig naar 
buiten kunnen rennen.
HTTP://TINY.CC/IFO
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DO-RECEPTEN

11 Willekleurig
Dat je slimme verlichting de stemming in je huiskamer kan bepalen door 
een bepaalde kleur aan te nemen, is erg leuk. Maar in praktijk zit je vaak 
heel lang te rotzooien omdat je niet weet welke kleur je wilt, om vervolgens 
toch maar weer voor een saaie witte kleur te gaan. Met dit recept geeft een 
druk op de DO-knop je Hue-verlichting een willekeurige kleur. Uiteraard is 
dit recept ook op andere kleurlampen toepasbaar.
HTTP://TINY.CC/DOL

12 Alarm vergeten?
Er zijn veel alarmsystemen die verbonden zijn met internet. Hierdoor kun 
je het alarm op afstand bedienen of met de camera meekijken. Let er 
overigens goed op dat je je beveiligingscamera’s goed beveiligt, want ook 
anderen kunnen er even makkelijk bij. Dit DO-recept is juist voor degene 
die van huis is gegaan en zijn Myfox-alarmsysteem is vergeten aan te 
zetten. Een simpele druk op de knop en het systeem springt direct aan.
HTTP://TINY.CC/DOA

13 Zet je thermostaat op een temperatuur
Je Nest-thermostaat wil je zoveel mogelijk uit handen nemen door de 
temperatuur zelf te regelen. Dat is leuk, maar soms weet je het zelf net 
even beter. Met dit recept stel je je Nest in op een temperatuur die je in het 
recept aangegeven hebt, met één druk op de knop. Handig om het huis 
vast op te warmen wanneer je bijna thuis bent, een lagere temperatuur in 
te stellen als je gaat slapen of bijna van huis gaat.
HTTP://TINY.CC/DOY

14 Zet je koffiezetapparaat aan
We hadden al een receptje dat op gezette tijden je koffiezetapparaat aan 
zet. Maar met een handig DO-receptje kan dat ook op oproep. Handig om 
je Senseo vast voor te verwarmen of als je al koffie en water in het apparaat 
hebt gedaan. Ook in dit geval plug je je apparaat in een WeMo-switch, die aan 
springt wanneer je de DO-knop indrukt. Het recept is dus ook mogelijk op 
andere apparatuur. Alleen hebben theeliefhebbers toch wat pech, aangezien 
een fysieke knop verspringt wanneer het water in de waterkoker kookt.
HTTP://TINY.CC/DOQ

15 Sesam open u
Je kunt een IFTTT-receptje maken om ervoor te zorgen dat je garagedeur 
automatisch opengaat wanneer je thuiskomt. Maar een heel prettig idee is 
dat niet: een verkeerde trigger en anderen lopen zo je garage binnen. Dan 
liever je Garageio-deur openen met een druk op de knop. Wanneer je aan 
komt rijden, hoef je alleen maar je smartphone te pakken om de deur te 
openen. Een kleine moeite voor een veiliger gevoel. 
HTTP://TINY.CC/DOV
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In navolging van andere slimme apparaten gaat ook de thermostaat 
met zijn tijd mee. Een moderne thermostaat kun je dankzij een internet-
verbinding en een app overal bedienen. Het grote voordeel? Je hoeft 
nooit meer in een koud huis thuis te komen. Wij hebben zeven ‘slimme’ 
thermostaten voor je getest.
J E R O E N  B O E R

7 slimme thermostaten vergeleken
WARMTE OP MAAT

E en thermostaat die je met 
een app overal buitens-
huis kunt bedienen, is een 

interessante upgrade van je huis. 
Je hoeft nooit meer in een koud 
huis thuis te komen én je kunt altijd 
controleren of je niet vergeten bent 
de verwarming uit te zetten. In de 
praktijk noemen we een thermo-
staat met app al snel een slimme 
thermostaat. Dat wekt verwach-
tingen, want waarom zijn ze slim? 
Het slimme zit hem vooral in de 
verbinding met internet. Hierdoor 
kun je de thermostaat ook overal 
via een app of soms ook via een 

webinterface bedienen. Daarnaast 
functioneert iedere thermostaat in 
dit artikel ook als klokthermostaat. 
Je kunt hem dus programmeren om 
op gewenste tijden automatisch het 
huis te verwarmen. Het slimme ten 
opzichte van een normale klokther-
mostaat is dat het programmeren 
via de app of webinterface veel 
eenvoudiger is. Maar wat kan een 
slimme thermostaat niet? Ondanks 
dat je de thermostaat overal en dus 
ook vanaf iedere ruimte in huis kunt 
bedienen, is het geen oplossing 
voor problemen als een slaapkamer 

die niet meer opwarmt omdat het 
in het hoofdvertrek warm is. Hier 
is zoneregeling voor nodig, en de 
geteste thermostaten houden – net 
als een traditionele thermostaat 
– één plek in huis (doorgaans de 
huiskamer) in de gaten. De in dit 
artikel geteste Honeywell EvoHome 
is overigens op een eenvoudige 
manier (zonder vergrijpende aan-
passingen aan het cv-systeem) in 
te zetten voor zoneregeling door 
middel van speciale radiografische 
radiatorknoppen.

Energie besparen?
Alle geteste thermostaten kun je 
met je smartphone bedienen. Zo 
kun je de verwarming een half-
uurtje voordat je thuiskomt alvast 
aanzetten. Dat maakt wat ons 
betreft ook direct het belangrijkste 
aankoopargument van een slimme 
thermostaat duidelijk: comfort. 
Fabrikanten schermen doorgaans 
met energiebesparing als belang-
rijkste argument. Dat geldt vooral 
voor mensen die met een verkeerd 
geprogrammeerde klokthermostaat 
werken, die ze door de ingewikkelde 
bediening niet juist instellen. Ver-
laag je de temperatuur wel netjes 
als je niet huis bent en als je gaat 
slapen, dan zul je met een slimme 
thermostaat geen energie bespa-
ren. De Nest probeert wel energie 
te besparen door te achterhalen of 
je thuis bent en als dit niet het geval 
is, zelf de verwarming uit te zetten. 
Andere thermostaten kunnen dit 
niet. Je kunt bij een aantal wel via 
IFTTT geofencing instellen.

Slimme aanwarming
Sommige thermostaten hebben zelflerende aanwarming. Dit bete-
kent dat de thermostaat leert en uitrekent hoelang het duurt om je 
huis op te warmen. Hierdoor is bij gebruik van het klokprogramma 
je huis warm op de tijd die je hebt ingesteld in het klokprogramma. 
Als je bijvoorbeeld om zes uur ’s ochtends een warm huis wilt heb-
ben, dan stel je het klokprogramma op zes uur in. Bij thermostaten 
zonder zelflerende aanwarming begint de thermostaat pas op het 
ingestelde tijdstip met verwarmen en zul je zelf het klokprogram-
ma bijvoorbeeld twintig minuten eerder moeten laten beginnen om 
het op de gewenste tijd warm te hebben. Zelflerende aanwarming 
is overigens geen nieuwe mogelijkheid van slimme thermostaten, 
ook de betere (klok)thermostaten ondersteunen dit.

  Een slimme thermostaat bespaart vooral energie in vergelijking met een lastig in te 

stellen klokthermostaat die niet goed geprogrammeerd is.

Een slimme thermostaat bespaart vooral energie in vergelijking met een lastig in te 
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Aan/uit of modulerend
Er zijn twee manieren om een 
verwarmingsketel aan te sturen: 
aan/uit-regeling of modulerende 
regeling. Bij een aan/uit-regeling 
wordt simpelweg de brander 
voluit in- of uitgeschakeld. Bij 
modulerende regeling kan de 
brander op verschillende inten-
siteiten worden aangestuurd, 
waardoor er met verschillende 
watertemperaturen gewerkt kan 
worden. Hierdoor is in potentie 
de temperatuur constanter en is 
er een lager gasverbruik mogelijk, 
doordat er voor een lagere 
watertemperatuur gekozen kan 
worden. Voor modulerende 
aansturing wordt meestal het 
OpenTherm-protocol gebruikt. 
Het OpenTherm-protocol maakt 
het ook mogelijk om via de 
thermostaat in te stellen of de 
verwarmingsketel warm tapwater 
op voorraad moet houden, dit 
kost uiteraard energie en kan 
ook op de ketel zelf worden 
ingesteld. In theorie verbruikt 
modulerende aansturing minder 
gas dan een aan/uit-regeling, 
maar dat is niet altijd zo. Boven-
dien kunnen de meeste moderne 
verwarmingsketels ook in com-
binatie met een aan/uit-thermo-
staat zelf moduleren op basis van 
watertemperatuur. Toch verdient 
modulerende aansturing de 
voorkeur als je verwarmingsketel 
dit ondersteunt. Iedere module-
rende verwarmingsketel kan ook 
omgaan met een aan/
uit-thermostaat.

ENECO TOON
Eneco’s Toon is met zijn 7inch-
aanraakscherm de grootste 
thermostaat in de test. Een ander 
opvallend punt zijn de maandelijkse 
abonnementskosten van 3,50 euro 
voor Eneco-klanten en 4,95 euro 
voor niet-klanten. De installatie met 
een ketelmodule die als voeding 
dient, is vergelijkbaar met de Nest 
en ThermoSmart. Daarnaast plaats 
je in de meterkast een kastje dat je 
aansluit op je slimme meter of via 
plaksensoren op normale energie-
meters. Wij hebben Toon getest 
met softwareversie 3.1, die aanzien-
lijk sneller is dan 2.9, maar nog niet 
naar iedere Toon is uitgerold. Over 
de snelheid hebben we met versie 
3.1 niets te klagen.
Het klokprogramma kun je op 
de Toon zelf en via de tabletapp 
instellen. Via de smartphone-app 
of de webinterface kun je het 

klokprogramma niet aanpassen. 
Met de smartphone-app kun je 
de temperatuur veranderen en 
vastzetten, het klokprogramma 
in- of uitschakelen en de verbruiks-
gegevens inzien. Op de Toon zelf 
zijn die verbruiksgegevens wat ons 
betreft dé grote kracht. Je ziet live 
het elektriciteitsverbruik en bijna 
live het gasverbruik. Daarnaast kun 
je het verbruik op allerlei manieren 
in grafieken terugkijken en vergelij-
ken met vergelijkbare huishoudens. 
Toon kan verder het weerbericht en 
de file-informatie tonen. Je kunt alle 
informatie die Toon beschikbaar 
heeft naar eigen inzicht een plekje 
geven op het scherm. Daarnaast 
is Toon erg goed geïntegreerd met 
Philips Hue, waarbij je verlichting 
kunt in- en uitschakelen en vier 
scenes kunt programmeren. Ook 
kun je slimme stekkers en rookmel-

ENECO TOON
Prijs: € 275,-

Score

 Pluspunten
• Live-verbruik

• Vergelijken en terugkijken verbruik

• Koppeling met slimme stekker en 

rookmelder

• Bediening van Philips Hue

• Scherm zelf indelen

  Minpunten
• Abonnement noodzakelijk

•  Niet programmeren via smartphone-

app

• Niet programmeren via webinterface

ders van Fibaro Z-Wave koppelen 
voor het creëren van een klein 
domoticasysteem.

Special_Test Slimme thermostaten.indd   72 18-02-16   11:10



SPECIAL
Test slimme thermostaten

73S M A R T  L I V I N G

Honeywells evohome Wi-Fi valt op 
door zijn 4,3inch-aanraakscherm 
waarop veel informatie past. Ook 
opvallend is dat de evohome wordt 
verkocht met een tafelstandaard, je 
kunt de evohome uit de standaard 
halen en hem gebruiken als een 
soort tablet om hem te program-
meren. Met een optionele muurbe-
vestiging (ca. 42 euro) hang je hem 
alsnog aan de muur, helaas is de 
muurbevestiging van de vorige evo-
home niet geschikt. Ten opzichte 
van de vorige evohome valt op dat 
er geen losse internetgateway  no-
dig is. De evohome maakt nu direct 
contact met je draadloze netwerk. 
Op de verwarmingsketel sluit je een 
draadloze OpenTherm- of aan/uit-
module aan.
Je kunt het klokprogramma van de 
evohome zowel via het scherm als 
via de smartphone-app program-
meren, een webinterface is er niet. 

Handig is verder dat je kunt kiezen 
voor afwezig, vrije dag of speciale 
dag. Zo kun je als je thuiswerkt 
direct kiezen voor een dag waarop 
de verwarming de hele dag aan-
staat, terwijl je als je weggaat snel 

HONEYWELL EVOHOME
WI-FI

Prijs: € 299,-

Score

 Pluspunten
• Duidelijk aanraakscherm

• Uit te breiden tot zoneregeling

• IFTTT-ondersteuning

• Vrije of speciale dag

  Minpunten
• Geen webinterface

• Geen extra’s op scherm

• Muurbevestiging los aanschaffen

de temperatuur kunt verlagen. 
Opvallend voor het grote scherm 
is dat er geen extraatjes als het 
weerbericht worden getoond, in 
de app wordt dit wél gedaan. Met 
de Honywell evohome Wi-Fi heb je staat, terwijl je als je weggaat snel de Honywell evohome Wi-Fi heb je 

HONEYWELL EVOHOME WI-FI
de mogelijkheid tot zoneregeling. 
Hiervoor plaats je op iedere radi-
ator (inclusief de ruimte waar de 
evohome hangt) een speciale kraan 
die 79 euro per stuk kost.

De Netatmo Thermostaat is ontwor-
pen door de bekende ontwerper 
 Philippe Starck. Het vierkante 
plexiglas blokje heeft een doorzich-
tige rand die je middels bijgeleverde 
stickers een zelfgekozen kleur 
kunt geven. Als enige thermostaat 

in deze test kun je hem vanuit de 
verpakking zowel gebruiken voor 
muurmontage als op een tafelstan-
daard. Muurmontage is eenvoudig, 
er gaat een draad direct vanaf de 
thermostaat naar de ketel en een 
losse internetgateway maakt via wifi 

NETATMO THERMOSTAAT
Prijs: € 179,-

Score

 Pluspunten
• Muurbevestiging en tafelstandaard

• Duidelijke app

• Eenvoudig instellen

• IFTTT-ondersteuning

  Minpunten
• Geen OpenTherm

• Tafelstandaard gammel

verbinding met internet. Grappig is 
dat je de thermostaat zowel hori-
zontaal als verticaal kunt monteren. 
Bij gebruik van de tafelstandaard is 
de aansluiting lastiger omdat je de 
wifi-gateway dan als ketelinterface 
aansluit. De thermostaat onder-
steunt enkel de aan/uit-regeling.
Het schermpje van de Netatmo 
Thermostaat maakt gebruik van 
E Ink en is hierdoor erg goed af 
te lezen. Op de thermostaat zelf 
wordt de huidige en ingestelde 
tijd getoond. Door op de boven- of 
onderkant (of zijkanten, afhankelijk 
van hoe je hem ophangt) te druk-
ken verander je de temperatuur. Je 
kunt de Netatmo bedienen en het 
klokprogramma instellen via de app 
of webinterface. Hier vind je een 
schuifje om aan te geven dat je niet 
thuis bent zodat de temperatuur 
direct verlaagd wordt. Een handma-
tige temperatuur kun je eenvoudig 
vastzetten tot een bepaalde tijd, 

handig als je onverwacht een dag 
thuis bent. De tafelstandaard is niet 
zo’n succes. Het blokje plexiglas 
mist gewicht, waardoor je het 
geheel op moet pakken om hem te 
bedienen. De bevestiging is daarbij 
niet heel stevig. Als je even te hard 
knijpt, zie je dat de bevestiging 
deels loskomt.

NETATMO THERMOSTAAT
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De Nest Learning Thermostat valt 
op door zijn fraaie ontwerp dat met 
de roestvrijstalen ring erg degelijk 
aanvoelt. De basisbediening is net 
zo simpel als de bekende Honeywell 
Round: je draait om de tempera-
tuur te wijzigen. Verdere opties krijg 
je door op de thermostaat te druk-
ken, waarbij je direct de luchtvoch-
tigheid en het weerbericht ziet. Het 
schermpje is normaal gesproken 
zwart, alleen als je in de buurt komt 
verschijnt de temperatuur. De Nest 
is direct verbonden met je wifi-
netwerk. Wel is er een ketelinter-
face nodig die de Nest tevens van 
elektriciteit voorziet. Het grootste 
nadeel van de Nest is dat hij niet 
om kan gaan met OpenTherm-
aansturing. Wil je de thermostaat 
liever los dan aan de muur, dan kan 
dit met een optioneel voetje van 35 
euro.
De Nest werkt goed, het was bij ons 

Honeywells Round is vanouds onze 
favoriete thermostaat. Er is niets 
intuïtiever dan draaien aan een ring 
om de temperatuur te verhogen of 
verlagen. Nest bracht deze vorm 
van bedienen naar de slimme 
thermostaat en in de vorm van de 
Round Connected maakt Honeywell 
zijn vertrouwde rondje slim door 
hem te koppelen met een internet-
gateway. 
Op het scherm zie je constant 
de huidige kamertemperatuur. 
Door aan de ring te draaien licht 
het scherm blauw op en stel je 
de gewenste temperatuur in. In 
tegenstelling tot de evohome 
Wi-Fi (die dezelfde app gebruikt) 
ondersteunt de Round Connected 
geen zelflerende aanwarming. De 
Round zal dus pas beginnen met 
verwarmen op het tijdstip dat jij in 
het klokprogramma instelt. De app 
is, zoals gezegd, precies hetzelfde 

qua comfort in ieder geval in orde. 
Uniek is dat de Nest het klokpro-
gramma zelf kan samenstellen op 
basis van je gedrag. De Nest heeft 
bewegingsdetectie en ziet dus of 
je thuis bent. Heb je ook Nest-
rookmelders, dan worden die ook 
als bewegingssensoren gebruikt. 
De Nest zet de verwarming uit als je 
niet thuis bent en als dit regelmatig 
op hetzelfde tijdstip is, dan neemt 
hij dit op in het klokprogramma. Dit 
werkt niet altijd goed, gelukkig kun 
je het zelflerende klokprogramma 
en de aanwezigheidsdetectie ook 
uitschakelen. Via de app en de 
webinterface kun je het klokpro-
gramma zelf instellen. Dit kan ook 
via de interface op de thermostaat 
zelf, maar dit werkt wat omslachtig. 
Handig is dat je kunt aangeven dat 
je afwezig bent, waarna de tempe-
ratuur automatisch daalt. Inmiddels 
heeft Nest de derde generatie Nest 

als die van de evohome. Je kunt de 
temperatuur wijzigen, snelle acties 
uitvoeren en een klokprogramma 
instellen. Ten opzichte van de 
evohome heeft de app wel minder 
snelle acties. Zo ontbreken de 

NEST LEARNING 
THERMOSTAT

Prijs: € 219,-

Score

 Pluspunten
• Ontwerp

• Eenvoudige bediening

• IFTTT-ondersteuning

• Aanwezigheidsdetectie

  Minpunten
• Geen OpenTherm

HONEYWELL ROUND 
CONNECTED OPENTHERM

Prijs: € 149,-

Score

 Pluspunten
• Intuïtief

• IFTTT-ondersteuning

• Prijs

  Minpunten
• Geen webinterface

• Vaste afwezigheids temperatuur

Thermostat aangekondigd. Deze 
heeft een groter scherm én onder-
steuning voor OpenTherm, maar 
deze hebben we nog niet kunnen 
testen. 

speciale programma’s voor de vrije 
of speciale dag. Vreemd is dat je de 
waarde van de sneltoets ‘afwezig-
heidstemperatuur’ niet zelf kunt 
kiezen bij gebruik van de Round 
Connected. De afwezigheidstempe-

NEST LEARNING THERMOSTAT

HONEYWELL ROUND CONNECTED OPENTHERM
ratuur via deze sneltoets is altijd 15 
graden. Op de evohome kun je dit 
wel instellen via het aanraakscherm 
van de thermostaat. De lage prijs 
maakt echter veel goed.

hem te koppelen met een internet-

ondersteunt de Round Connected 
geen zelflerende aanwarming. De 

verwarmen op het tijdstip dat jij in 
het klokprogramma instelt. De app 
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De thermostaat die ons qua programmeren het beste 
bevalt, is de ThermoSmart.
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ThermoSmart heeft zijn witte ther-
mostaat zo onopvallend mogelijk 
ontworpen. Wel wordt in oranje cij-
fers groot de temperatuur getoond, 
dit kun je eventueel uitschakelen. Je 
sluit de ThermoSmart aan via een 
ketelinterface die ook als voeding 
dient. Via wifi maakt de ThermoS-
mart direct contact met internet. 
Aanvankelijk lukte het ons niet 
om de ThermoSmart te verbinden 
met ons wifi-netwerk. Het blijkt dat 
ThermoSmart niet om kan gaan 
met een netwerk dat exclusief op 
802.11n is ingesteld. Ook de oudere 
802.11b/g-standaarden moeten 
ondersteund worden, dit is wat ons 
betreft een zwaar minpunt.
Wel is de ThermoSmart qua pro-
grammeren met het slepen van 
tijdsblokken de handigste van de 
geteste thermostaten. Interessant 
is dat je in het klokprogramma 
per schakelblok kunt instellen 

of je een voorraad tapwater wilt 
warmhouden (de Toon heeft kan 
dit alleen als algemene instelling 
en dus niet per schakelblok). Naast 
het normale weekprogramma is 
er ook een aparte agenda waarin 
je per kalenderdag het standaard-
programma kunt aanpassen. De 
agenda is handig als je op vakantie 
gaat of een dagje thuiswerkt. Via 
de smartphone-app kun je in deze 
agenda voor die dag wijzigingen 
doorvoeren.
Het algemene klokprogramma 

Conclusie
We hebben voor dit artikel zeven 
slimme thermostaten vergeleken. 
Qua mogelijkheden steekt Toon 
echt met kop en schouders boven 
de rest uit. Toon ondersteunt 
OpenTherm- en aan/uit-regeling, 
toont live het energieverbruik, 
kan allerlei gegevens tonen en 
integreert perfect met een Philips 
Hue-systeem. De keerzijde is dat je 
abonnementskosten moet betalen 
die – afhankelijk van of je klant bent 
van Eneco – 3,50 tot 4,95 euro per 
maand bedragen. De enige andere 

THERMOSMART
Prijs: € 249,-

Score

 Pluspunten
• Handig programmeren

• Agenda

• Tapwater per schakelblok

• IFTTT-ondersteuning

  Minpunten
• Verouderde wifi-standaard

• Bediening muurthermostaat

is alleen via een tablet of webin-
terface beschikbaar. Er is geen 
afwezigheidstoets, wel kun je het 
klokprogramma uitschakelen en 
uiteraard een zelfgekozen tempe-
ratuur instellen. Over de fysieke 
thermostaat zijn we wat minder 
enthousiast. Op zich is de bediening 
met vier knoppen duidelijk, maar 
deze aanraakgevoelige knoppen 
zijn normaal gesproken onzicht-
baar. Ze lichten alleen op als je ze 
aanraakt en je moet precies op een 
knop drukken.

thermostaat die een koppeling met 
de slimme meter maakt is 
Itho Daalderops spIDer Connect. 
De spIDer doet echter beduidend 
minder met de verbruiksgegevens 
en voor een thermostaat van 299 
euro is het jammer dat zelflerende 
aanwarming niet ondersteund 
wordt.
De thermostaat die ons qua pro-
grammeren het beste bevalt, is de 
ThermoSmart. Minder zijn we te 
spreken over de bediening van de 
fysieke ThermoSmart zelf en we 

THERMOSMART

zijn ook niet blij met het feit dat hij 
alleen werkt met een verouderde 
wifi-standaard. Qua bediening op 
de muur gaat er wat ons betreft 
niets boven het draaien aan een cir-
kel, een methode die zowel de Ho-
neywell Round Connect als de Nest 
Learning Thermostat ondersteu-
nen. Je kunt bijna blind de tempera-
tuur wijzigen, waarna op beide ther-
mostaten het scherm oplicht om te 
laten zien waar je de temperatuur 
op instelt. Ondanks het gebrek aan 
OpenTherm-ondersteuning vinden 

ThermoSmart heeft zijn witte ther-
mostaat zo onopvallend mogelijk 
ontworpen. Wel wordt in oranje cij-
fers groot de temperatuur getoond, 
dit kun je eventueel uitschakelen. Je 
sluit de ThermoSmart aan via een 
ketelinterface die ook als voeding 
dient. Via wifi maakt de ThermoS-
mart direct contact met internet. 

om de ThermoSmart te verbinden 
met ons wifi-netwerk. Het blijkt dat 

of je een voorraad tapwater wilt 
warmhouden (de Toon heeft kan 

is alleen via een tablet of webin-
terface beschikbaar. Er is geen 

we de Nest als we kijken naar mo-
gelijkheden en bedieningsgemak de 
beste thermostaat. Wil je een stuk 
minder uitgeven, dan heb je aan 
HoneyWells Round Connect een 
goede koop. Voor 149 euro heb je 
een intuïtieve OpenTherm-thermo-
staat met een app die als grootste 
minpunt geen zelflerende aanwar-
ming ondersteunt. Overigens is die 
Honeywell Round in een aan/uit-
variant minder interessant omdat 
deze door een extra ketelmodule 
179 euro kost.
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Nest Honeywell Eneco Honeywell ThermoSmart Netatmo

Learning Thermo-
stat

Round Connected Toon evohome Wi-Fi ThermoSmart Netatmo Thermo-
staat

Oordeel

Prijs € 219,- € 149,- € 275,-* € 299,- € 249,- €  179,-

Maandelijks abonnement - - € 3,50 of € 4,95 - - -

Aan/uit-regeling ✓ ✓** ✓ ✓** ✓ ✓

OpenTherm-regeling - ✓ ✓ ✓ ✓ -

Instellen OpenTherm tapwater - - ✓ - ✓ -

Netwerkverbinding 802.11b/g/n Ethernet 802.11/b/g/n Ethernet 802.11b/g 802.11b/g/n

Afmetingen thermostaat 8,3 (diameter) x 
3,4 cm

8 (diameter) x 3 cm 19 x 12 x 3 cm 12,5 x 9,3 x 2 cm 12,3 x 7,7 x 2,2 cm 8,3 x 8,3 x 2,2 cm

Muurmontage ✓ ✓ ✓ ✓*** ✓ ✓

Draadloos op standaard ✓*** - - ✓ - ✓

App iOS/Android/Windows Phone ✓/✓/- ✓/✓/- ✓/✓/- ✓/✓/- ✓/✓/- ✓/✓/✓

Aparte tablet-app/interface ✓ - ✓ - ✓ -

Webinterface ✓ - ✓ - ✓ ✓

Klokprograma via thermostaat ✓ - ✓ ✓ - -

Klokprogramma via smartphone ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓

Klokprogramma via tablet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klokprogramma via webinterface ✓ - - - ✓ ✓

Afwezigheidstoets in app ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓

Afwezigheidstoets op thermostaat ✓ - ✓ ✓ - -

Zelfl erende aanwarming ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓

Aanwezigheidsdetectie ✓ - - - - -

IFTTT ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓

API ✓ - ✓ - ✓ ✓

Slimme stekker - - ✓ (€ 55,-) - - -

Koppeling Philips Hue ✓ - ✓ - - -

Koppeling rookmelder ✓ (€ 119,-) - ✓ (€ 64,99) - - -

Koppeling slimme meter - - ✓ - - -

Terugkijken temperatuurverloop - - - - ✓ ✓

Terugkijken branderactiviteit ✓ - - - - ✓

* Inclusief installatie
** Keuze bij aankoop, mogelijk duurder
*** Optioneel tegen meerprijs
**** Alleen huidige dag
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het even niet doet. Ook fijn om te 
weten: je hoeft geen abonnement of 
contract af te sluiten om de spIDer 
Connect te kunnen gebruiken!

Inzicht in energieverbruik
De energiemeter in de meterkast 
laat het  totaalverbruik zien, maar 
verder niets. De gateway van de 
spIDer Connect is verbonden met 
je slimme meter die het energiever-
bruik constant doorgeeft. Je kunt 
deze gegevens opslaan zodat je 
achteraf precies kunt zien hoe-
veel elektriciteit en gas je op een 
bepaalde dag of zelfs in een bepaald 
uur hebt verbruikt. Daarnaast kun je 
een Powerplug kopen, een slimme 
stekker waarmee je een apparaat 
als een lamp kunt schakelen of 
in een klokprogramma zetten, en 
waarmee je het energieverbruik van 
dat apparaat apart kunt terugzien. 
Er zijn ook Powermodules beschik-
baar, een DIN Rail-oplossing die in 
de elektrische installatie kan worden 
geplaatst om een complete groep 

Conclusie
Met Itho Daalderops spIDer 
Connect regel je heel eenvoudig 
het complete binnenklimaat van je 
huis. Daarbij heb je ook nog eens 
gedetailleerd inzicht in je elektri-
citeits- en gasverbruik. Zo heb je 
alles in huis om je energierekening 
zo laag mogelijk te houden zonder 
comfort te verliezen.  

te meten of schakelen. Ideaal om 
bijvoorbeeld de elektriciteitsopwek-
king van een zonne-energie-installa-
tie te meten.

Regelen van de ventilatie
Heb je een geschikt ventilatiesys-
teem van Itho Daalderop, dan kun je 
ook je huisventilatie bedienen. Dat 
gaat via de klimaatthermostaat of via 
de app. Met de instelbare timerknop 
kun je het ventilatiesysteem op hoge 
snelheid laten draaien. De ventilatie 
schakelt automatisch terug na het 
verstrijken van de ingestelde tijd. 
Net als de verwarming kun je ook de 
ventilatie met een klokschema via 
spIDer-web regelen. Wel zo comfor-
tabel en energiezuinig.
 
Inzicht in luchtkwaliteit
Heb je een Itho Daalderop 
ventilatie-unit met CO2-sensors, 
dan regelen deze de ventilator 
automatisch. De sensor meet de 
hoogte van de CO2-uitstoot en de 
ventilator verbetert vervolgens de 
luchtkwaliteit door op een hogere 
stand te draaien. Met een aange-
sloten CO2-sensor kun je op de 
spIDer-thermostaat en in de app de 
luchtkwaliteit uitlezen.

Altijd de juiste temperatuur
Het nadeel van een klokthermostaat 
is dat het programmeren via een 
piepklein schermpje ronduit lastig 
is. Vaak zul je het dus niet aanpas-
sen. Het programmeren van de spI-
Der Connect is niet lastig, maar juist 
erg eenvoudig. Dat komt doordat 
de thermostaat verbonden is met je 
thuisnetwerk en internet. In de over-
zichtelijke webinterface zie je in één 
keer de hele week in beeld waarin je 
met de muis de gewenste tempe-
raturen instelt. In combinatie met 
de smartphone-app zijn last minute 
aanpassingen snel te maken. Deze 
aanpassingen gelden alleen voor die 
dag: het ingestelde klokprogramma 
hoef je dus niet opnieuw te pro-
grammeren! Heb je je smartphone 
niet bij de hand? Geen probleem: 
raak het Itho Daalderop-logo op de 
muurthermostaat aan en op het 
scherm verschijnt een duidelijke in-
terface waarmee je de temperatuur 
kunt wijzigen. De muurthermostaat 
werkt ook als de internetverbinding 

ITHO
DAALDEROP
SPIDER CONNECT 

Regelt het hele binnenklimaat

Itho Daalderop 
spIDer Connect
www.ithodaalderop.nl/

spider-thermostaat

Prijs: € 299,–

Score

 Pluspunten
• Smartphone-app

• Eenvoudig te programmeren

• Inzicht energieverbruik en opwekking

• Slimme stekker

• Regelt ook ventilatie

• Geen contract of abonnement nodig

  Minpunten
• Klokprogramma alleen via website

Een klokthermostaat zorgt ervoor dat je 
huis vanzelf lekker warm is. Helaas is het 
instellen van dergelijke thermostaten vaak 
behoorlijk ingewikkeld. Gelukkig zijn er ook 
slimme thermostaten, zoals deze door ons 
geteste Itho Daalderop spIDer Connect. 
Want onnodig stoken, dat is zonde!
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Van activity trackers tot automatische 
voederbakken, van catcams tot op afstand 
bestuurbaar hondenspeelgoed: ook uw huisdier 
doet graag mee aan de digitale revolutie.
T E K S T:  J O L E I N  D E  R O O I J

Huisdieren gaan digitaal

NIET WÉL
VOOR DE POES

Gadgets voor huisdieren, dat klinkt in eerste instantie wat 
vreemd. Maar digitale apparaten kunnen het leven van uw 
huisdier een stuk prettiger maken. En dat van u erbij. Zo kun-

nen ze bijvoorbeeld zelfs helpen bij het vermaken van uw huisdier, 
als u de deur uit bent. Want de realiteit is dat veel huisdieren overdag 
alleen zijn. Soms hebben ze een maatje, maar het komt ook voor dat 
ze de hele dag zitten te wachten tot hun baasje thuis komt. Op die situ-
atie spelen steeds meer fabrikanten in. Ze maken bijvoorbeeld speel-
tjes waarmee bazen van afstand hun huisdier kunnen vermaken, of 
webcams waarmee ze hun huisdier kunnen toespreken en in sommige 
gevallen zelfs voeren: want automatische voederbakken, te bedienen 
met een app, zijn er inmiddels ook al... 

Hoe fit is Fikkie?
De markt wordt niet alleen overspoeld met speeltjes en com-
municatiesystemen voor uw huisdier, maar ook met gadgets 
die de conditie van uw maatje nauwlettend in de gaten hou-
den. Om eventuele gezondheidsproblemen van uw huisdier 
tijdig te signaleren, kunt u vertrouwen op een halsband die de 
hartslag of het activiteitenpatroon van uw dier bijhoudt. Ook is er 
een intelligente kattenbak die het toiletbezoek van uw lieveling 
tot in detail bestudeert. Over de kattenbak gesproken: zou het 
niet fijn zijn wanneer die zichzelf reinigt? Computer Idee zet de 
interessantste producten voor u op een rij. 

Katten zijn zindelijke dieren. Als 
ze ergens níet van houden, is het 
van een vieze kattenbak. En als 
het baasje ergens niet van houdt, 
dan is het van het verschonen 
van de kattenbak. Wat nu? De 
Litter Robot lijkt het begin van een 
oplossing. Deze kattenbak wil nog 
steeds kattengrit. En dat grit zult 
u nog steeds elke week moeten 
vervangen. Maar scheppen in de 
bak hoeft niet meer. Dat doet de 

Litter Robot namelijk 
voor u. Zeven mi-

nuten nadat de 
kat zijn of haar 
behoefte heeft 
gedaan, draait 
deze spacy bol 

een paar graden 
om zijn as. De 
zwaartekracht 
doet zijn werk 
en het grit zakt  
naar de bodem 

van de bol. Daarbij gaat het door 
een ijzeren zeef, waardoor u niet 
zelf het schepje ter hand hoeft te 
nemen. Drollen en klonten grit 
die urine hebben geabsorbeerd 
worden zo opgeschept en daarna 
gedumpt in een afgesloten bak 
onderin in de Litter Robot. De gri-
trobot bestaat in twee varianten: 
één met raampje aan de achter-
zijde – want dat schijnen katten 
te waarderen (de Litter-Robot 
Bubble) en ééntje zonder extra 
licht-toevoer (Litter-Robot II).
litter-robot.eu

Katten zijn zindelijke dieren. Als 
ze ergens níet van houden, is het 

het baasje ergens niet van houdt, 

Litter Robot lijkt het begin van een 
oplossing. Deze kattenbak wil nog 
steeds kattengrit. En dat grit zult 
u nog steeds elke week moeten 
vervangen. Maar scheppen in de 
bak hoeft niet meer. Dat doet de 

van de bol. Daarbij gaat het door 
een ijzeren zeef, waardoor u niet 

ZELFREINIGENDE KATTENBAK
Prijs: € 399,– voor de Litter-Robot 
Bubble en € 349,– voor de Litter-
Robot II

hartslag of het activiteitenpatroon van uw dier bijhoudt. Ook is er 
een intelligente kattenbak die het toiletbezoek van uw lieveling 

niet fijn zijn wanneer die zichzelf reinigt? Computer Idee zet de 

Litter Robot namelijk 
voor u. Zeven mi-

nuten nadat de 
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Tailio is een intelligente weegschaal 
die u onder de kattenbak kunt 
plaatsen. Elke keer dat uw kat de 
bak bezoekt, meet het apparaat 
zijn of haar gewicht, het gewicht 
van datgene wat de kat achterlaat, 
en de frequentie en duur van het 
bezoek. Die metingen geven goede 
aanwijzingen over de gezondheid 
van uw kat: misschien valt het dier 
af of komt het juist aan. Minder 
ontlasting kan een teken zijn dat 

de kat minder eet. En wanneer 
de kat continu op de bak zit, 
is er mogelijk ook iets mis. Alle 
informatie wordt via wifi naar uw 
draadloze netwerk verstuurd. Via 
een app kunt u de statistieken op 
uw tablet of smartphone bestude-
ren. Dat hoeft overigens niet: als 
er echt iets opvallends gebeurt, 
ontvangt u vanzelf een melding op 
uw smartphone of tablet. Op dat 
moment bent u er vroeg bij, zo legt 
een dierenarts in een filmpje van 
de fabrikant uit. Katten die naar 

de dierenarts worden 
gebracht zijn name-
lijk in het algemeen 

vaak zieker dan 

honden, omdat ze nu eenmaal wat 
minder communicatief zijn. Wan-
neer ze bijvoorbeeld nierproblemen 
hebben, dan is die kwaal in veel ge-
vallen al ver gevorderd. Tailio helpt 
om vroeg aan de bel te trekken in 
dit soort gevallen. Het apparaat 
kan een aantal katten tegelijk in de 
gaten houden, op basis van hun 
gewicht en gedrag. En mocht u wat 
laat zijn met het verschonen van 
de kattenbak, dan laat de bijbeho-
rende app het ook aan u weten.
tailio.com

KATTENBAK MEET GEZONDHEID
Prijs: 179 dollar

Apps & gadgets voor je huisdier

GENOEG BEWEGING?
Prijs: 99 dollar

Niet genoeg beweging voor uw 
hond kan leiden tot verveling, 
gedragsproblemen, overgewicht 
en een kortere levensduur. Aldus 
dierenarts Jeff Werber uit Los 
Angeles, kortgezegd Dr. Jeff, op de 
website van Whistle. Dat Ameri-
kaanse bedrijf ontwikkelde een 
hondengadget waarin een bewe-
gingssensor is verwerkt, om zo bij 
te kunnen houden of uw huisdier 
op een dag voldoende beweging 
krijgt. Bevestig de gadget aan 
de halsband van uw dier en het 
meten begint. Iedere keer dat uw 
hond in de buurt van een bekend 
wifi-netwerk is, stuurt Whistle 
de meest recente gegevens naar 
het internet. Vanaf een app op 
uw smartphone of tablet kunt u 
vervolgens statistieken bekijken 
van de rustmomenten en het ac-
tiviteitenpatroon van uw dier. Als 
u dus een flink eind gaat fietsen 
of wandelen met de hond ziet u 
dat geheid terug op de Whistle-
app. Met de app kunt u bovendien 
foto’s bewaren van uw huisdier en 
bijhouden wat het beestje d e hele 
dag eet.
www.whistle.com

PLASJE CHECKEN
Prijs: 9,99 dollar

De urine van uw hond of kat bevat 
belangrijke informatie over zijn of 
haar gezondheid. De dierenarts 
kan die urine dus gebruiken om te 
controleren of het dier bijvoorbeeld 
lijdt aan diabetes, urineweginfec-
ties of nierstenen. Een deel van die 
controles kunt u nu zelf doen met 
‘Petnostics’. Dat is een wegwerp-
plastic bakje, waar aan de onder-
kant van het doorzichtige deksel 
een urine-analyse-strip is beves-
tigd. Wanneer die in contact komt 
met urine, veranderen de kleine 

vierkantjes op de strip van kleur. 
Die kleurverandering zegt alles 
over de conditie van uw huisdier. 
U analyseert de kleurstrip zelf met 
een app vanaf een iPhone of iPad. 
Richt de camera op de bovenkant 
van het inmiddels gevulde bakje 
en start de analyse. Om de kleuren 
goed te kunnen beoordelen onder 
allerlei lichtomstandigheden zijn 
op de bovenkant van het bakje 
blokjes met ijk-kleuren aange-
bracht. De Petnostics-app toont u 
vervolgens de resultaten. Bij twijfel 
kunt u vervolgens alsnog naar de 
dierenarts gaan. Die kan nog meer 
controles uitvoeren, bijvoorbeeld 
door de urine te bekijken onder de 
microscoop, of door die voor een 
bacteriekweek op te sturen naar 
een laboratorium. Zorg wel dat u 
zelf een vers honden- of kattenplas-
je meeneemt, om te voorkomen dat 
de dierenarts een ‘blaaspunctie’ zal 
moeten doen. Weet u niet hoe u 

urine verzamelt bij uw huisdier? De 
website van Petnostics bevat verwij-
zingen naar YouTube-filmpjes met 
onderwerpen als “How to obtain a 
urine sample from your dog”. Voor 
katten bestaat speciaal kattengrit 
dat voor dit doel ontwikkeld is. De 
urine blijft er bovenop liggen, zodat 
u het kunt verzamelen met een 
pipetje.   Een andere mogelijkheid 
is de kat te achtervolgen tot aan de 
kattenbak en een lepel op de 
juiste plek te 
houden. Veel 
katten zullen 
echter langdu-
rig aan zoveel 
belangstelling 
moeten wennen. 
Niet de meest efficiënte 
manier dus. Voor instructies 
kunt u op YouTube bijvoorbeeld 
zoeken op “Free-catch Urine Col-
lection From Cats.”
www.petnostics.com

www.whistle.compipetje.   Een andere mogelijkheid 
is de kat te achtervolgen tot aan de 
kattenbak en een lepel op de 
juiste plek te 
houden. Veel 
katten zullen 
echter langdu-
rig aan zoveel 
belangstelling 
moeten wennen. 
Niet de meest efficiënte 
manier dus. Voor instructies 
kunt u op YouTube bijvoorbeeld 
zoeken op “Free-catch Urine Col-
lection From Cats.”
www.petnostics.com
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KAT MAAKT FILM
Verkoopadressen in Nederland: 
www.eyenimal.com/en/distri-
butor

Wilt u weten waar uw kat ’s nachts 
uithangt of waarom hij of zij soms 
een paar uur weg is en dan ruikt 
naar vreemde parfumluchtjes? 
Met de videocam van het Franse 
bedrijf Eyenimal kunt u er eindelijk 
achter komen. Het apparaatje kan 
om de nek van de kat gehangen 
worden en weegt 32 gram. De 
batterij gaat tweeënhalf uur mee 
en in die periode kijkt u mee door 
de ogen van uw kat. Ook ’s nachts, 
want de videocam heeft nachtvisie 
tot een afstand van twee meter. 
Ook zit er een bewegingsdetector 
in, zodat het filmen automatisch 
stopt als de kat gaat liggen om te 
slapen. De beelden die de video-
cam maakt zijn wat schokkerig, 
maar toch is het erg boeiend om 
de wereld eens te zien door de 
ogen van uw kat. Op de website 
van de fabrikant is een voorbeeld-
filmpje te zien, zodat u alvast een 
indruk kunt krijgen.
www.eyenimal.com/en/pro-
ducts/cat-videocam-1.html
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Natuurlijk kunt u, als u langere tijd 
de deur uit moet, uw huisdier in 
de gaten houden met een nor-

male webcam. Maar 
PetCube kan meer. 
Het eerste proto-
type van PetCube 
werd ontwikkeld door 
oprichter Alex Neskin 
voor zijn eigen hondje 
Rocky. Die verveelde 
zich overdag stierlijk 
in het appartement 
van Neskin en zijn 
vriendin. Dat bleek 
toen Neskin een 
Arduino-gestuurde 
webcam bouwde, 
om naar zijn hondje te 
kunnen kijken. Wat hij zag was zó 
treurig, dat hij besloot te proberen 
of hij het dier op afstand kon ver-
maken. Hij voegde een laserpointer 

aan het ontwerp toe, die hij vanaf 
een website op afstand door 
de kamer kon laten bewegen. 
Het hondje rende er achter-
aan en werd een stuk blijer, 
niet in het laatst omdat de hele 
vriendenkring van Neskin het 
leuk vond om op afstand met 

het hondje te spelen. Veel 
van hen wilden ook wel 
zo’n superhuisdiercam 
en zo ontstond het idee 

om PetCube te ontwikke-
len. Dat product heeft een 

ingebouwde speaker. Via die 
luidspreker kunt u uw huis-
dier vanaf uw smartphone 

toespreken. De webcam 
is via wifi verbonden 
met uw thuisnetwerk 
en bedienbaar vanaf 
een app (iOS en An-

droid). Het apparaat 
heeft een geïntegreerde 

laserpointer, die baasjes door de 
kamer heen en weer kunnen laten 
flitsen. De videobeelden die het ap-
paraat maakt zijn van hd-kwaliteit. 
Video’s en foto’s zijn via de app 
rechtstreeks te posten op sociale 
media, mocht u dat willen.
Kittyo is een vergelijkbaar product. 
Ook dit is een webcam met inge-
bouwde luidsprekers en laserpoin-
ter die u vanaf uw smartphone kunt 
bedienen. Als extraatje kunt u ook 
nog eens brokjes of dierensnoepjes 
uitdelen via de Kittyo.
petcube.com, kittyo.com

HUISDIER-WEBCAM
Prijs Kittyo: 179 dollar
Prijs PetCube: 199 dollar

AUTOMATISCHE VOEDERBAK
Prijs: Petnet: 249 dollar
Prijs CleverPet: nog onbekend

Helaas worden veel huisdieren 
soms meer dan één dag alleen gela-
ten. Om ze toch te kunnen voeren, 
kunnen hun baasjes bijvoorbeeld 
gebruikmaken van Petnet. Dat is 
een automatische voederbak die op 
afstand bestuurbaar is vanaf een 
app. Die app is vooralsnog alleen 
verkrijgbaar voor iOS, maar aan een 
Android-versie wordt gewerkt. De 
app meldt het wanneer de voerbak 
leeg is. De eigenaar kan dan met 
één druk op de knop op afstand 

een portie brokken laten stor-
ten en ontvangt daar opnieuw 
een melding van.
Een andere mogelijkheid is Clever-
Pet. Dat apparaat voert het huisdier 
niet alleen, maar is vooral bedoeld 
om het dier te entertainen wan-
neer de baas op stap is. De gadget 
voert het dier brokje voor brokje. 
Daarnaast beloont CleverPet het 

een portie brokken laten stor-
ten en ontvangt daar opnieuw 
een melding van.
Een andere mogelijkheid is Clever-
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DIGITAAL HONDENSPEELTJE
Prijs: 129 dollar

huisdier met extra brokjes wanneer 
het leert het apparaat te bedienen. 
CleverPet heeft om die reden drie 
grote knoppen, die verschillende 
kleuren kunnen aannemen. Het 
dier kan zo leren dat het bijvoor-
beeld brokjes krijgt wanneer het 
de knop indrukt die verlicht is, of 
de knop die een afwijkende kleur 
heeft. Hoe handiger het dier wordt 
in het oplossen van dit soort raad-
sels, hoe moeilijker de opdrachten. 
Die kunnen bovendien eventueel 

Sphero 2.0 is een prijzige bal, maar 
dan wel eentje die vanaf afstand te 
bedienen is. Binnen in de bal zitten 
twee wieltjes, die Sphero alle kan-
ten op kunnen laten rollen. U kunt 
daardoor uw hond of kat verbazen, 
door de bal te bedienen vanaf uw 
smartphone. Of dat indruk maakt 
en het dier er achteraan gaat, zal 

worden ingesproken door het baas-
je zelf. De gadget is ontwikkeld door 
een team van experts, waaronder 
de bedenkers van CleverPet, Leo 
Trottier en Dan Knudsen. Ze zijn 
respectievelijk cognitie- en neuro-
wetenschapper aan de Universiteit 
van San Diego. CleverPet zal in de 
loop van 2015 op de markt komen. 
Eerst alleen in de VS, later ook in 
Europa.
petnet.io
getcleverpet.com

per hond of kat verschillen. U kunt 
overigens ook zelf met de Sphero 
spelen. Niet alleen door de kleur 
van de led’jes in de bal te varië-
ren, maar ook door één van de 
tientallen apps te downloaden die 
speciaal voor Sphero ontworpen 
zijn. De fabrikant prijst het speel-
goed aan voor zowel kinderen als 
volwassenen.
www.gosphero.com
www.gosphero.com/retail-part-
ners en selecteer “Netherlands”

SLIMME HALSBAND
Prijs Voyce: 299 dollar | Maandabonnement: 9,95 dollar

Voyce is een speciale halsband voor honden, verkrijgbaar in verschil-
lende maten. In minder dan twee uur laadt u hem op en daarna meet 
het apparaat een week lang hoe het met uw huisdier gaat. Zo bestudeert 
de halsband de hartslag van uw hond wanneer deze stil ligt en meet het 
ademhalingspatroon. Daarnaast houdt de halsband in de gaten hoeveel 
uw hond beweegt, hoeveel hij of zij rust en hoeveel energie het dier op 
een dag verbrandt. Wanneer er iets belangrijks wijzigt in de conditie van 
uw hond kunt u dat met Voyce in een vroeg stadium signaleren. Een bij-
behorende app toont daarvan statistieken. En ook op de langere termijn 
kunt u trends waarnemen. Enigszins prijzig is Voyce wel. Bovendien hoort 
er ook nog een maandabonnement bij. Dat geeft recht op het ontvangen 
van tips over het socialiseren en gezond houden van uw hond. Ook kan 
de app u helpen herinneren aan doelstellingen die u hebt gesteld voor de 
hond, zoals meer bewegen.
mydogsvoyce.com

per hond of kat verschillen. U kunt 
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Automatiseren is hip. En dan specifiek het automatiseren 
van je huis, om precies te zijn. Niet voor niets is dit 
tijdschrift er helemaal aan gewijd. Maar hoe connected 
kun je je huis nou eigenlijk maken? Aan de hand van de 
nieuwste smart home producten leiden we je door een 
woning rond. Wij zijn voor even de makelaar van je eigen 
huis van de toekomst. Loop je mee? 

HET SLIMME
HUIS VAN DE
TOEKOMST

Smoke Detector

Water Sensor

D-Link
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D e wandeling doen we aan 
de hand van het assor-
timent smart home pro-

ducten van D-Link. De Taiwanese fa-
brikant is een van de grote spelers 
op het gebied van nieuwe, slimme 
oplossingen. Het bedrijf heeft haar 
smart home apparatuur de noemer 
‘mydlink Home’ meegegeven en 
omvat zo’n beetje alles op het ge-
bied van connectiviteit in en om je 
huis. Het merk heeft producten op 
het gebied van veiligheid, stroom-
verbruik en de bediening van 
elektronische apparaten. Kortom: 
zo’n beetje alles wat een mens anno 
2016 in zijn huis belangrijk vindt. 
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Connected Home Hub

Battery Motion Sensor

Motion Sensor

Door/Window Sensor

Mains-Powered Siren

MonitorsSmart Plug

Siren with Optional
Battery Backup

D-Link
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er gevaar dreigt en regelt de tempera-
tuur van je verwarming en controleert 
je stroomverbruik. 

Maar het gaat verder: in feite is deze 
applicatie de afstandsbediening en 
nieuwsvoorziening voor alles wat er in 
je huis gebeurt. De app is gratis en er 
zijn geen abonnements- of installatie-
kosten.

Goed, tijd om onze woning eens te 
bewonderen. Of het nu een klein 
appartement of een gezellig doorzon-
huisje betreft, als het gaat om smart 
home zijn er sowieso een aantal zaken 
om op te letten. 

Buiten
Grappig genoeg starten we de rond-
leiding even niet huis, maar ergens 
buiten. Ergens niet in de buurt. Het 
maakt eigenlijk niet uit waar, zolang 
je je smartphone of tablet maar bij je 
hebt en deze over een internetverbin-
ding beschikt. Het slimme huis bedien 
je namelijk niet met ouderwetse 
schakelaars of door in te loggen op 
ingewikkelde websites. Nee, slechts 
het installeren van een applicatie is 
voldoende. 

De speciale mydlink Home app, 
beschikbaar voor iOS en Android, stelt 
onder meer timers in voor je lichten, 
zorgt voor e-mailnotificaties wanneer 

FACTS
• 35% van de Nederlanders zou zijn huis graag smart home-proof maken. 
• 86% van de Nederlanders denkt dat in 2025 alle apparaten met een 

smartphone bediend kunnen worden.
• 64% van de Nederlanders denkt in 2025 zonder lichtknopjes in 

huis te kunnen

(bron: onderzoek Panelwizard oktober 2015)

De voordeur
We beginnen bij de voordeur. 
Op het oog zie je louter een 
deur zoals zovelen, maar schijn 
bedriegt. De ingang van het 
slimme huis van de toekomst 
heeft een sensor die weet 
wanneer er een deur (of: raam) 
opengaat. D-Link heeft daar de 
Door/Window-sensor voor en 
die weet precies wanneer er 
iets met je deur gebeurt. Ben 
je dus niet thuis, dan kan de 
sensor bijvoorbeeld een alarm 
laten afgaan. Mocht je die 
herrie even niet nodig vinden, 
dan kun je het apparaat ook 
een simpel berichtje naar je 
telefoon laten sturen. 

De Door/Window-sensor heeft een batterijtje en is eenvoudig op 
iedere deur of raam te installeren. 

Maar alleen een deursensor is niet voldoende, al is het maar 
omdat een batterij eens in de twee jaar leeg is. De oplossing zit er 
in het installeren van een zogenoemde monitor. Dit is in feite een 
zeer moderne camera die bewegingen kan detecteren. Installeer 
zo’n hippe beveiligingscamera en je kunt altijd en overal je eigen 
huis in de gaten houden. Slechts inloggen op de mydlink Home 
app is genoeg. Het is wellicht overbodig om te zeggen, maar de 
monitor kun je overal hangen. In je garage, de woonkamer, de tuin 
– de gadget houdt een oogje in het zeil. 

Zo kun je zonder zorgen op vakantie. Mocht er opeens een 
onverwachte beweging in je huis zijn, dan geeft de camera jou een 
seintje en zet desgewenst het alarm aan.

mydlink heeft verschillende types, waaronder een HD-camera en 
zelfs een 360°graden editie die kan draaien en kantelen. Deze ca-
mera’s zijn stuk voor stuk voorzien van infraroodverlichting, zodat 
zelfs in volledige duisternis het een en ander nog te bekijken is. 

FACTS
• 51% denkt dat in de toekomst alles vanaf een smartphone of 

tablet wordt bediend.
• 53% denkt dat smart home technologie tijd bespaart.

(bron: onderzoek Panelwizard oktober 2015)
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kluiten gewassen koffiemok, maar is 
essentieel in de smart home.

Zouden we hem willen tonen tijdens 
een rondleiding door het huis, dan zou 
de meest logische plek de meterkast 

Meterkast 
Goed, genoeg over buiten, tijd om 
naar binnen te gaan. Je huis mag dan 
weliswaar goed beveiligd zijn, het is 
wel fijn dat ook van binnen de boel, 
los van mogelijke camera’s, volledig 
geautomatiseerd is. 

Om dat zo goed mogelijk voor elkaar 
te krijgen is er de mydlink Connected 
Home Hub. Dit is in feite het hart 
van het mydlink Home-systeem. Alle 
slimme apparatuur staat voortdurend 
in contact met dit uiterst compacte 
product. Hij zorgt ervoor dat alles in 
contact staat met je thuisnetwerk en 
dus, zo eenvoudig is het, werkt en dat 
ook blijft doen. De Connected Home 
Hub is niet groter dan een uit de 

Woonkamer
Een van de apparaten die je daar trouwens 
kunt tegenkomen is de  mydlink Home Smart 
Plug. Dit is een klein kastje dat je aansluit op een 
stopcontact. Deze speciale plug kan niet alleen 
met behulp van de app apparaten aan- of uitzet-
ten, maar monitort ook energieverbruik en doet 
eventueel wat met die gegevens. 

Heb je dus een gamende zoon of dochter, dan 
kun je via de mydlink Home app precies zien 
hoe vaak hij of zij speelt en hoeveel stroom dat 
verbruikt. Zitten ze op hun maandelijkse game-
limiet, dan krijg je via de applicatie een notificatie 
en kun je de Playstation uitzetten… En ben je ’s 
ochtends in alle haast vergeten de tv uit te zet-

ten? Via de applicatie zet je ‘m dankzij de Home 
Smart Plug als je vers aan de koffie op kantoor 
zit, gewoon uit. 

En dat zijn nog maar relatief eenvoudige voor-
beelden. Zo bekijkt de Home Smart Plug ook 
constant de interne temperatuur van aange-
sloten apparaten en kan deze bij oververhitting 
uitzetten. Dat is een stuk brandveiliger dan 
ouderwetse stopcontacten, waar kortsluiting 
nogal eens kan voorkomen. 

Het lijkt dan ook wenselijk om diverse plugs in 
je woon- of slaapkamer te plaatsen. Als relatief 
eenvoudige add on op je stopcontact zijn deze 
gadgets bijzonder klein en dus geen lelijke 
toevoeging aan je toch al zo volle woonkamer. 
De installatie van de Smart plug is verder gemak-
kelijk: met een druk op de knop op de voorkant 
synchroniseer je ‘m met je draadloze netwerk 
in huis.

Oh, en mocht je geen zin hebben om zelf het 
licht aan te zetten? Met de mydlink Home Wifi-
Motion Sensor gaat dat volledig automatisch. 
Loop je woonkamer binnen en hij merkt direct 
dat je er bent en klikt enkele lampen aan. Of 
start automatisch een muziekje. Gezellig. 

FACTS
• 57% van de Nederlanders 

denkt dat in 2015 alle huizen 
smart home-proof gebouwd 
worden.

• 58% van de Nederlanders 
denkt in 2025 geen huissleutel 
meer nodig te hebben.

(bron: onderzoek Panelwizard 
oktober 2015)

zijn – waar iedereen doorgaans zijn 
router en aansluitingen heeft zitten. 
De Connected Home Hub misstaat, in 
tegenstelling tot veel andere netwerk-
apparatuur, qua design echter niet in 
een gemiddelde woonkamer.

FACTS
• 64% van de Nederlanders denkt in 2025 

zonder lichtknopjes in huis te kunnen.
• 70% van de Nederlanders denkt dat smart 

home technologie kan helpen slimmer om 
te gaan met energieverbruik.

• 33% is van plan de komende 5 jaar (meer) 
gebruik te maken van smart home tech-
nologie.

(bron: onderzoek Panelwizard oktober 2015)

de meest logische plek de meterkast Hub is niet groter dan een uit de 
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FACTS
• 74% van de Nederlanders vindt het fijn als hulpinstanties bij rookontwikkeling automatisch 

worden ingeschakeld.

(bron: onderzoek Panelwizard oktober 2015)

Keuken
Tijd om een kijkje te nemen in de keuken. 
Of je nu fan bent van koken of niet, op deze 
centrale plek in je huis, is een rookmelder geen 
overbodige luxe  - zelfs de slechtste chefkok 
bakt weleens een ei. In het slimme huis van de 
toekomst staat je Smoke Detector in contact 
met je draadloze netwerk. Is er een teveel aan 
rookproductie dan gaat deze ronde unit niet 
alleen ontzettend hard piepen, maar verstuurt 
hij ook een bericht naar je mobiele telefoon. 
Zo voorkom je dat je huis afbrandt omdat je 
vergeten bent de oven uit te zetten. 

Mocht je de piep om wat voor reden niet 
horen, dan zorgt de Smoke Detector ervoor 
dat eventuele andere sensoren met sirenes 
afgaan. D-Link heeft daarvan twee types in 

haar portfolio: de Mains-Powered Siren is 
aangesloten op het lichtnet en maakt lawaai 
wanneer een apparaat of sensor hem die 
opdracht geeft. De Siren with Optional Battery 
Back Up functioneert hetzelfde, maar blijft 
werken wanneer er kortsluiting is geweest en 
je stroom is uitgevallen, doordat er een extra 
batterij aanwezig is. 

TIPS
Drie tips om brand te voorkomen in de keuken
• Veel branden ontstaan bij het koken. Een vlam 

in de pan is een veelvoorkomende oorzaak. Dat 
komt omdat veel mensen erg schrikken wan-
neer dit gebeurt. Die schrikreactie heeft soms tot 
gevolg dat er geblust wordt met water. Maar dit 
is helemaal niet slim. Vaak worden de brandende 
vetdeeltjes van je vlees daardoor juist verspreid in 
een hele grote steekvlam. De gevolgen daarvan 
laten zich raden. Het is beter om bij een vlam in 
de pan direct de deksel op de pan te doen. Zet het 
gas en de afzuigkap uit en laat de boel een tijdje 
met rust. 

• De filters in een afzuigkap raken op een gegeven 
moment verstopt met vet en andere kookresten. 
Als je deze niet schoonmaakt, bestaat de kans 
dat de boel in brand vliegt. De ravage die dat kan 
veroorzaken is aanzienlijk, behoorlijk zelfs. De 
oplossing is vrij simpel: maak de filters gewoon 
regelmatig schoon.

• Kijk uit met het omschudden van ingrediënten 
in de pan als deze op vol vermogen aan het bak-
ken zijn. Zeker als er een hoop vocht in zit, zal er 
tijdens het verdampen ervan veel vet meekomen, 
dat weer zeer licht ontvlambaar is.

TIPS 
Drie tips om lekkage te voorkomen
• Vaak is lekkage van de wasmachine het gevolg 

van een scheurtje in de afvoerpijp, of door slijtage 
aan onderdelen in dit soort apparaten. Om dit 
tegen te gaan is het allereerst belangrijk om geen 
scherpe voorwerpen rond de afvoer van de ap-
paraten te leggen, zodat deze niet door de afvoer 
heen kunnen prikken. Daarnaast is het raadzaam 
om de apparaten eens per zoveel tijd na te laten 
kijken. Beginnende slijtage aan onderdelen wordt 
hierbij snel herkend, waarna de onderdelen 
vervangen kunnen worden. 

• Ook hebben mensen nogal eens de neiging teveel 
was in de wasmachine stoppen. Dat zorgt soms 
voor verstopping.  Stop je trommel niet meer dan 
voor driekwart vol, is de stelregel – dat zorgt voor 
de minste kans op problemen. 

• Waterschade kan ontstaan door een lekkende 
wasmachine waarbij bijvoorbeeld de slang los-
raakt. Een waterslot kan dit voorkomen. Door het 
plaatsen van een bak onder de wasmachine, kan 
waterschade ook worden voorkomen.

dlink Home Wi-Fi Water Sensor biedt 
in zo’n geval uitkomst. Deze moderne 
kast detecteert wanneer er
een overstroming of lek plaatsvindt
en laat dan een sirene afgaan.

Dat is al handig, maar dat voorkomt 
eventuele kortsluiting echter niet. 
Heb je de Water Sensor via een 
eerder genoemde Smart Plug met het 
lichtnet verbonden, dan schakelt deze 
bijvoorbeeld de wasmachine uit.

Badkamer
Op naar de badkamer. De plek waar in 
huis verreweg het meeste water wordt 
verbruikt. En met dat vele water ligt 
gevaar op de loer. Want wat als je een 
lekkage krijgt en je daar pas veel te laat 
achter komt? Genoeg mensen zetten 
vlak voor ze de deur uitgaan hun 
wasmachine aan, om maar wat te noe-
men. Kom je na een dag hard werken 
terug, heeft er een halve watersnood-
ramp plaatsgevonden in je badkamer. 
Daar zit je niet op te wachten.  De my-

FACTS
• 68% van de Nederlanders zou het fijn vinden als een wasmachine auto-

matisch de juiste hoeveelheid wasmiddel gebruikt.

(bron: onderzoek Panelwizard oktober 2015)
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Slaapkamer (van de kids)
Mocht je kinderen hebben, dan biedt het slimme huis van de 
toekomst een aantal leuke oplossingen. Een beveiligingscamera 
is namelijk niet alleen handig om inbrekers op te sporen of af te 
schrikken, het is ook de ideale manier om je jonge koters in de 
gaten te houden. Hoor je geroezemoes in de slaapkamer van je 
kleine, hoef je dankzij Home Monitors van D-Link niet meer naar 
boven om te kijken wat er aan de gang is – slechts het checken 
van de mydlink Home applicatie op je smartphone of tablet is 
voldoende. Een soort van babyfoon dus, maar dan met beeld en 
met meer mogelijkheden. 

We sommen de drie Home Monitors van D-Link nog even op. 

HOME MONITOR HD
De Home Monitor HD brengt je beelden in een 720P-resolutie met 
geluid en heeft een ingebouwde nachtzichtfunctie tot 5 meter.  
Ook kan hij je waarschuwen wanneer hij een beweging detecteert.

HOME MONITOR 360
Met de Home Monitor 360 kan je dankzij een pan- en tiltfunctie 
vanuit je luie stoel een groot bereik checken. Je bedient ‘m met 
de mydlink Home-applicatie. Net als de Home Monitor HD kan hij 
bewegingen detecteren. Zijn nachtzicht is echter een stuk beter: tot 
8 meter.

HOME MONITOR 360 HD
Gelijk aan de Monitor 360, maar brengt beelden in een hogere re-
solutie. Dit model is overigens nog niet in Nederland beschikbaar. 

FACTS
• Vooral huishoudens met thuiswonende kinderen staan 

open voor smart home technologie. 40% wil hun woning 
smart  home-proof maken versus 31% bij huishoudens 
zonder thuiswonende kinderen. 

(bron: onderzoek Panelwizard oktober 2015)

solutie. Dit model is overigens nog niet in Nederland beschikbaar. 

Tot slot
In dit stuk heb je zo’n beetje de heilige graal van het smart home kun-
nen lezen. Schaf je alles aan, dan komt er een karrenvracht aan slimme 
gadgets je kant op. Hoe mooi ook, dat is voor iemand die klein woont 
natuurlijk lang niet altijd nodig. Er zijn speciale starterkits die je voorzien in 
de basisbehoeftes. 

MYDLINK SMART HOME HD STARTER KIT
Met een Smart plug, Wi-Fi Motion sensor en Monitor HD heb je een 
eerste basisset aan slimme apparatuur. Zo kun je bijvoorbeeld je kind in 
de gaten houden, krijg je een melding wanneer er iemand (al dan niet 
ongewenst) in je huis loopt en kun je je meest gebruikte lamp automa-
tisch aan- of uitzetten.

MYDLINK SMART HOME SECURITY KIT
Heb je een middelgroot huis en wil je deze geautomatiseerd zien? Dan is 
de Smart Home Security Kit wat voor jou. Dit pakket bevat de Connected 
Home Hub gateway, de Door/Window Sensor, een Monitor HD en een 
Siren with Optional Battery Backup. Probeert een inbreker dus je huis 
binnen te dringen dan is ‘ie gegarandeerd voor een bak herrie en is de 
kans dus erg klein dat hij je huis leegrooft.

FACTS
• De provincie Noord-Holland loopt voorop wat betreft het smart home-

proof willen maken van het huis. 38% staat hiervoor open versus 14% in 
Zeeland, waar men het minst open staat voor smart home technologie.

• Vooral mannen willen in hun woning smart home technologie toepassen. 
42% wil het huis smart home-proof maken, versus 27% van de vrouwen. 

(bron: onderzoek Panelwizard oktober 2015)

Meer informatie op: www.dlink.nl of www.dlink.be

FACTS

Smart plug Wi-Fi Motion sensor en Monitor HD heb je een Wi-Fi Motion sensor en Monitor HD heb je een Wi-Fi Motion sensor en Monitor HD

natuurlijk lang niet altijd nodig. Er zijn speciale starterkits die je voorzien in 
de basisbehoeftes. 

MYDLINK SMART HOME HD STARTER KIT

de basisbehoeftes. 

MYDLINK SMART HOME HD STARTER KIT
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Deze zomer introduceerde D-Link een nieuwe lijn met slimme producten 
voor in en rondom huis: producten die eenvoudig in te stellen en te bedienen 
zijn vanuit de mydlink Home-app. Vijf lezers – Marco Vermeulen, Rob 
Hammers, Piet Luca, Alex Grendelman en Azem Hendriks – mochten ieder 
vijf producten uit deze serie uitgebreid thuis testen.  

Winnaar
In onze oproep voor deze Touch 

& Try kondigden we aan dat 

de beste reviewer de complete 

set met D-Link Smart Home-

apparaten mag houden. Alle 

vijf reviewers hebben kritisch 

gekeken, maar uiteindelijk is het 

Marco Vermeulen die ons de beste 

review leverde. Gefeliciteerd!...EEN SLIMMER HUIS MET D-LINK

VIJF LEZERS
MAKEN ZELF…

Home Monitor 360
De draadloze Home Monitor 360 
maakt het mogelijk om – des-
noods ’s nachts – op afstand grote 
ruimten in huis of op kantoor te 
monitoren en waarschuwingen bij 
beweging of geluid door te sturen. 
Hoe verloopt de installatie? Piet: 
“Na het inschakelen van de wps-
functie op m’n router was instal-
leren kinderlijk eenvoudig; mede 
dankzij de meegeleverde qr-code.” 
En ook bij de anderen zijn er geen 
noemenswaardige problemen. 
De instellingen zijn vervolgens via 

mydlink.com eenvoudig aan te pas-
sen en hier kunnen ook de beelden 
worden bekeken, bijvoorbeeld op 
een tablet of iPad. Marco: “Wat 
gelijk opvalt is natuurlijk het grote 
bereik van de Home Monitor 360: 
de camerapositie is namelijk via de 
app bijna een volledige 360 graden 
te draaien.” Daarnaast valt op dat 
ook de detectie goed functioneert. 
Het eindoordeel volgens Alex: “Een 
degelijke camera met alle benodig-
de accessoires die je precies kunt 
plaatsen op de plek waar jij ‘m wilt 
hebben.”

 Pluspunten
• Prima beeld

•  Nachtzicht, geluids- en 

bewegingsdetectie werken goed

• Groot bereik

• Eenvoudig in gebruik

  Minpunten
•  Beeld minder goed dan 

Home Monitor HD

•  Software voor opslag 

beelden niet meegeleverd

 Pluspunten
• Snel te installeren

• Eenvoudig in het gebruik

•  Werkt goed samen met andere 

Smart Home-modules

• Geen maandelijkse kosten

•  Doorgifte van meldingen op 

smartphone of tablet

• Geen tijdklokken meer nodig

  Minpunten
•  Niet geschikt als vervanger voor 

wandschakelaars

Home Smart Plug
De kleine Home Smart Plug maakt 
het mogelijk om apparaten (even-
tueel via een schema) op afstand in 
of uit te schakelen en tegelijkertijd 
het energieverbruik te monitoren. 
Een speciale warmtesensor voor-
komt oververhitting en hij werkt 
naadloos samen met andere intel-
ligente mydlink Home-apparaten. 
Marco: “Voor de installatie is het 
nodig eerst de mydlink Home-app 
te installeren. Daarna moet de 
Home Smart worden ingeplugd en 
wordt de koppeling gemaakt.”

Alex heeft vanaf zijn vakantieadres 
geprobeerd thuis apparaten in  
en uit te schakelen: “Dat werkt 
perfect.” Azem: “Daarnaast kunnen 
eenvoudig de meest gecompli-
ceerde schema’s worden ingesteld. 
Het is dan wel handig om meerdere 
Smart Plugs aan te schaffen.”
Wat de DSP-W215 onderscheidt van 
veel andere schakelaars is de mo-
gelijkheid om het energieverbruik in 
de gaten te houden. Marco: “Je kunt 
bijvoorbeeld een alert sturen bij het 
bereiken van een vooraf ingesteld 
totaal, al zal mij dit niet helpen bij 
een bespaaractie. Wel een mooie 
feature is dat je Smart Plug kunt 
gebruiken in combinatie met 
bijvoorbeeld andere D-Link Smart 
Home-producten, zoals bijvoor-
beeld de Wi-Fi Motion Sensor.”

Home Monitor 360 
(DCS-5010L)

Home Smart Plug 
(DSP-W215)

Gemiddelde lezersscore: 8

Gemiddelde lezersscore: 8,5
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 Pluspunten
• Simpel en doeltreffend

•  Werkt met alle (mobiele) 

apparaten

• Ingebouwde wifi-extender

  Minpunten
•  Door 3,5 mm stereo jack-uitgang 

soms verloopkabel nodig

• Alleen geschikt voor wifi 2,4 GHz

 Pluspunten
• Makkelijk te installeren

•  Bewegingsdetectie werkt erg 

goed

•  Bewegingen worden met tijds-

melding doorgegeven

  Minpunten
•  Locatie afhankelijk van stopcon-

tacten/stekkerblokken

•  Werkt alleen met andere D-Link 

Smart Home-producten

 Pluspunten
•  Zeer goede beeldkwaliteit (ook in 

het donker)

• Eenvoudige installatie

• Goede detectiemogelijkheden

  Minpunten
• Vaste camerapositie

Home Music Everywhere
De Home Music Everywhere maakt 
het mogelijk om in huis vanaf een 

smartphone, tablet of computer 
eenvoudig muziek te streamen naar 
een speaker die op het apparaat 
wordt aangesloten. Belangrijke 
standaarden zoals AirPlay en dlna 
worden ondersteund, waardoor 
het een handige oplossing is om 
een (bestaande) muziekcollectie 
toegankelijk te maken. Alex: “Even 
opletten: hoewel het een klein ap-
paraat is, is-ie wel net te groot voor 
een stopcontact waar meerdere 
adapters in moeten.”
De installatie gaat bij iedereen soe-
pel en Marco wijst erop dat hij te-

vens als wifi-extender kan fungeren. 
“Na het aansluiten is de wifisnelheid 
op de tweede verdieping aanzienlijk 
hoger!” Daarna is het verbinding 
maken met een speaker of line-in 
ingang van de stereo en een app 
installeren om te streamen. Hoe 
doet hij het in de prakrijk? Alex: “Het 
werkt perfect met de smartphone. 
Een paar geluidsboxjes aansluiten 
en direct muziek afspelen.” Azem: 
“Een geweldig makkelijk product 
om je muziek waar je ook wilt te 
streamen. Inpluggen, speakers 
verbinden et voilà!”

Home Music Everywhere 
(DCH-M225)

Wi-Fi Motion Sensor 
(DCH-S150)

Home Monitor HD 
(DCS-935L)

Home Monitor HD
De DCS-935L is een bewakingsca-
mera die beelden in hd-kwaliteit 
(720p) door kan sturen. In tegen-
stelling tot de Home Monitor 360 
kan hij niet op afstand worden 
gedraaid. Hij beschikt echter wel 
over een nachtfunctie (tot circa vijf 
meter) en werkt uiteraard ook weer 
goed samen met andere Smart 
Home-apparaten. Marco: “Het is 
een mooi ogend product dat ook 
nog eens relatief klein is.”
Net als bij de meeste andere 
mydlink-producten geldt ook hier 
dat de app als eerste dient te 
worden geïnstalleerd. Daarna is het 

een kwestie van koppelen. Rob: “De 
installatie verliep vlekkeloos.” Alleen 
Alex moet door het ontbreken van 
wps op zijn router iemand inscha-
kelen: “Na enige technische hulp is 
het toch gelukt.”
Wat vervolgens vrijwel iedereen 
opvalt is de beeldkwaliteit. Piet: “De 
beelden zijn zuiver en stabiel.” Mar-
co: “Het beeld is echt goed op alle 
geteste apparaten en ook het geluid 
wordt geregistreerd.” Alleen Azem 
vindt een klein minpuntje: “Video-
opnamen lijken niet mogelijk, maar 
hiervoor kun je gratis programma’s 
op internet vinden.”

Wi-Fi Motion Sensor
De Wi-Fi Motion Sensor wordt in 
een standaard stopcontact geprikt 
en kan bewegingen in huis tot 
ongeveer acht meter ver detecteren 
om vervolgens via wifi een melding 
door te sturen. Dit is niet alleen 
handig om een woning of kantoor 
te beveiligen, maar kan ook op een 
slimme manier worden ingezet 
met andere Home Smart-adapters. 
Denk bijvoorbeeld aan het automa-
tisch inschakelen van een lamp bij 
thuiskomst.
Eigenlijk gaat bij alle reviewers de 

installatie probleemloos. Marco: 
“Volg de stap-voor-stap instructies 
en de Motion Sensor is aangesloten 
op je thuisnetwerk via wifi.” Daarna 
is het alleen nog een kwestie van 
aangeven welke actie er bij het 
detecteren van een beweging moet 
worden uitgevoerd. “Alleen een 
melding naar je e-mailaccount of 
direct op je smartphone. Of een 
actie in combinatie met een ander 
Smart Home-apparaat, bijvoorbeeld 
de Smart Plug inschakelen.” Het 
eindoordeel? Azem: “Daar kan ik 
kort over zijn: functioneert prima!”

Gemiddelde lezersscore: 8,5

Gemiddelde lezersscore: 7,5

Gemiddelde lezersscore: 7
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SPECIAL
Shortlist: gadgets voor in huis

Je merkt dat veel alledaagse huishoudelijke 
apparaten slim worden gemaakt. De ontwik-
ke  lingen gaan snel en de ene bizarre uitvinding 
volgt de andere op. Maar wat wil jij nu al in je 
huis hebben?
J O R I S  P E T E R S E

De leukste gadgets 
voor een slim huis

PIMP 
JE HUIS!

WOONKAMER

IBLINDS
Prijs: € 72,50

Het klinkt als de ultieme vorm 
van luiheid. Je luxaflex bedienen 
via je smartphone, zodat je niet 
meer van de bank hoeft te komen. 
Goed punt, maar er zijn meerdere 
voordelen. Door ze op gezette 
tijden open en dicht te doen, kun 

je doen alsof je tijdens de vakantie 
thuis bent of energie besparen. 
Programmeurs kunnen er ook mee 
frutselen, door bijvoorbeeld de 
woonkamer automatisch te verduis-
teren wanneer je de tv aanzet.
www.myiblinds.com

HAIKU-PLAFONDVENTILATOR
Prijs: vanaf ca. € 750,-

De merknaam Big Ass Fans is al 
bijna een reden om een plafond-
ventilator te bestellen. Maar er is 
meer leuks: de ventilator is via een 
appje te bedienen, maar kan ook 
gecontroleerd werken, bijvoor-
beeld wanneer een bepaalde 

binnentemperatuur bereikt wordt. 
Bovendien kan er gecommuni-
ceerd worden met de Nest-ther-
mostaat, waardoor de regulering 
van temperatuur nog een stukje 
automatischer wordt.
www.bigassfans.com
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SMART HERB GARDEN
Prijs: € 59,95

Begroet worden door een kamer vol uitge-
droogde planten wanneer je terugkomt van 
vakantie is verleden tijd. Evenals een huiska-
mer vol cactussen. De Smart Herb Garden is 
een speciale plantenpot die het allemaal voor 
je regelt, ook als je niet op vakantie bent. Via 
een timer worden licht en water geregeld, 
bovendien is het waterreservoir groot genoeg 
om je plantjes een maand lang te drinken te 
geven. Het pakket dat je koopt wordt geleverd 
met basilicumzaden, maar andere planten 
zullen er ongetwijfeld ook in groeien.
www.clickandgrow.com

IVEE VOICE
Prijs: ca. € 90,-

Nog makkelijker dan met een 
smartphone of tablet is het 
bedienen van je apparatuur met 
stemcommando’s. Ivee Voice plaats 
je op een centrale plek in de kamer, 
zodat je goed hoorbaar bent voor 
het apparaat. Hierdoor kun je 

bijvoorbeeld je Nest-thermostaat 
of je Hue-lampen bedienen met 
spraakcommando’s. Er zit ook een 
klein luidsprekertje in, zodat je je 
Ivee Voice  ook muziek via Spotify 
laat streamen door middel van een 
kort bevel. In de app kun je even-

tueel nog meer tweaken, zodat je 
meerdere acties koppelt aan 
één stemcommando.
http://helloi-
vee.com

SMART HERB GARDEN
Prijs: € 59,95
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tueel nog meer tweaken, zodat je 
meerdere acties koppelt aan 
één stemcommando.

SPIN REMOTE
Prijs: € 99,-

We hebben te veel afstandsbedie-
ningen. Voor de tv en bijbehorende 
afspeelapparatuur, verlichting, 
thermostaat en ga zo maar door. 
De Spin Remote vervangt ze al-
lemaal, ondanks dat het er niet 
uitziet als een afstandsbediening. 
Door hem op een speciale manier 
te bewegen en draaien bedien je 
je tv-kanalen, verlichting, volume 
en meer. Het apparaatje heeft 

bluetooth, infrarood en zelfs een 
touchpad om bijvoorbeeld je Apple 
TV te besturen.
www.spinremote.com

MYHOMEBOX
Prijs: € 299,-

Zo’n afstandsbediening als de Spin Remote is vooral leuk voor de bedie-
ning van audio en video. De MyHomeBox neemt een wat centralere rol 
in. Het kubusje kent open protocollen die voor domotica worden ingezet, 
heeft wifi en bluetooth, en laat zich via een app bedienen. Alle appara-
tuur die is aangesloten op de MyHomeBox kan vervolgens via een appje 
eenvoudig vanuit de luie stoel bediend worden.
http://myhomebox.eu

We hebben te veel afstandsbedie-
ningen. Voor de tv en bijbehorende 

Door hem op een speciale manier 

www.spinremote.com
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WITHINGS AURA
Prijs: € 189,95

Is de Iwaku-lamp je te beperkt? Kijk 
dan eens naar de wake-up-light van 
Withings. Niet alleen zorgt dit ap-
paraat voor licht om fijn bij in slaap 
te vallen en bij op te staan, ook de 
kleur van de lamp is in te stellen. 
Bovendien kun je met geluidspro-
gramma’s je eigen optimale slaap-
mixtape maken, hiervoor kun je ook 

gewoon je 
favoriete 
slaap-
deuntjes op 
Spotify gebrui-
ken. De lamp houdt precies bij hoe 
en hoelang je slaapt, zodat hij je op 
de ideale tijd wakker kan maken. 
Deze gegevens zijn allemaal in te 

zien in de bijbeho-
rende app.
www.withings.com

SLEEPIQ KIDS
Prijs: ca. € 900,-

De grootste nachtmerrie voor 
ieder kind: dankzij dit slimme 
matras weten de ouders via een 
app precies wanneer je in bed ligt. 
Gelukkig biedt het matras andere 
leuke mogelijkheden: het heeft 
een aanpasbare hardheid, is ver-
stelbaar, kan een sterrenhemel op 
het plafond projecteren en heeft 
sensoren om de monsters onder 
het bed te verjagen. Ouders kun-
nen via de slaapanalyse precies in 
de gaten houden hoe het gesteld 
is met de nachtrust van het kind.
www.sleepnumber.com

SLAAPKAMER

IWAKU
Prijs: € 199,-

Er zijn al veel alarmklokken verkrijgbaar die je door middel 
van licht op een natuurlijkere manier wakker maken. Zo’n 
wake-up-light is leuk, maar wordt pas echt handig als je deze 
koppelt aan de wekker van je smartphone. Via je smartphone 
kun je de wekker instellen (hoeveel licht, wekkergeluid etc.), 
maar de smartphone verzamelt ook slaapgegevens, zodat je 
wekker precies weet hoe hij het licht moet afstellen.
www.iwaku.com/nl

Spotify gebrui-
ken. De lamp houdt precies bij hoe 

SLAAPKAMER

LICHTDOORLATEND TAPIJT
Prijs: n.n.b.

Het is een uitvinding die nog in 
ontwikkeling is, maar Philips en 
Desso werken aan tapijt dat druk-
gevoelig werkt. Op deze manier kan 
verlichting worden geactiveerd in 
het tapijt om aan te geven waar je 
naartoe moet. De samenwerking is 
vooral bedoeld om mensen te hel-
pen oriënteren in kantoorruimtes 
of openbare plekken. Maar als je in 
het donker je bed uit stapt om naar 
de wc te gaan, kan het ook best 
handig van pas komen.
www.newscenter.philips.com
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WILLIAMS-SONOMA SMART TOOLS FOR IPAD
Prijs: ca. € 180,-

Bij de meeste dockingstations voor tablets denk je aan prulla-
ria op je bureau. Maar een dockingstation voor in de keuken 
is toch eigenlijk ook wel een heel goed idee. Op deze manier 
zorg je ervoor dat je je  tablet kunt gebruiken in de keuken, 
bijvoorbeeld voor recepten opzoeken, een timer zetten of 
een YouTube-clipje afspelen. Dit kan zonder dat de tablet vies 
wordt, er is namelijk een afneembaar spatscherm. En: mét 
geluid uit de bluetooth-speakertjes.
www.williams-sonoma.com

PETNET SMARTFEEDER
Prijs: ca. € 135,-

Met de SmartFeeder in de keuken zorg je ervoor dat je kat of hond 
nooit meer in een andere kamer komt. Of staat te zeuren om eten. 
De SmartFeeder zorgt ervoor dat je huisdier op gezette tijden een 
portie eten krijgt. Via de app kun je instellen wanneer dit is, en ook 
hoe groot de porties moeten zijn. Bovendien is de Petnet gekoppeld 
aan Amazon, zodat je automatisch nieuw voer bezorgd krijgt wan-
neer het op is. Toch jammer dat Amazon nog steeds niet in Neder-
land actief is, tenzij het gaat om belasting ontwijken.
www.petnet.io

SOMABAR
Prijs: € 390,-

Als je een cocktail bestelt in een 
horecagelegenheid en je ziet de 
barman aan de slag gaan, dan lijkt 
het zo makkelijk om een goede 
cocktail te maken. Maar je legt wel 
een vermogen voor je drankje neer. 
De goedkopere doe-het-zelf-optie 
blijkt niet zo heel eenvoudig. So-
mabar komt van pas. Dit keuken-
apparaat kan niet alleen cocktails 

voor je maken, via de app krijg je 
ook nog eens cocktailsuggesties op 
basis van de ingrediënten die je in 
huis hebt. De app kun je bovendien 
gebruiken om je cocktail naar wens 
te krijgen, bijvoorbeeld qua sterkte. 
Je moet echter wel behoorlijk veel 
cocktails drinken om de prijs eruit 
te krijgen.
www.somabarkickstarter.com

MR. COFFEE 
SMART OPTIMAL BREW

Prijs: ca. € 130,-

Een programmeerbaar koffiezetap-
paraat. Laat het idee even bezinken. 
Word je er niet warm van? Gelukkig 
maar, dan is het goed gesteld met 
je koffie-afhankelijkheid. De rest 
(waar ik me onder schaar) kan zwij-
melen bij het idee van verse koffie 
op gezette tijden of met de druk op 
de knop van je smartphone of ta-
blet. Het enige dat we nog missen, 
is de mogelijkheid om de Mr. Coffee 
in te stellen met IFTTT.
www.mrcoffee.com

KEUKEN

WILLIAMS-SONOMA SMART TOOLS FOR IPAD

Bij de meeste dockingstations voor tablets denk je aan prulla-
ria op je bureau. Maar een dockingstation voor in de keuken 
is toch eigenlijk ook wel een heel goed idee. Op deze manier 
zorg je ervoor dat je je  tablet kunt gebruiken in de keuken, 
bijvoorbeeld voor recepten opzoeken, een timer zetten of 
een YouTube-clipje afspelen. Dit kan zonder dat de tablet vies 
wordt, er is namelijk een afneembaar spatscherm. En: mét 

www.somabarkickstarter.com
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BADKAMER

BLUETOOTH 
SHOWER SPEAKER

Prijs: ca. € 10,-

Niet alles hoeft duur, conceptueel 
of lastig verkrijgbaar te zijn. 
Wat dacht je van een water-
dichte bluetooth-speaker, 
uitgerust met een zuignap 
zodat je deze makkelijk 
in de douchecabine kunt 
ophangen? Er zijn naast 
deze Soundbot vele vari-
anten verkrijgbaar. Bij de 
HEMA is er een variant, maar 
ook op de Chinese webshop 
 Aliexpress.com kun je spotgoed-
koop een bluetooth-speakertje voor 
onder de douche aanschaffen.
www.soundbot.com

ORAL B SMARTSERIES
Prijs: 139,-

Een elektrische tandenborstel die gegevens verzamelt 
en via bluetooth verzendt, zodat je realtime op een 
apparaatje of in de app op je Android of iOS-apparaat 
kunt zien hoe goed je gepoetst hebt en op welke plek-
ken, hoelang en hoe hard je drukt. Oral B is in ieder 
geval overtuigd van de extra’s. Maar of het nou zoveel 

toevoegt ten opzichte van je gewone handtan-
denborstel ...
http://tiny.cc/orlb

BADKAMERSPIEGEL
Prijs: ca. € 1000,-

Je ziet ze wel eens in luxe hotels: 
spiegels met ingebouwde tv. Als 
je een bad hebt zou zoiets niet 
misstaan in een badkamer. Deze 
spiegel-tv van 19 inch draait op 
Android en biedt dus alle mo-
gelijkheden die een tablet ook 
heeft. Zo kun je lekker netflixen 

in bad of skypen terwijl je je 
haar kamt. Het apparaat is wa-
terdicht, dus spetteraars hoeven 
zich ook geen zorgen te maken, 
alhoewel de aanschafprijs 
erg hoog is voor een Chinese 
webshop.
http://tiny.cc/bksa

KOHLER ARCHER-BAD
Prijs: ca. € 3900,-

Volgens Kohler bestaat er een 
soort hydrotherapie. Tsja. Het is 
een woord dat ik tot dusver ook 
nog nooit gebruikt had. Maar de 
baddenfabrikant heeft een bad 
ontworpen waarbij speakers ook 
onder water komen te zitten, 
waardoor de geluidsklanken 
door het water resoneren en je 

de muziek op een extra relaxte 
manier kunt beleven. Dat relaxte 
lijkt mij een beetje afhankelijk van 
je muzikale voorkeur. De muziek 
kan overigens via bluetooth of 
direct via je smartphone met een 
kabeltje naar het bad gestuurd 
worden.
http://tiny.cc/koab
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Shortlist: gadgets voor in huis

SCHOON

IROBOT LOOJ 330
Prijs: 239,99

Als je huis vanbinnen schoon is, 
kun je aan de buitenkant begin-
nen. Deze robot moet je echter wel 
eerst ouderwets met de hand op 
het juiste spoor zetten, de dakgoot 
wel te verstaan. Vervolgens blaast 
en veegt het apparaat zich een 
weg door de dakgoot zodat hij 
weer goed het regenwater af kan 
voeren. Handig ook voor moeilijk 
bereikbare dakgoten: je hoeft hem 
alleen maar op het beginpunt neer 
te zetten en op het eindpunt op te 
pakken.
www.irobot.nl

NEATO-ROBOTSTOFZUIGER
Prijs: ca. € 700,-

Het concept robotstofzuiger is 
niet nieuw. Maar er zit wel degelijk 
ontwikkeling in de markt. Deze 
robot van Neato kan met een appje 
aan- of uitgezet worden of zelfs 
bediend worden zodat je het appa-
raat richting het vuil leidt. Maar ook 
zonder bediening kan de robotstof-

zuiger veel. 
Zo heeft het een 
laserkijkertje zodat het de 
gehele huiskamer in kaart brengt 
en een pad kan uitstippelen om 
de huiskamer zo efficiënt mogelijk 
schoon te krijgen.
https://neatorobotics.com

LITTER-ROBOT
Prijs: ca. € 360,-

Je hebt al een kat en een smart-
feeder (zie twee pagina’s terug). 
Nu is er nog een verantwoorde-
lijkheid over om af te schuiven 
op elektronica: de kattenbak. 
Daarvoor is de Litter-Robot 
geschikt. Zeven minuten na het 
bezoek van poes draait de globe 
zodat de uitwerpselen makkelijk 
opgeschept kunnen worden 
en in het reservoir gedumpt 
worden. De enige rotklus die 
overblijft is het reservoir legen 
en schoonmaken.
www.litter-robot.com

IROBOT SCOOBA
Prijs: € 599,-

Maar stofzuigen is natuurlijk niet 
voldoende. Dweilen is de volgende 
taak waar je een robotje voor in 
kunt zetten. Dat kun je overlaten 
aan de iRobot Scooba. Water en 
schoonmaakmiddel erin en je kunt 
het robotje rustig zijn werk laten 
doen, terwijl je zelf met je benen 
omhoog op de bank zit. Alleen 
moet je wel opstaan om naar het 
dockingstation te lopen om de 
robot aan te zetten, want hij heeft 
geen app.
www.irobot.nl

Prijs: 239,99

Als je huis vanbinnen schoon is, 

Maar stofzuigen is natuurlijk niet 
voldoende. Dweilen is de volgende 
taak waar je een robotje voor in 
kunt zetten. Dat kun je overlaten 
aan de iRobot Scooba. Water en 
schoonmaakmiddel erin en je kunt 
het robotje rustig zijn werk laten 
doen, terwijl je zelf met je benen 
omhoog op de bank zit. Alleen 
moet je wel opstaan om naar het 
dockingstation te lopen om de 
robot aan te zetten, want hij heeft 
geen app.
www.irobot.nl
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BIRDI SMART AIR MONITOR
Prijs: ca. € 100,-

De slimme rookmelder van Nest ken je wellicht al. Deze rookmelder werkt 
alleen het beste als je ook een thermostaat van hetzelfde merk hebt. De 
rookmelder van Birdi is een alternatief. Niet alleen is de rookmelder in 
staat alarm te slaan in geval van koolmonoxide of brand, ook meet het 
de luchtkwaliteit. De metingen en alarmen worden naar je smartphone 
gestuurd. Bovendien kun je de Birdis van je buren koppelen, zodat je ook 
gewaarschuwd wordt als er iets is bij de buren.
www.getbirdi.com

CHAMBERLAIN MYQ GARAGE
Prijs: ca. € 240,-

Fabrikant Chamberlain maakt 
domotica-producten die je bij-
voorbeeld kunt inzetten om je 
lichten aan en uit te doen via je 
smartphone. Daar zijn ze niet 
de enige in. Maar wat leuker is, 
is dat het systeem ook werkt 
op garagedeuren. Je hoeft dus 

niet meer je auto uit te stappen 
om de garagedeur van het slot 
te halen, of een knopje aan 
je sleutelbos te hangen. Een 
druk op de knop in de app is 
genoeg om direct naar binnen 
te rijden.
www.chamberlain.com

SKYBELL - WI-FI 
VIDEO DOORBELL

Prijs: € 294,-

Vooral als je in een flat of appar-
tement woont, is het fijn om een 
deurbel met camera te hebben, 
zodat je kunt zien wie er voor de 
deur staat. Vanuit het raam via 
een spiegel naar de voordeur 
gluren is suf. Naar de hal lopen 
om daar de deur te openen ook. 
Met SkyBell zie je direct op je 
smartphone wie er aanbelt, kun je 
via de microfoon reageren en kun 
je de deur ook nog eens openen. 
Zelfs als je niet thuis bent.
www.skybel.com

KWIKSET KEVO POWERED BY UNIKEY
Prijs: ca. € 200,-

Als je het aandurft, is er een leuke 
technologie om je huis te openen: 
Kevo. Wanneer je smartphone in 
de buurt is, hoef je alleen maar je 
vinger tegen het slot van de deur 
aan te houden om hem te openen. 
Via de Kevo-app kun je anderen 
ook toegang geven. Dit kan ook via 

een sleutelhanger (die de taak van 
de smartphone overneemt). Het 
slot gaat open als beide apparaten 
in hetzelfde wifi-netwerk zitten. Er 
is ook nog een fysieke sleutel. Altijd 
handig bij stroom- of netwerksto-
ringen.
www.unikey.com

BEVEILIGING
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SPECIAL
netwerkscenario's

I edereen met een internetverbinding heeft een thuis-
netwerk, iedere internetprovider levert immers een 
draadloze router mee. Toch is dat slechts het begin. 

Je internetverbinding komt vaak binnen in de meterkast 
en je modem moet voor een stabiele internetverbinding 
zo dicht mogelijk bij dit ISRA- of abonnee-overnamepunt 
geplaatst worden. Tegenwoordig zijn modems vrijwel 
altijd gecombineerd met de draadloze router in één 
apparaat. Handig voor internetproviders en voor jou 
tijdens het aansluiten, want je bent met één apparaat 

  Een heatmap 

maakt dekking-

sproblemen 

inzichtelijk.

Een netwerkkabel is altijd de beste manier om 
je netwerk binnen je huis uit te breiden. Helaas is 
het praktisch niet altijd mogelijk om overal in huis 
een netwerkkabel aan te leggen. Daarnaast ben 
je er met alleen netwerkkabels niet, want je wilt 
natuurlijk ook in heel je huis een draadloos netwerk 
hebben. Gelukkig zijn er diverse oplossingen die 
je kunt inzetten en combineren om het voor jou 
perfecte thuisnetwerk aan te leggen.
J E R O E N  B O E R

Breid je thuisnetwerk uit

NETWERK DOOR 
JE HELE HUIS

ook direct draadloos online. Helaas is de afgesloten 
meterkast niet bepaald de beste plek voor je router. Een 
wifi-router straalt het wifi-signaal in beginsel rondom de 
router uit, dus het is het beste als je draadloze router zo 
centraal mogelijk in je huis staat. In de praktijk is je router 
verplaatsen helaas lastig. Zeker bij adsl-, vdsl- en kabelin-
ternet moet de modem/router die je van de provider 
krijgt zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt blijven. Heb 
je glasvezelinternet, dan is het soms wel mogelijk om de 
router die je krijgt van je provider centraler te plaatsen. 

Heatmap
Als je de dekking van je draadloze netwerk wilt verbeteren, kun je beter niet zomaar 
apparatuur toevoegen. Begin met het in kaart brengen van de dekking van je draad-
loze netwerk. Dit doe je met behulp van een heatmap, een kaart waarop je kunt zien 
hoe de dekking van je netwerk is in je hele huis. Je kunt zelf een heatmap maken met 
het programma HeatMapper. Hiervoor heb je een laptop met Windows nodig waar-
mee je kunt rondlopen in je huis. Door rond te lopen kan HeatMapper met behulp 
van een plattegrond van je huis bepalen hoe het met de dekking van je draadloze 
netwerk gesteld is. Zo heb je snel inzichtelijk wat de zwakke punten van je netwerk zijn en kun je de juiste verbeteringen 
toepassen. Op onze website vind je via www.tiny.cc/heatm verdere uitleg over het maken van een heatmap.

Breid je thuisnetwerk uit

ook direct draadloos online. Helaas is de afgesloten 
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op een ongunstige plek? Dan zijn er gelukkig genoeg 
oplossingen om je (draadloze) netwerk toch door heel 
je huis te verspreiden. In dit artikel vind je een aantal 
scenario’s met daarbij oplossingen om je netwerk uit 
te breiden. In kaders staan de diverse producten met 
hun voor- en nadelen beschreven.

Een wifi-access point ge-

bruik je om je wifi-dekking 

uit te breiden.

Tussen de draadloze router die je van je glasvezelprovi-
der krijgt en het glasvezelaansluitpunt in de meterkast 
zit dan een normale netwerkkabel. Die kun je uiteraard 
langer maken, al dan niet via netwerkbekabeling die je 
netjes hebt weggewerkt in bijvoorbeeld je muur. Ben je 
toch gebonden aan het houden van je draadloze router 

WERKEN OP ZOLDER
Op de zolder is een werkhoekje in-
gericht. Uiteraard moet ook hier een 
internetverbinding gerealiseerd worden. 
Een netwerkkabel naar zolder trekken 
is doorgaans lastig, terwijl je voor een 
vaste pc en netwerkprinter wel een 
netwerkaansluiting wilt hebben. Een 
powerline-adapter is de handigste oplos-
sing, eventueel in combinatie met wifi.

GAMEN OP DE SLAAPKAMER
Kinderen willen vaak online gamen 
op de pc of spelcomputer. Naast een 
goede snelheid dient bij online gamen 
de vertraging in de verbinding (de ‘ping’) 
zo laag mogelijk te zijn. Een bedrade 
netwerkaansluiting, eventueel aangevuld 
met een wifi-accesspoint, heeft echt de 
voorkeur. Is dat echt niet mogelijk, ge-
bruik dan een HomePlug AV2 powerline-
adapter, eventueel in combinatie met 
een ingebouwd wifi-accesspoint.

NETWERK BIJ DE TV
In je woonkamer hoort een netwerkaan-
sluiting bij je televisie voor je mediaspe-
ler, smart-tv, audiostreamer enzovoort. 
Kan een echte netwerkaansluiting niet? 
Bij de tv doet de coaxaansluiting met 
behulp van een MoCa-adapter (bijvoor-
beeld de Hirschmann MOKA 32) dienst 
als een snelle en stabiele netwerkaan-
sluiting. De tweede adapter plaats je in 
de meterkast en sluit je aan op je router. 
Loopt er geen coax van je woonkamer 
naar de meterkast? Gebruik dan een 
powerline-adapter.

AC IN DE WOONKAMER
Wij raden een 802.11ac-accesspoint of 
-router in de woonkamer aan. Ac werkt 
op 5 GHz en gebruik je het liefst in dezelf-
de ruimte. Ben vaak met het hele gezin 
in de huiskamer tegelijkertijd bezig met 
allerlei apparatuur, dan is een router met 
twee ac-radio’s zoals de ASUS RT-AC3200 
te overwegen. Het 2,4GHz-netwerk van 
het access point biedt doorgaans genoeg 
dekking voor de hele begane grond.

Eengezins woning
In een doorsnee huis met drie verdie-

pingen woont een gezin met kinderen. 
Wat heb je dan nodig?

In je woonkamer hoort 
een netwerkaansluiting 
bij je televisie voor je me-
diaspeler, smart-tv, audio 
enzovoort.

Slaapkamer

Zolder

Scherm

TV

Spelcomputer

Accespoint

1 of of2 3 (b)

Woonkamer Meterkast

Ac-accespoint
Patchpaneel (optioneel)

(b) Powerlline 
van stopcontact

Moka (a) MokaRouter

coax

(a) Werkt via 
coax-aansluiting

Powerline met wifi
PC

Scherm

Stopcontact 
        met 
        powerline 
        adapter

Accesspoint
De beste manier om de dekking van een draadloos netwerk uit te breiden, is door het toevoe-
gen van een extra accesspoint. Je plaatst het accesspoint daar waar je extra dekking nodig hebt. 
Voor het gebruik van een accesspoint heb je wel een netwerkaansluiting nodig op de plaats 
waar je hem wilt installeren. Je kunt dezelfde netwerknaam gebruiken op een ander kanaal dan 
je primaire router of je kunt kiezen voor een andere netwerknaam. Beide opties hebben speci-
fieke voordelen. Bij een andere naam weet je zeker dat je met het juiste accesspoint verbonden 
bent. In principe schakelen apparaten bij twee accesspoints met dezelfde naam over naar het 
sterkste accesspoint, maar dit werkt lang niet altijd goed.

Een wifi-access point ge-

bruik je om je wifi-dekking 

uit te breiden.
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Balkon

Keuken

Hal

Meterkast

TV

Woonkamer Powerline met wifi AC

Powerline adapter
Router 
met wifi

Repeater in stopcontact

GEBRUIK 5 GHZ
In een appartement spelen wi-
fi-problemen nog sterker dan in 
een huis, omdat niet alleen naast 
je, maar ook onder en boven je 
wifi-netwerken actief zijn. We raden 
een 5GHz-accesspoint in het woon-
vertrek aan (802.11n of 802.11ac) 
zodat je zeker weet dat je genoeg 
draadloze bandbreedte hebt. Wel-
licht is het mogelijk om de router 
van de provider centraal op te stel-
len. Anders is een powerline-adapt-
er met ingebouwd wifi-access point 
een goede oplossing.

INTERNET OP BALKON
In de keuken aan de andere kant 
van het appartement is de dekking 
slecht, terwijl internet tijdens het 
koken of op het aangrenzende 
balkon wel gewenst is. Er kan 
een repeater in de hal gehangen 
worden die het wifi-netwerk genoeg 
versterkt. Een powerline-adapter 
met wifi is uiteraard ook mogelijk, 
zeker als er al één in de woonkamer 
geplaatst is.

Gelijkvloers
 appartement

In een appartement wonen twee personen die geen 
heel hoge eisen stellen, maar wel gebruik willen maken 
van hun internetverbinding van 50 Mbit/s om te surfen.

In een appartement 
spelen wifi -proble-
men nog sterker dan 
in een huis, omdat 
niet alleen naast 
je, maar ook onder 
en boven je wi-
fi -netwerken actief 
zijn.

Wifi-repeater
Een repeater of range extender is een kastje dat je in het stopcontact 
plugt, waarna het wifi-signaal versterkt wordt en je dekkingsproble-
men zijn opgelost. Het is niet heel intuïtief, maar je moet een re-
peater juist niet ophangen waar je geen netwerk hebt. Een repeater 
is immers een versterker en er moet daarom wel een goed genoeg 
signaal zijn om te versterken. Je moet dus uitzoeken waar je nog wel 
een goed signaal hebt en de repeater daar ophangen. Een vuistregel 
is ongeveer in het midden tussen waar je router staat en waar je geen 
dekking meer hebt.

Een repeater of range extender is een kastje dat je in het stopcontact 
plugt, waarna het wifi-signaal versterkt wordt en je dekkingsproble-
men zijn opgelost. Het is niet heel intuïtief, maar je moet een re-
peater juist niet ophangen waar je geen netwerk hebt. Een repeater 
is immers een versterker en er moet daarom wel een goed genoeg 
signaal zijn om te versterken. Je moet dus uitzoeken waar je nog wel 
een goed signaal hebt en de repeater daar ophangen. Een vuistregel 
is ongeveer in het midden tussen waar je router staat en waar je geen 

Een repeater hang je 

ongeveer halverwege 

tussen je draadloze 

netwerk en de plek 

waar je extra dekking 

nodig hebt.
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Slaapkamer Slaapkamer

Zolder

PC

NAS

Scherm

Scherm

TV

TV

Accespoint Ac-accespoint

Woonkamer Meterkast

Ac-accespoint

Patchpaneel

Switch

Netwerkpoort

Router

NAS CENTRAAL
De NAS is voor een mediafanaat een 
centraal deel in het netwerk en moet 
zo direct mogelijk worden aangesloten. 
De meterkast die het hart van het 
netwerk vormt, is de aangewezen 
plaats voor de NAS.

AANSLUITING IN DE 
WOONKAMER
Aan de ene kant is voor de tv, media-
speler en muziekstreamer een ‘modale’ 
netwerkverbinding voldoende. Je zou 
dan met een Powerline-adapter of 
MoCa-kabelnetwerksetje en een switch 
toe kunnen. Maar zeker als je een 
spelcomputer, een NUC of mini-pc als 
media speler/streamer hebt staan, wil 
je een snel en stabiel signaal met een 
lage ping. Dan kom je niet onder een 
bedrade gigabit-netwerkaansluiting 
uit. Die komt ook van pas voor een 
wifi-accesspoint.

AC-ROUTER
In de woonkamer waar laptops 
gebruikt worden, moet het draadloze 
netwerk zo snel mogelijk zijn. Plaats 
daarom een 802.11ac-router. Wordt 
de draadloze verbinding door een 
of twee mensen gebruikt, dan is een 
AC1750-router een prima keuze. Een 
duurder exemplaar biedt niet direct 
meer snelheid, maar werkt beter met 
veel apparaten tegelijkertijd.

NETWERKAANSLUITING BOVEN
Voor een internetsnelheid van 500 
Gbit/s die je op de eerste verdieping 
wilt gebruiken, is er maar één optie: 
een bedrade gigabit-netwerkverbind-
ing. Powerline belooft tegenwoordig 
wel 1200 Mbit/s, maar haalt hooguit 
270 Mbit/s en dat is natuurlijk niet 
genoeg! Idealiter krijgt ieder vertrek 
een dubbele gigabit-netwerkaanslu-
iting voor de ultieme flexibiliteit en 
snelheid. Heb je minder eisen, dan kan 
Powerline of MoCA voldoen.

AC OP DE EERSTE VERDIEPING
Een 802.11n-netwerk komt van de 
begane grond nog wel op de eerste 
verdieping. Voor 802.11ac, dat gebruik 
aakt van de 5GHz-band, geldt dat niet. 
Een veeleisende gebruiker plaatst 
daarom ook op de eerste verdieping 
een ac-router of -accesspoint.

Netwerk 
zonder grenzen

In dit huis is een 500 Gbit/s-glasvezel aansluiting 
aangelegd en wordt het netwerk intensief gebrui-

kt. Dan moet alles overal natuurlijk op topsnel-
heid te gebruiken zijn!

zeker als je een spel-
computer, een NUC of 
mini-pc als media speler/
streamer hebt staan, 
kom je niet onder een 
bedrade gigabit-netwer-
kaansluiting uit.

Powerline-adapter met wifi
Een powerline-adapter met ingebouwd accesspoint 
combineert in veel gevallen de sterke punten van een 
accesspoint en repeater. Met een powerline-adapter 
met wifi ben je in één keer klaar: je voorziet een ruim-
te zowel van een bedrade netwerkaansluiting als een 
wifi-accesspoint. De plaatsing is intuïtief: je gebruikt 
hem in de ruimte waar je wifi nodig hebt.

S M A R T  L I V I N G

Een power-

line-adapter met 

wifi combineert de 

sterke punten van 

een accesspoint en 

repeater en plaats je 

in de ruimte zelf.
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 Wie wil nu niet een oneindige 
toegang tot muziek? Met 
een paar drukken op een 
aanraakscherm een nummer 
starten? En met nog twee 
tikjes de muziek door het hele 
huis starten? Dat kan. Met 
multiroom streaming audio! 
J A A P  V E E N S T R A  E N  R U D I R I C K  D E  J O N G

V oor streaming audio is allereerst een 
degelijk netwerk nodig. Zowel bedraad 
als draadloos, want uw audiospelers 

kunt u het beste aan een kabel koppelen en de 
bediening gaat vaak via een tablet of smart-
phone. En die is weer draadloos verbonden met 
het netwerk. Een tweede element is de audio-
installatie zelf. Daar komen we later op terug, 
want daarin is bijzonder veel keuze. 
Ten slotte is er nog een bron nodig om vanaf te 
streamen. Dat kan een nas zijn met geripte of 
gedownloade muziek, maar het kan net zo goed 
een online dienst zijn. 

Veel keuze
Wie een streaming-audiosysteem zoekt, zal 
merken dat er enorm veel keuze is, zeker als de 
budgetten groter worden. Nu is Sonos op het 
moment de grootste partij met relatief betaalba-
re producten. Er zijn naast Sonos echter talloze 
andere leveranciers van degelijke multiroom-
audiosystemen. Denk aan Bluesound, Heos en 
Raumfeld. Welk systeem het meest geschikt is, 
is afhankelijk van uw wensen, want al deze sys-
temen hebben een andere insteek en hun eigen 
kwaliteiten. 
Sonos richt zicht met name op de online 
diensten. Dit merk heeft ze bijna allemaal 

AUDIO-STREAMING

geïntegreerd. Van Spotify tot Google Play Music, 
Rhapsody, Deezer en Tidal: in totaal hebt u bij 
Sonos keuze uit meer dan dertig diensten. 
Bluesound richt zich vooral op de geluidskwa-
liteit. Die is bij Bluesound  veel beter dan bij 
Sonos. Daarbij kunt u bij Bluesound ook een 
losse module (de BlueOS-module) integreren 
in een high-end voorversterker – als een soort 
pci-expresskaart – om zo een zeer hoogwaardig 
multiroom-audio-systeem op te bouwen. 
Heos heeft een upnp-systeem dat qua samen-
stelling en prijzen bijna gelijk is aan Sonos. De 
apparaten klinken beter dan Sonos en laten zich 
gemakkelijk installeren. De app werkt prima, 
maar u moet bij Heos wel weer over een goede 
mediaserver beschikken, omdat het systeem 
via upnp – Universal Plug and Play – werkt. 
Daardoor leunt Heos op de kwaliteiten van uw 
mediaserver, bijvoorbeeld uw nas. Is deze matig, 
dan werkt het systeem matig. Is de mediaserver 
bijzonder goed, dan werkt Heos ook weer beter. 

Natuurlijk zijn er meer merken met vergelijkbare 
systemen. Denk aan Apple met Airplay, Harman 
met Omni, of de Roku-streamer die via wifi direct 
naar uw hifi-systeem kan streamen. We hebben 
hier slechts wat interessante voorbeelden geven. 
Oriënteer u goed en zet vooral goed op een rijtje 
wat u belangrijk vindt. 

Diensten
In Nederland is een brede keuze uit streaming-
diensten. Spotify is in Nederland de grootste. 
Dat komt mede doordat KPN Spotify meelevert. 
Nu is Spotify een prima service, omdat het door 
nagenoeg elke streamer wel is ondersteund. 
Daarbij is de bibliotheek erg groot, waardoor de 
kans groot is dat u vindt wat u wilt spelen. 
Er zijn echter meer diensten dan Spotify. Het is 
onmogelijk om hier een hele lijst op te noemen; 
daarvoor zijn er te veel. Er zijn echter wel wat 
punten die we graag langslopen. 
Allereest de prijs. De meeste diensten kosten 

SPECIAL
Audio-streaming

tikjes de muziek door het hele 

oor streaming audio is allereerst een 
degelijk netwerk nodig. Zowel bedraad 
als draadloos, want uw audiospelers 

kunt u het beste aan een kabel koppelen en de 

phone. En die is weer draadloos verbonden met 
het netwerk. Een tweede element is de audio-
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Daarbij is er een verschil in kwaliteit. De grote 
diensten leveren bij een premium-abonnement 
320 kbps mp3 of een variant daarop. Spotify 
streamt bijvoorbeeld met 320 kbps Ogg Vorbis. 
Het is gecomprimeerd, maar dan met Ogg Vorbis 
in plaats van mp3. Google Play Music gebruikt 
mp3 320 kbps, net als Deezer. 
Nu zijn er ook steeds meer services die verlies-
vrije kwaliteit aanbieden zoals flac, of een variant 
daarop. Denk aan Tidal, Deezer Elite, Wimp en 
Qobuz. Veelal betaalt u extra om in deze cd-
kwaliteit (dat is nog géén high-res!) te kunnen 
streamen. Het is aan u of u deze extra kwaliteit 
belangrijk vindt. 

Muziek rippen en taggen
Als u muziek op een nas wilt zetten, zult u ofwel 
uw bibliotheek vanaf de pc naar de nas moeten 
kopiëren, ofwel cd’s moeten rippen. Als u nog 
moet gaan rippen, dan kunt u het beter direct 
goed doen. 
Er zijn zowel betaalde als gratis pakketten om 
mee te werken. De beste, maar niet de meest 
gebruiksvriendelijke, is EAC: Exact Audio Copy. 
Dit pakket is compleet naar eigen inzicht in te 
stellen. Het bijzondere aan EAC is dat het geheel 

gratis is – behalve de metadata zoekmachine 
voor het toevoegen van tags – én over Accurate 
Rip beschikt. Deze functie corrigeert fouten tij-
dens het rippen, door zowel de cd een paar keer 
te lezen én de data te vergelijken met een online 
database. U krijgt met Accurate Rip dus een per-
fecte kopie. Wel zo prettig als u gaat archiveren. 
Een ander fijn pakket is dB-poweramp. Deze 
software beschikt over wat meer mogelijkheden 
buiten rippen om. Denk aan een handige 
batch-converter om bestanden in formaat over 
te zetten. Of een brandprogramma voor als u be-
standen toch weer op een cd’tje wilt zetten. 
Een tip die we graag willen meegeven is het di-
rect goed taggen van muziek. Tags zorgen ervoor 
dat u door de bibliotheek kunt bladeren en kunt 
zoeken. U kunt met tags aangeven wat de artiest 
is van een cd. Of bij welk album de track hoort. 
Welk tracknummer er bij een bepaald nummer 
hoort, enzovoort. Kortom: het is bijzonder be-
langrijke meta-informatie voor het beheren van 
de mediabibliotheek! Mochten bepaalde tags 
niet kloppen, dan kunt u ze gelukkig achteraf 
corrigeren. Dat kan met dBpoweramp, mp3tag 
of bijvoorbeeld EasyTag, dat op zowel Windows 
als Mac als Linux werkt. 

De (muziek)
sleutel? Een 
degelijk netwerk!

 Sonos is de 

grootste leverancier, 

maar er zijn zeer 

interessante concur-

renten. Denk aan 

Bluesound die zijn 

zaakjes ook strak op 

orde heeft. 

 Sonos’ focus ligt 

op streaming-dien-

sten. Er zitten meer 

dan dertig diensten 

in het systeem! orde 

heeft. 

Nas
Het streamen van audio kan natuurlijk ook prima vanaf een nas. 
Een goede nas heeft een degelijke, ingebouwde mediaserver. 
Door de muziek in een bepaalde map te zetten, indexeert de 
mediaserver deze bestanden en kan een upnp-streaming-client 
zien welke muziek beschikbaar is. Dat werkt snel en in veel 
gevallen prima. Is een streamer niet gebaseerd op upnp (denk 
aan Sonos, Bluesound of bijvoorbeeld Aurender), dan geeft u bij 
de setup van de streamer aan waar de muziek staat. Nadat u dat 
hebt gedaan, maakt de streamer zelf een bibliotheek op basis 
van de muziek-tags. Dat werkt in veel gevallen wat sneller 
en betrouwbaarder dan upnp. 

 Sonos’ focus ligt 

op streaming-dien-

sten. Er zitten meer 

dan dertig diensten 

in het systeem! orde 

heeft. 

 EAC is een gratis ripper die foutloos cd’s kan kopiëren. Een alternatief is dBpoweramp. 

ongeveer 10 euro per maand voor onbeperkte 
toegang. Daarbij maakt het niet uit vanaf welk 
medium u speelt: pc, streamer of smartphone. 
Sommige diensten laten het toe om met twee 
toestellen tegelijk te luisteren, andere niet. Kijk 
daar dus goed naar als u dat belangrijk vindt. 

 Streamen vanaf een nas 

kan ook naar een htpc. Kodi 

is een gratis software-pakket 

dat te bedienen is met de 

Yatse-app. Die combinatie is 

ronduit subliem.
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Eén van de meest succesvolle merken op het gebied van 
slimme speakersystemen voor in huis is Sonos. Onlangs 
heeft het bedrijf de software van de PLAY:1, PLAY:3 en 
PLAY:5 speakers een update gegeven en een vernieuwde 
versie van de PLAY:5 op de markt gebracht. Maar klinken  
ze in de praktijk net zo goed als ze er uit zien? Drie leden 
van TechPanel konden dat zelf thuis beoordelen.

tijdens het sporten en in de auto via 
Spotify en andere apps, zoals TuneIn. 
Net als de anderen ontvangt hij twee 
dozen. In de eerste zitten twee exem-
plaren van de Sonos PLAY:1. “Mooi, 
strak en met bescheiden formaat. 
Best een gewichtig apparaatje en 
het voelt als kwaliteit!” En dat valt 
ook Jonathan op: “De speakers zijn 
inderdaad aan het gewicht, maar dat 
geeft juist ook een fijn gevoel als het 
op robuustheid aankomt.”

En dan de Sonos PLAY:5 in de an-
dere doos, die is in eerste instantie 
lastig te openen. Rianne: “Totdat ik 
door mijn man wordt geattendeerd 
op twee oranje blokjes onderaan de 
zijkant van de doos. Hiermee wordt 
een schuifje op zijn plek gehouden 
waarmee de deksel wordt geopend 
Ontzettend handig en stevig!”

SONOS OP DE 
TESTBANK

R ianne Arts-Ramerman (36), 
Jonathan Kamminga (30) en 
Jaap Bronswijk (44) konden 

voor deze test flink aan de bak. 
Ze ontvingen ieder twee speakers 
van het type Sonos PLAY:1 en één 
exemplaar van de nieuwe PLAY:5. 
Daarnaast kregen ze uitgebreide 
instructies en moesten er drie 
opdrachten worden uitgevoerd 
om zo tot een goed onderbouwde 
beoordeling te komen. En om alle 
facetten goed te kunnen testen, 
konden ze gedurende de testperio-
de gebruikmaken van de streaming 
muziekdienst Deezer.

Eerste indruk
Jaap is al meer dan 20 jaar met muziek 
bezig en heeft de overgang van lp, cas-
sette, cd naar mp3 en streaming van 
dichtbij gemaakt. Inmiddels luistert hij 

Slimme speaker-
systemen voor in huis
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Als ook de grotere PLAY:5 is uitge-
pakt en kan worden bekeken, wordt 
ook hier instemmend geknikt. 
“Mooie vloeiende lijnen en een 
fraaie afwerking.”

Installatie
Sonos levert een snelstartgids mee 

waarmee in theorie de installatie 
snel kan worden uitge-

voerd. Jaap: “Alles in 
het Nederlands en 

dat voelt toch 
wel fijn.” Het 
stappenplan 
helpt hem 
goed op 
weg en de 
instructies 
komen goed 

overeen met 
de praktijk, 

waardoor hij al 
snel klaar is.

Ook bij Jonathan 
verloopt de installatie 

soepel. Hij begint met 
de eerste PLAY:1-spea-

ker, daarna de tweede 
en vervolgens de PLAY:5. 

Wanneer de eerste speaker 
is aangesloten en muziek voor 

het eerst door de kamer klinkt, 
wordt hij enthousiast: “Als één 

speaker dit al veroorzaakt, wat 
doen de andere twee dan wel niet?”

Rianne laat tijdens de installatie 
de gebruiksaanwijzing ongeopend, 
sluit de kabels aan en installeert 
vervolgens de app op haar Android-
toestel. “Het is allemaal erg intuïtief. 
De app geeft stap-voor-stap aan 
hoe je de Sonos kunt toevoegen 
aan je wifi-netwerk. Daarna wordt 
nog even een update uitgevoerd en 
tada! Sonos werkt!”

Geluidskwaliteit
Tijd om eens goed naar de kwa-
liteit van het geluid te luisteren. 
Rianne, die al jaren Spotify gebruikt, 

worstelt wat met de interface van 
Deezer, maar gelukkig kan de 
Sonos ook gewoon overweg met 
haar eigen favoriete muziekdienst. 
“Wauw! Wat een heerlijk vol geluid. 
Ik hoor geluiden die ik niet eerder 
heb gehoord in nummers die ik al 
jaren draai. Genieten met hoofdlet-
ters!” Wel valt bij haar na zo’n drie 
kwartier ineens de muziek weg 
omdat de connectie met de router 
is verbroken. “De stabiliteit van wifi 
is ontzettend belangrijk en ik heb 
inmiddels gezien dat er een Sonos 
BOOST leverbaar is die dit verbe-
tert.”

Na het activeren van zijn Deezer-ac-
count, kan ook Jaap eens goed gaan 
luisteren. “Een vol en warm geluid 
vult de kamer. Gezien de vorm van 
woonkamer en de plaatsing van 
de PLAY:5 verbaast het me dat de 
kwaliteit van het geluid zo goed is. 
Hier wordt het baasje blij van!”

Ook Jonathan is onder de indruk. 
“Het geluid is voortreffelijk!” Daar-
naast is hij ook erg te spreken over 
de bediening en dan gaat het niet 
alleen over de app voor smart-
phone of tablet. Het valt hem op 
dat, in tegenstelling tot veel andere 
merken, Sonos ook een pc-versie 
heeft van de bedieningsapp. Zo kan 
hij – ondanks dat zijn smartphone 
er die dag mee is opgehouden 
– toch genieten. “Dit is toch vrij 
onderscheidend, aangezien ik vaker 
digitale apparatuur in mijn woning 
heb waarbij je deze alleen via de 
app op een mobiel kan bedienen. 
Dikke pluim hiervoor!”

Paartjes maken
De speakers van Sonos zijn los te 
gebruiken, maar ook te combine-
ren. Door twee PLAY:1-luidsprekers 
draadloos met elkaar te verbinden, 
ontstaat een stereo-opstelling. Hoe 
eenvoudig is dit? Jaap: “Het is wer-
kelijk kinderspel door ze nadat je ze 
hebt toegevoegd aan elkaar te kop-

Sonos

Rianne Arts-Ramerman

"Het is allemaal erg 
intuïtief."

Jonathan Kamminga

“Het geluid is 
voortreffelijk!”

Jaap Bronswijk

"Een vol en warm 
geluid vult de 

kamer."
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Sonos
www.sonos.com

 Pluspunten
• Voortreffelijk geluid

• Meerdere opstellingen mogelijk

• Uitstekende app

•  Ook Sonos software beschikbaar

voor pc en Windows

•  Heldere Nederlandstalige hand-

leiding

  Minpunten
• Stabiel draadloos netwerk vereist

•  Trueplay alleen beschikbaar 

onder iOS

 Voor Android en iOS is er de vriendelijk te bedienen Sonos-app. Ook via de pc kunnen 

de speakers bedient worden en op Windows Mobile via de onofficiële Phonos-app.

 De PLAY:5 heeft hier een keurig plekje gekregen op de kast in de huiskamer.
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pelen. Hoewel het geluid van één 
speaker al heerlijk in het gehoor 
ligt, voegt de tweede speaker gelijk 
ontzettend veel toe.”

Bij Rianne gaat het vrijwel net zo 
soepel en binnen no-time heeft ze 
de speakers in een stereo-opstel-
ling. “Je moet alleen even door op 
het knopje van de juiste speaker 
in te drukken aangeven dat dit de 
linker luidspreker is. De andere 
wordt dan automatisch de rechter.” 
Daarna start ze Black Star van Da-
vid Bowie. “Een heel helder geluid 
met een mooi verloop door de ste-
reo opstelling. Mijn eerste reactie is 
dan ook dat twee keer een PLAY:1 
beter is dan één PLAY:5.”

Multiroom
Daarna moeten de testers bekijken 
hoe de multiroom-opstelling werkt. 
Hierbij wordt elke PLAY:1-speaker 
in een andere ruimte opgesteld en 
wordt vervolgens gekozen om op 
beide luidsprekers dezelfde of juist 
verschillende muziek af te spelen. 
Jonathan stelt één exemplaar van 
de PLAY:1 op in de woonkamer, de 
andere in de badkamer. “Daarna 

even in de app de speakers een 
bestemming geven, bijvoorbeeld 
‘Woonkamer 1’ en je kunt ze los 
bedienen of als paar aansturen.”

Rianne worstelt wat, maar heeft 
toch binnen vijf minuten twee 
verschillende groepen: slaapkamer 
en woonkamer. “En nu die groepen 
eenmaal staan, is het heel mak-
kelijk switchen tussen groepen of 
kan ik ze juist samenvoegen. Mooie 
tool!”

Jaap maakt een multiroom-opstel-
ling met de PLAY:5 in de ene ruimte 
en de twee ‘gepaarde’ PLAY:1-
luidspreken in de andere. Door ze 
dezelfde muziek te laten afspelen 
hoort hij overal in huis muziek zon-
der dat het volume hard moet. “De 
volumeregeling bij multiroom geeft 
de gelegenheid om het gepaarde 
duo PLAY:1 afzonderlijk van de 
PLAY:5 in te stellen qua volume. 
Daar is over nagedacht!”

Trueplay
Een unieke functie die Sonos heeft 
toegevoegd is Trueplay. Deze 
zorgt ervoor dat de speakers de 

Eindoordeel
Na twee weken experimenteren en het doorlopen van de verschil-
lende testen wordt het tijd om tot een eindoordeel te komen. 
Jonathan is het meest uitgebreid: “Voordat ik deze speakers had 
getest, heb ik al eens met een schuin oog naar de Sonos-apparatuur 
in de winkel gekeken. Ik was bang dat zodra ik een draadloze set 
had, dat het geluid zou gaan stotteren vanwege de vele wifi-punten 
in de straat. Het is echter niet één keer voorgekomen dat het geluid 
is weggevallen. Een pluspunt dus. Het geluid van alle speakers (in 
stereo of enkel geplaatst) is uitstekend. Ze hebben geen moeite met 
hoge en lage tonen en er is nauwelijks vervorming van het geluid 
wanneer de volumeknop omhoog gaat. Ook dat de app op meer-
dere platformen wordt aangeboden is erg prettig!”

En ook Jaap is dik tevreden en kijkt er niet naar uit om de Sonos-
speakers die hij te leen heeft te retourneren. “Gelukkig is het nog 
wachten op de verdere instructies voor het terugsturen van de test-
apparatuur en blijft het nog even genieten,” voegt hij hier aan toe.

En Rianne? Zij is duidelijk: “Mijn conclusie is dat dit een topproduct 
is. Als ik een cijfer moet geven op basis van prijs en kwaliteit, dan 
krijgen ze van mij een dikke 8!”

Sonos

geluidsweergave aanpassen aan 
de akoestiek van de ruimte. Deze 
functie is alleen beschikbaar op 
iOS-toestellen. Aangezien Jonathan 
als enige in het bezit was van 

een iOS-toestel heeft hij dit als 
enige kunnen testen. “Zelfs met 
omgedraaide speakers bleef het 
geluid nog erg prettig om naar te 
luisteren!”
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Niet alleen is er vernieuwing in de Sonos PLAY:5, 
onlangs heeft de multiroomspeaker-fabrikant 
ook een software update aan de speakers en de 
app toegevoegd: Trueplay. Hiermee kun je het 
speakergeluid kalibreren. Wij leggen uit wat je aan 
Trueplay hebt en hoe het werkt.

maar anderen werken hem liever 
netjes weg in een open kast of zelfs 
helemaal uit het zicht. Om toch de 
ideale geluidskwaliteit te verkrijgen 
heeft Sonos de software geüpdatet 
en een eigen geluidstechnicus in de 
app verwerkt, genaamd Trueplay.

Techniek
Trueplay is een kalibratietechniek 
die ervoor zorgt dat de geluidskwa-
liteit van de Sonos in iedere kamer, 
op iedere plek geperfectioneerd 
is. De techniek werkt al met de 
PLAY:1, PLAY:3 en beide generaties 
van de PLAY:5. Om deze kalibratie 
toe te kunnen passen, wordt de 
microfoon van je smartphone of 
tablet gebruikt. Momenteel werkt 
dit alleen nog op iOS 7 of hoger. 
Terwijl je door de kamer waarin de 
Sonos speaker staat loopt, zendt de 
speaker geluidssignalen op meer-

WAT IS 
TRUEPLAY?

H et goed afstellen van de 
muziek luistert nogal 
nauw. Niet voor niks zijn 

geluidstechnici tijdens een concert 
of festival lang aan het pielen voor-
dat het geluid goed afgesteld is en 
de band kan beginnen. Met het ka-
libreren van je multiroomspeaker is 
dat niet anders en voor fabrikanten 
als Sonos een behoorlijke uitdaging. 
Multiroom moet betekenen dat je 
in iedere kamer goede geluidskwali-
teit beleeft, of het nu de huiskamer, 
badkamer en (als je wilt) zelfs de wc 
is. Iedere kamer heeft natuurlijk een 
andere akoestiek, denk aan de vloer 
(hout of beton), de hoogte van het 
plafond of de echo van betegelde 
muren en interieur. En dan hebben 
we het nog niet eens over de plaat-
sing van je Sonos-speaker. Som-
mige mensen kunnen hem in een 
optimale (stereo-positie) plaatsen, 

De mannen achter de knoppen
De kwaliteit van de kalibratie van Trueplay is, net als bij concerten 
eigenlijk, natuurlijk wel afhankelijk van de geluidstechnicus. Bij 
Sonos hebben ze daarvoor niet de minste namen weten te strikken: 
Giles Martin, muziekproducent die zijn vader (en tevens beroemd 
Beatles-producer) George Martin heeft bijgestaan bij het ontwikke-
len van het Beatles-album Love. En Rick Rubin, muziekproducent die 
met de grootste artiesten op aarde heeft samengewerkt. Van Justin 
Bieber tot Slayer en Adele tot ZZ Top. Met deze twee heren achter 
de knoppen weet je zeker dat je met Trueplay het geluid krijgt zoals 
veel muzikanten het voor ogen (of is het nou oren?) hadden.

Je eigen geluidstechnicus in de 
Sonos-app

dere toonhoogtes uit, dat wordt 
opgevangen door de microfoon 
van je mobiele apparaat. Op deze 
manier kan de Sonos speaker de 
kamer waarin hij zich bevindt in 
kaart brengen en de galm te meten 
en hierop zijn equalizer afstemmen. 
Volautomatisch. 
Jurriën van Klingeren, retail expe-
rience specialist bij Sonos ligt toe: 
“Voor het geluid je oor bereikt, 
wordt het teruggekaatst van muren, 
meubels en andere voorwerpen in 
de kamer, wat de kwaliteit van de 
muziek kan veranderen. Afhankelijk 
van de grootte en de vorm van een 
bepaalde kamer, en waar je speaker 
in die kamer is geplaatst, kunnen 
sommige audiofrequenties luider of 

zachter klinken. Sommige kamers 
hebben een dramatisch effect op 
de manier waarop muziek klinkt, 
andere niet. Trueplay meet hoe 
het geluid door de kamer wordt 
beïnvloed en past het geluid van de 
speakers daarop aan.”

Deze techniek werkt natuurlijk het 
beste in situaties waarin je geluid 
net even anders afgesteld moet 
worden. In een galmende badka-
mer of weggewerkt in een kastje 
bijvoorbeeld. Wanneer je de Sonos 
speaker op een akoestisch gezien, 
gunstigere plek plaatst zal het ver-
schil na een Trueplay-kalibratie niet 
altijd overduidelijk te horen zijn. Dat 
hoeft ook niet, want dan is kalibra-
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tie ook geen noodzaak. Maar kwaad 
kan het ook niet. Van Klingeren: “Als 
je kamer en de plaatsing van Sonos 
akoestisch al goed is, hoeft Trueplay 
maar subtiele wijzigingen aan de 
speaker door te voeren. Dan hoor 
je waarschijnlijk alleen een verschil 
bij sommige muzieknummers of 
-genres. Ik ben dan ook van mening 
dat Trueplay in iedere situatie zin 
heeft, of het nu kleine of grotere 
aanpassingen doorvoert.”

Altijd in ontwikkeling
Dat Trueplay een slim stukje 
vernieuwing aan de luisterervaring 
van Sonos toevoegt, is duidelijk. 
Maar het is wel een techniek die 
altijd doorontwikkeld kan worden. 
Op dit moment werkt Trueplay 
bijvoorbeeld alleen in de Sonos-app 
voor iPads en iPhones (iOS 7 of 
hoger). Dat houdt absoluut niet in 
dat Sonos een voorkeur heeft voor 
een specifiek platform, maar heeft 
juist te maken met nauwkeurige 
afstelling tussen de microfoon van 
je mobiele apparaat en de Sonos. 
Iedere model iPhone heeft dezelfde 
microfoon, maar op bijvoorbeeld 
Android is er een gigantische diver-
siteit aan smartphones en tablets, 
die allemaal een andere microfoon 

Sonos Trueplay

gebruiken. Maar ondersteuning 
van andere platforms is wel iets 
waar Sonos aan werkt. Dat True-
play altijd in ontwikkeling zal blijven 
hoort ook bij de filosofie van Sonos, 
door iedere speaker te blijven 
ondersteunen en voorzien van 
nieuwe toevoegingen. Zo weet je 
echte muziekliefhebber voor altijd 
aan je te binden.
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Bruce Springsteen zong er in 1992 al eens een liedje over: 57 
Channels and nothin’ on.  Tv-zenders bieden veelal een eindeloze 
hoeveelheid flauwe kul. Anno 2015 is er een oplossing: kies gewoon 
zelf wat er op tv verschijnt! Met onze tips streamt er altijd wat 
leuks op tv. 
D I R K J A N  VA N  I T T E R S U M

Streamen 
maarHOEZO, 

NIKS OP TV?

Het is soms een hele toer om het materiaal 
vanaf de smartphone, tablet, nas, laptop of 
pc naar het grote scherm te krijgen. Door het 
op te delen in kleine stapjes wordt het al een 
stuk makkelijker. 

SPECIAL
Streamen naar je tv

B ijna iedereen heeft wel een computer 
of nas vol met audio of video. Of het 
nu vakantiefilmpjes zijn of de nieuwste 

reeks House of Cards, er is volop aanbod. 
Maar hoe krijgt u dat op de tv in de huiskamer? 

Alles begint bij de bestanden die u wilt streamen. Op welk 
apparaat staan ze? Er zijn verschillende opties:

Stap 1 Begin bij de bron

SMARTPHONE OF TABLET 
Veel mensen hebben foto’s en video’s op 
hun mobiele toestellen staan. Denk aan vakan-
tiefoto’s of -filmpjes. Leuk om ze op het toestel 
zelf te bekijken, maar nog veel leuker op het 
grote tv-scherm. 

LAPTOP OF PC 
Natuurlijk staat er bij veel mensen ook 
materiaal op de laptop of desktop, of 
daar nu Windows of Mac OS op staat. 
Het materiaal kan op de harde schijf 
zelf staan, maar ook op een externe 
schijf die aan de computer is 
gehangen.

Natuurlijk staat er bij veel mensen ook 
materiaal op de laptop of desktop, of 
daar nu Windows of Mac OS op staat. 
Het materiaal kan op de harde schijf 
zelf staan, maar ook op een externe 
schijf die aan de computer is 
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zelf wat er op tv verschijnt! Met onze tips streamt er altijd wat 
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Veel mensen hebben foto’s en video’s op 
hun mobiele toestellen staan. Denk aan vakan-
tiefoto’s of -filmpjes. Leuk om ze op het toestel 
zelf te bekijken, maar nog veel leuker op het 

Natuurlijk staat er bij veel mensen ook 
materiaal op de laptop of desktop, of 
daar nu Windows of Mac OS op staat. 
Het materiaal kan op de harde schijf 
zelf staan, maar ook op een externe 
schijf die aan de computer is 
gehangen.
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Wifi  Direct
Sommige moderne televisies ondersteu-
nen ook Wifi Direct. Dit lijkt is een variant 
van Miracast waarbij u via wifi bestanden 
of streams doorstuurt. Iedere moderne 
Android-telefoon ondersteunt Wifi Direct. 
U kunt het aanzetten via de geavanceerde 
wifi-instellingen. Tv’s van onder meer 
Samsung, LG en Sony beschikken over de 
techniek. 

Stap 2 Wel of geen draadje?

BEDRAAD
De eenvoudigste optie is een draadje vanaf de 
bron naar de tv. Een laptop of pc heeft meestal 
wel een hdmi-uitgang, dus dat is simpel. Met 
behulp van een hdmi-kabel sluit u het apparaat 
zo aan op het grote scherm. Niet iedere laptop 
heeft een hdmi-uitgang. De nieuwe MacBook van 
Apple is een goed voorbeeld. Die laptop heeft 
alleen maar een usb-c-poort. Met een verloopka-
beltje is het wel mogelijk 
om hem aan te sluiten op de hdmi-ingang van 
uw tv. Dat geldt ook als uw laptop bijvoorbeeld 
een dvi-uitgang heeft en ook voor een vga-
aansluiting is een verloopkabel te koop. Hdmi 
kan ook geluid meesturen. Dat geldt meestal niet 
voor dvi en zeker niet voor vga. Het geluid moet 
u dus met een apart audiokabeltje naar het grote 
scherm overzetten. 
Een smartphone of tablet heeft over het 
algemeen geen hdmi-uitgang, maar sommige 
toestellen hebben wel een mhl-aansluiting. 
Smartphones van merken als Samsung, HTC, LG 
en Sony hebben er een. Voor twee tientjes koopt 
u zo’n kabel online. Apple biedt geen ondersteu-
ning voor mhl, maar voor de iPad en iPhone is 
wel een digitale av-adapter te koop om deze 

NAS 
Wie zijn netwerk wat moderner heeft 
ingericht, beschikt vaak over een nas. Die 
fungeert als de centrale verzamelplek voor 
alle bestanden, inclusief film-, muziek- en 
fotocollectie. De nas is met het netwerk 
verbonden via ethernet of wifi. verbonden via ethernet of wifi. 

Wie zijn netwerk wat moderner heeft 
ingericht, beschikt vaak over een nas. Die 

De tweede stap is het verbinden van de bron met het afspeel-
apparaat (tv of mediaspeler). Dat kan op twee manieren: met of 
zonder draad. 

apparaten aan de tv te koppelen. 
Ook de meeste nas’en hebben geen hdmi-
aansluiting. U bent dan aangewezen op een 
draadloze verbinding, maar de laatste tijd zijn 
verschillende nas-fabrikanten op de markt geko-
men met apparaten die wel over hdmi beschik-
ken. Voorbeelden zijn Qnap en Asustor. Deze 
apparaten zijn daarmee niet alleen een nas, 
maar ook een volwaardige mediaspeler.

DRAADLOOS
U wilt liever werken zonder draden? Begrijpelijk, 
maar bedenk wel dat de verbinding met een 
draadje meestal makkelijker is gelegd. Draadloos 
is meer gepuzzel. Bovendien zijn er veel meer 
opties. We bespreken de vier belangrijkste. 

1 Miracast (widi)
Miracast is een technologie om het scherm 
van uw computer, tablet of smartphone weer 
te geven op de tv. Nog lang niet alle apparaten 
ondersteunen deze optie. Dat geldt wel voor An-
droid-apparaten, onder meer van HTC, Samsung 

  De Qnap TS-269L heeft een ingebouwde hdmi-uitgang, 

waardoor hij te gebruiken is als mediaspeler. 
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  De Qnap TS-269L heeft een ingebouwde hdmi-uitgang,   De Qnap TS-269L heeft een ingebouwde hdmi-uitgang, 

 Microsoft heeft de Wireless 

Display Adapter uitgebracht met 

Miracast. 

INTERNET
En dan is er nog de cloud. U hebt wellicht 
bestanden opgeslagen in Google Drive of 
Microsoft OneDrive. Ook zijn er diensten als 
Netflix en Spotify die u graag via het grote 
scherm wilt bekijken.
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Bluetooth
Wilt u alleen audio streamen vanaf uw 
laptop, smartphone of tablet, bijvoorbeeld 
naar uw receiver? Dan is bluetooth een 
prima oplossing. Voor de hoogste geluids-
kwaliteit dient de bluetooth-zender en 
-ontvanger te beschikken over aptX. 

Dlna en Apple TV/Chromecast 
Zowel Apple TV als Chromecast bieden stan-
daard geen ondersteuning voor dlna/upnp. 
Toch zijn er wel mogelijkheden om vanaf 
uw nas of computer video te streamen naar 
deze twee apparaten (zonder te jailbrea-
ken). Om dit voor elkaar te krijgen, is een 
tussenstap nodig. U kunt een smartphone 
of tablet gebruiken om contact te leggen 
met een dlna/upnp-server. Zo haalt u de 
video op, om deze meteen door te sturen 
via AirPlay of Chromecast. Het bestandsfor-
maat moet wel ondersteund worden. 
Hoe te handelen? Op iOS is Infuse een 
zeer geschikte app. In deze app voegt u 
dlna-servers toe om de bestanden af te 
spelen op de iPad of iPhone. Daarna kan de 
boel  doorgezet worden naar Apple TV of 
Chromecast. Nadeel is wel dat u de betaal-
de versie nodig hebt. Deze kost 9,99 euro. 

en LG. Computers die zijn geleverd met Windows 
8.1  hebben ook ondersteuning voor Miracast. 
Steeds meer televisies hebben de technologie. 
Dat geldt voor merken als LG, Sony en Sharp. In 
sommige gevallen wordt het ook widi genoemd. 
Dit is een door Intel bedachte naam, maar het is 
hetzelfde. 
Heeft uw televisie geen Miracast? Dan zijn er spe-
ciale dongels verkrijgbaar om dat op te lossen. U 
stopt ze in de hdmi-poort van uw tv. Onder meer 
Microsoft heeft zo’n dongel uitgebracht met 
de naam Wireless Display Adapter. 
Houd er wel rekening mee dat de 
beelden met een kleine vertraging 
op tv verschijnen. Daardoor is het 
ongeschikt voor gamers.  

2 Chromecast
Een alternatief is Chromecast van Google. Ook 
deze dongel sluit u aan via hdmi. De techniek is 
wezenlijk anders. Bij Miracast wordt het integrale 
beeld van uw computer, tablet of smartphone 
verzonden naar de televisie. Dat gebeurt niet 
bij Chromecast. Als u de opdracht geeft een 
YouTube-video op het grote scherm te be-
kijken, zoekt het Chromecast-apparaatje zelf 
verbinding met YouTube en haalt de gewenste 

videostream op. De laptop, tablet of smartphone 
is niet meer dan een veredelde afstands-bedie-
ning. U kunt er de streams mee starten, stoppen, 
pauzeren of doorspoelen.
Verschillende apps bieden Chromecast-onder-
steuning. Dat geldt voor de iOS- en Android-ver-
sies van YouTube, Netflix en NPO. Helaas bieden 

SPECIAL
Streamen naar je tv

lang niet alle apps ondersteuning voor Chrome-
cast en dat is een nadeel. Zo ondersteunt Spotify 
het nog niet, al zijn er wel berichten dat eraan 
gewerkt wordt.
Er zijn ook apps die bestanden op uw smart-
phone of tablet naar een Chromecast kunnen 
streamen. Een goed voorbeeld is Allcast, zowel 
voor iOS als Android. 
De gratis versie kent wat beperkingen, maar er 
valt goed mee te werken. Helaas ondersteunt 
Allcast niet alle bestandsformaten.

3 Airplay
Wanneer u een iPhone of iPad hebt, is Airplay 
een geschikte technologie om beelden over te 
zetten naar het grote scherm. U hebt daarvoor 
wel een Apple TV nodig. De techniek werkt goed, 
zolang het materiaal dat u wilt streamen op de 
smartphone of tablet staat. Er zijn vrij veel apps 
die AirPlay ondersteunen. Dat geldt in ieder ge-
val voor Netflix en YouTube. U kunt AirPlay ook 
activeren vanuit het Control Center (Bedienings-
paneel). Hier hebt u ook de optie om het scherm 
van uw iPad weer te geven op het grote scherm. 
Overigens kunt u op de Apple TV zelf ook apps 
installeren. Zo zijn er Apple TV-apps van onder 
meer Net-flix en TED. Met een Apple TV wordt 
het erg eenvoudig om streamingdiensten op de 
tv te be-kijken. Ook kunt u films huren of kopen 
via iTunes en ze direct streamen naar Apple TV. 

Spotify via 
Chromecast
Wie toch Spotify wil luisteren via Chrome-
cast kan daarvoor op Android-toestellen 
de app Spoticast gebruiken. Deze app pakt 
de audio van Spotify op en zendt het door 
naar uw Chromecast. 

Niet echt goedkoop, maar voor de liefheb-
ber de moeite waard: de app werkt goed, al 
geldt ook hier dat niet elk bestandsformaat 
gestreamd kan worden naar Chromecast of 
Apple TV. 
Vindt u Infuse te duur, dan kunt u ook eens 
kijken naar AllConnect. Deze app is gratis 
en belooft dezelfde mogelijkheden. Onze 
ervaring is echter minder; wij kregen de app 
onder iOS niet aan de praat. Op Android 
werkt de app wel zonder problemen. Ook de 
app AllCast is een optie. 

  Infuse biedt op de 

iPad-ondersteuning 

voor zowel 

Chromecast als 

AirPlay. 

  De Chromecast van Google.

  Met de NPO-app op de iPad kunt u streamen naar 

de Chromecast. 

  Lekker films kijken met Apple TV.

de naam Wireless Display Adapter. 
Houd er wel rekening mee dat de 
beelden met een kleine vertraging 
op tv verschijnen. Daardoor is het 

Een alternatief is Chromecast van Google. Ook 
deze dongel sluit u aan via hdmi. De techniek is 
wezenlijk anders. Bij Miracast wordt het integrale 
beeld van uw computer, tablet of smartphone 
verzonden naar de televisie. Dat gebeurt niet 
bij Chromecast. Als u de opdracht geeft een 

videostream op. De laptop, tablet of smartphone 

  Met de NPO-app op de iPad kunt u streamen naar 

  Lekker films kijken met Apple TV.
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Android en AirPlay 
AirPlay is een Apple-technologie, maar 
toch kunt u ook op een Android-toestel 
deze techniek gebruiken. Installeer 
daarvoor de app AllConnect. Hiermee 
kunt u al uw bestanden naar een Apple TV 
streamen, mits dit apparaat het gekozen 
bestandsformaat ondersteunt. 

Stap 3 Is die tv wel slim?
U hebt een bron, het netwerk is er klaar voor, maar nu moet het 
beeld nog op televisie verschijnen. 

Als uw tv vrij nieuw is, hebt u waarschijnlijk 
een smart-tv. De kans is groot dat er dan al 
voldoende intelligentie in zit om materiaal te 
tonen via dlna/upnp. Dan moet het afspelen 
van video’s of muziek geen probleem zijn. 
Bedenk wel dat het kan voorkomen dat een 
smart-tv bepaalde bestandsformaten niet 
ondersteunt. Dat verschilt van merk tot merk 
en zelfs van model tot model. De bekende 
bestandsformaten zoals  mp3, mp4, mkv of 
mov moeten geen probleem zijn, maar bij 
exotische formaten kunt u nog wel eens voor 
verrassingen komen te staan. Loopt u tegen 
dit probleem aan, dan zijn er verschillende 
mogelijkheden. Soms is de software in staat 
om het bestand volautomatisch om te zetten 
naar een formaat dat wel wordt ondersteund. 
Sommige nas’en kunnen dit ook. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor Synology-apparaten met 
de toevoeging Play. Ze hebben een chip  die 
1080p-beeldmateriaal kan omzetten naar een 
ander, wel ondersteund bestandsformaat. 
Hebt u een tv die niet zo slim is? Dan wordt het 
tijd om een goede mediaspeler te kopen. Het 
aanbod is groot. Populair zijn de mediaspelers 
(en sticks) die draaien op Android. Minix is een 
bekende fabrikant. De apparaten ervan sluit u 
aan via de hdmi-poort van uw tv. Of u sluit de 
speler aan op een receiver voor 5.1-surround-
geluid. Het videosignaal lust u door naar de 
tv. Er zijn ook andere mediaspelers met eigen 
besturingssystemen, bijvoorbeeld van Western 
Digital, Eminent en Mede8er. Mediaspelers 
bieden eigenlijk altijd wel ondersteuning voor 
dlna. 

Een alternatief voor zo’n mediaplayer is Apple 
TV of Chromecast. De mogelijkheden zijn wat 
beperkter, maar ook daarmee valt volop te strea-
men. Met Apple TV streamt u via Airplay audio en 
video naar de tv. Met Chromecast kunt u vanaf 
uw Android-device audio en video streamen. Een 
alternatief voor deze hdmi-dongel is de Google 
Nexus Player, waarop ook apps geïnstalleerd 
kunnen worden. Dit apparaat is nog niet officieel 
te krijgen in Nederland, maar wel via eBay. 

Airplay op een Android-mediaspeler 
Er zijn verschillende mediaspelers op de markt die Android gebruiken. Een bekende 
leverancier is Minix. Maar wat als u vanaf een iPad beeldmateriaal wilt afspelen via 
AirPlay? Dat is standaard niet mogelijk, maar de app AirPlay/dlna Receiver van 
WaxRain Tech biedt deze mogelijkheid. Minix levert de app standaard mee op som-
mige mediaspelers, maar hij is ook verkrijgbaar via de Google Play Store. Er is een 
gratis Lite-variant en een betaalde Pro-versie met meer mogelijkheden. 

Synology en 
Chromecast/Airplay 
Wie een nas heeft van het merk Synology 
kan op vrij eenvoudige wijze streamen 
naar Apple TV of Chromecast. Daar-
voor zijn de apps DS Audio en DS Video 
beschikbaar. Deze apps halen de audio of 
video op van de nas en zetten hem door 
naar het betreffende afspeelapparaat 
van Apple of Google. Er moet uiteraard 
wel even ingelogd worden op de nas. 
Video’s werken met ondertitels en worden 
zover beschikbaar met surroundgeluid 
gestreamd. 

Helaas is het standaard niet mogelijk om films 
vanaf het netwerk te streamen naar het grote 
scherm. Via een omweg is het wel mogelijk, maar 
daarover verderop meer. 

4 Dlna/upnp 
Voor het streamen kunt u ook de draadloze 
technologie dlna/upnp gebruiken. Hiermee kunt 
u mediabestanden delen via het thuisnetwerk. 
De meeste nas’en hebben de techniek. Het is dé 
aangewezen methode om vanaf een nas naar uw 
smart-tv te streamen. 
Met dlna/upnp kunt u ook streamen vanaf de 
computer (laptop of desktop) naar de televisie. 
Windows bevat met Windows Media Player al 
een ingebouwde dlna-server, waarmee u de 
bestanden kunt vrijgeven in het netwerk. Dat 
moet u wel aanzetten. In Windows Media Player 
12 gaat dat als volgt: 

1 Start Windows Media Player
2 Klik op Streamen
3   Kies Apparaten toestaan mijn media af te spe-

len.
4 Kies externe besturing toestaan. 
5  Bij opties voor mediastreaming selecteert u 

Mediastreaming toestaan. 

Een alternatief voor Windows Media Player is de 
software Tversity. De gratis variant biedt al aar-
dig wat mogelijkheden. U kunt mappen vrijgeven 
om te streamen via het netwerk. 

  Windows Media Player instellen als dlna-server.   Windows Media Player instellen als dlna-server. 
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SPECIAL
Nabije toekomst

Veel slimme toepassingen zijn nu al mogelijk, 
maar we kijken ook graag naar wat ons de 
komende jaren in en om het huis te wachten 
staat. Slimme toiletpotten, robotstofzuigers en 
automatische was-opvouw-apparaten zijn 
slechts een greep uit de mogelijkheden.
R I C H A R D  V E E N S T R A

Wat komt eraan in 
de nabije toekomst?

TOEKOMSTIGE 
GADGETS 
IN JE HUIS

WASSEN
Eind 2015 werd het eerste pro-
totype van de Laundroid gep-
resenteerd, een samenwerking 
tussen Panasonic, Daiwa House 
en Seven Dreamers Laboratories. 
Het apparaat wast niet alleen je 
kleren, maar kan het vervolgens 
ook drogen en perfect opvouwen. 
De gehele voortgang duurt zo’n 
zeven uur en het apparaat herkent 
wat voor soort kledingstukken het 
voor zich heeft door middel van 
beeldanalyse. Op dit moment is 
het nog een prototype, maar Pana-
sonic schat dat de eerste modellen 
in 2019 op de markt komen.

Er bestaan al robotstofzuigers, 
maar ze zijn nog maar mondjes-
maat te zien in Nederlandse 
huishoudens. Dit komt vooral door 
de prijs, voor een goede robot-
stofzuiger betaal je al snel drie- tot 
vierhonderd euro. De nieuwere 
generatie robotstofzuiger heeft 
één of meerdere camera’s aan 
boord en kan zelf bepalen of 
een gedeelte van een kamer al 
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boord en kan zelf bepalen of 
een gedeelte van een kamer al 

is gereinigd en of het überhaupt 
nodig is om de kamer te reinigen. 
Middels een app kan het naar jou 
communiceren als de stofzuigerzak 
bijvoorbeeld geleegd moet worden 
en uiteraard kan de stofzuiger 
zichzelf opladen als dit nodig is. Er 
is veel verschil in kwaliteit bij ro-
botstofzuigers, raadpleeg dus voor 
aanschaf eerst wat recensies van 
het model dat je wilt kopen.

Stofzuiger
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SLOT
Slimme sloten bestaan al een 
tijdje, maar de technologie in deze 
apparaten wordt steeds beter. De 
August Smart Lock weet wanneer 
jij in de buurt van je deur komt en 
opent het slot automatisch. En als 
je gasten op bezoek hebt, kunnen 
deze via hun smartphone gemak-
kelijk naar binnen, je hebt geen 
reservesleutels meer nodig.

TOILET
Elke paar maanden lees je wel 
weer iets over een nieuw apparaat 
dat het leven makkelijker gaat 
maken. Het slimme toilet is zo’n 
uitvinding, in Japan vind je bijna 
overal slimme toiletten met talloze 
functies, de rest van de wereld 
heeft deze handige apparaten 
nog niet ontdekt. Standaard heeft 
een slim toilet een bediening-
spaneel aan de rand van de bril of 
een draadloos paneel dat je aan 
de wand van je badkamer kunt 
bevestigen. Uiteraard kun je niet 
alleen doorspoelen met zo’n toilet, 
ook een bidet is in de meeste toi-
letten ingebouwd. Daarnaast kun 
je de bril verwarmen en zijn som-
mige modellen uitgerust met een 

SPIEGEL
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 
... binnenkort kan je spiegel je ver-
tellen hoe je eruit ziet. Anderhalf 
jaar geleden was er al de Magix 

115S M A R T  L I V I N G

luidspreker. Via de console kun je 
kiezen of je tijdens je grote bood-
schap bosgeluiden wilt afspelen of 
toch liever het geluid van kletter-
end water wilt horen. Sommige 
slimme toiletten hebben ingebou-
wde wifi- of bluetooth-ontvangers, 
zodat je functies op afstand kunt 
besturen. Er zijn zelfs toiletten op 
de markt die automatisch je urine 
en ontlasting kunnen analyseren. 

Mirror, een zelfbouwproject op 
basis van de Raspberry Pi. De 
slimme spiegel van Samsung gaat 
nog een stap verder en is handig 
om bepaalde kleding te testen 
zonder dat je deze daadwerke-
lijk aan hoeft te doen. Maar 
ook verkeersinformatie of 
het weerbericht kan op 
de spiegel geproject-
eerd worden terwijl 
je je tanden aan 
het poetsen bent.

Maak kennis met de kinderwagen van de toekomst! 
De Strollever is een concept van designer Kim Hyeon-
seok. Het heeft een geïntegreerd uv-filter om je kind 
tegen zonlicht te beschermen en een gyroscoop om 
ervoor te zorgen dat de kinderwagen niet omvalt.

Shirt

Kinderwagen

Kleding kan ook slim zijn, dat bewijst 
het product TruPosture, het eerste 
slimme T-shirt. Door middel van sen-
soren in de achterkant van het shirt 
kan het berekenen of je houding wel 
goed is. De app van TruPosture kan 
je vervolgens tips geven of door mid-
del van kleine vibraties je vertellen 
dat je houding niet goed is. Op dit 
moment is TruPosture nog een 
crowdfunding-project.crowdfunding-project.
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Hoe gaat de slimme stad van de toekomst eruitzien? 
En hoe zal het er gesteld zijn met onze privacy?
J O L E I N  D E  R O O I J

  Sensoren en apps zorgen ervoor dat het vinden van een 

parkeerplaats in San Francisco niet moeilijk is.

E en smart city is een stad die slim gebruik 
maakt van aanwezige digitale data. Die 
kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van ‘smart 

devices’ van burgers en van sensoren in de stad 
zelf. Door alle gegevens slim te combineren, kun-
nen overheidstaken in principe beter worden uit-
gevoerd en de dienstverlening aan burgers beter 
verlopen. Een voorbeeld maakt dat duidelijker: 
“In San Francisco is een kwart van de 28.000 
parkeermeters gekoppeld aan sensoren in het 
asfalt,” schrijven de auteurs van het rapport 

Stad van de toekomst

SMART CITY 
IS WATCHING YOU

‘THINGS – internet van business-kansen’ van het 
Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) 
van it-dienstverlener Sogeti. “Op een smartpho-
ne-app kunnen automobilisten zien waar er een 
plekje vrij is. Omdat er via de app kan worden 
betaald en bijbetaald, worden er minder boetes 
uitgeschreven. Ook de parkeerpolitie is beter af. 
Die kan met de beschikbare informatie recht op 
het doel afgaan in plaats van op goed geluk te 
speuren naar wanbetalers. De parkeerinkomsten 
zijn hoger, want de slimme parkeermeters pas-

sen hun prijzen aan op basis van het beschikbare 
aantal plaatsen.” San Francisco heeft zo “meer 
parkeerinkomsten, minder parkeerbonnen, 
minder parkeerpolitie, minder luchtvervuiling en 
minder ongelukken.”

Uit het niets
Behalve met vervoersproblemen kan een smart 
city ook slim omgaan met energie, beveiliging, 
gezondheid van burgers, water, afvalmanage-
ment en andere kwesties. Dat bewijzen twee 
spectaculaire ‘slimme steden: Songdo en 
Masdar. Songdo ligt aan de Westkust van het 
dichtbevolkte Zuid-Korea, op 56 kilometer van 
de hoofdstad Seoul. In die laatste stad wonen 
bijna tien miljoen mensen. Songdo is een ultra-
moderne stad, die bovendien in één keer uit 
de grond wordt gestampt. Dat gebeurt op 600 
hectare ingepolderd land, veroverd op de Gele 
Zee. “Songdo is een demonstratieproject,” zegt 

Bescherming tegen 
wildplassen
Bewegingssensoren kunnen ook worden 
ingezet in de strijd tegen ‘wildplassen.’ Zo 
maakte het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties in november 
bekend dat de arcade van het Koninklijk 
Paleis in Amsterdam tegen ‘wildplassen en 
vervuiling’ zal worden beschermd door in 
de bogen van de arcade en tegen de gevel 
van het paleis lampen aan te brengen 
die reageren op bewegingssensoren. Als 
verlichting niet afdoende helpt, volgen er 
zwaardere maatregelen.

Special_Smart Cities.indd   116 18-02-16   11:29



117S M A R T  L I V I N G

SPECIAL
Stad van de toekomst

  Masdar wil volledig energie-zelfvoorzienend zijn.

  Straatlantaarns met wifi, die zo samen een  

compleet stadsnetwerk kunnen vormen.

futuroloog Paul Ostendorf. “De investeerders 
erachter verkopen kant-en-klare steden: zoge-
heten ‘cities-out-of-the-box’. Die zijn interessant 
voor regio’s die zich heel snel ontwikkelen en 
kampen met tekorten aan kantoor- en woon-
ruimte. Via een ‘city-out-of-the-box’ heeft zo’n 
gebied er in één keer een geheel nieuwe stad bij, 
inclusief parken en benodigde infrastructuur, tot 
de sloten op de deuren aan toe.” Songdo moet 
voltooid zijn in 2017. Er zullen dan zo’n tachtig-
duizend appartementen beschikbaar zijn, bijna 
vijf miljoen vierkante meter kantoorruimte en 
bijna één miljoen vierkante meter winkelvloer. 
Songdo is onder meer ‘smart’ omdat de stad is 

voorzien van een ‘wide area netwerk’, waaraan 
in alle huizen, straten en kantoren computers 
verbonden zijn. Daarnaast is Songdo zo groen 
mogelijk: er zullen overal oplaadstations voor 
elektrische auto’s komen. Vuilnisauto’s zult u niet 
zien in Songdo: afval wordt afgevoerd via een 
stelsel van ondergrondse buizen. Veertig procent 

van het bovengrondse stadsoppervlak is gereser-
veerd voor parken, waardoorheen 26 kilometer 
fietspad loopt.

Zelfvoorzienend
Ook Masdar is een ‘smart city’ rechtstreeks af-
komstig van de tekentafel. Ostendorf: “Al hebben 
de ontwerpers van deze stad vooral één focus: 
Masdar moet zichzelf voor honderd procent 
van energie kunnen voorzien. Er zijn in Masdar 
zoveel zonne-uren per jaar dat dat ook haalbaar 
is, al voldoet de accu-technologie voorlopig 
nog niet om ook ’s nachts voldoende stroom te 
beschikbaar te hebben.” De stad in wording ligt 
in het emiraat Abu Dhabi, in de Verenigde Arabi-
sche Emiraten. De bouw begon in 2008 en moet 
ergens tussen 2020 en 2025 afgerond zijn, op 
een oppervlakte van iets meer dan zes vierkante 
kilometer. De stroom van Masdar zal volledig 
afkomstig zijn van een veld met bijna negentig-
duizend zonnepanelen, aangevuld met zonnepa-
nelen op daken van gebouwen. De stad is daar-
naast bijzonder energiezuinig. De bediening van 
water en licht gebeurt op basis van de activiteit 
die bewegingssensoren waarnemen. Bij de bouw 
zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden 
van duurzame materialen, waaronder palmhout. 
Behalve een aansluiting op het bestaande metro-
netwerk van Abu Dhabi zal er vervoer mogelijk 
zijn via elektrische voertuigen en ‘personal rapid 
transit’: een netwerk van sporen waarop kleine 
shuttlebusjes op aanvraag rijden. 

Slimme lantaarnpaal
Songdo en Masdar zijn voorbeelden van slimme 
steden die in één keer ontstaan. “Deze utopische 
steden worden uit het niets gecreëerd,” zegt di-
recteur Menno van Doorn van het Verkennings-
instituut Nieuwe Technologie. “Goedkoop is dat 
echter niet. Het kost tientallen miljarden euro’s 

per stad. Bovendien is de realiteit dat de meeste 
steden al bestaan.”
Zullen onze eigen steden ook ‘smart’ worden? 
Ostendorf: “Dankzij ‘the internet of things’ – fysie-
ke objecten die hun omgeving waarnemen en via 
het internet verbonden zijn – kunnen bestaande 
steden transformeren in slimme steden. Je kunt 
overal chips en sensoren in stoppen, nog veel 
meer dan nu al gebeurt.”
Zo is het Noord-Brabantse dorp Nuenen voor-
zien van lantaarns met ‘CitySense’-sensoren van 
het Groningse bedrijf Tvilight. Dankzij ingebouw-
de bewegingssensoren kunnen die de verlichting 

  Songdo: waarom zou je je beperken tot één slim huis als je een complete slimme stad kunt bouwen?
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door dit soort vormen van toezicht, omdat ter-
roristische aanslagen er mogelijk mee kunnen 
worden voorkomen.”

Flitspalen
De smart devices van burgers zullen daarnaast 
volgens Ostendorf door de slimme stad van de 
toekomst op allerlei manieren gebruikt worden 
om waardevolle gegevens te verzamelen. Dat zal 
volgens Ostendorf voorlopig alleen anoniem ge-
beuren, omdat consumenten het anders niet ac-
cepteren. “Burgers leveren nu al veel data aan de 
stad, al realiseren ze zich dat niet altijd. Ze doen 
dat bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 
TomTom. Het bedrijf achter dat navigatiesys-

teem verzamelt verkeersbewegingen van zijn 
gebruikers. Dat is een schat aan informatie. 
Als je die op een kaart van Nederland projec-
teert, dan weet je exact waar alle wegen lo-
pen en hoe intensief die op welk moment van 

de dag gebruikt worden. Gemeenten betalen 
graag voor dit soort informatie, om zo bijvoor-
beeld te achterhalen op welke plekken op welke 
momenten verkeersopstoppingen ontstaan en 
wat daaraan te doen zou zijn.”
TomTom verkoopt de data geanonimiseerd, 

aanpassen aan de exacte behoefte. Dat bespaart 
energie en zorgt voor een groter gevoel van 
veiligheid van bewoners. Als er beweging wordt 
geregistreerd van een voetganger, fietser, of 
auto nemen de bewegingssensoren dat waar. 
Daardoor kunnen de lampen op hun volle sterk-
te gaan schijnen. De sensoren communiceren 
bovendien met sensoren op andere lantaarns, 
in de richting waarvan de voetganger, fietser of 
auto beweegt. Die lantaarns kunnen daardoor 
één voor één ook op volle sterkte aan. Zo zijn 
gebruikers altijd omgeven door een veilige cirkel 
van licht. Bij lage activiteit in de straat dimmen 
de lichten naar twintig procent, om energie te 
besparen. De gemeente kan de lichtinstellingen 
daarnaast centraal beheren met speciale soft-
ware: TviLight CityManager.

Beveiligingstoezicht
Het Amerikaanse bedrijf Illuminating Concepts 
uit Philadelphia gaat nog een stapje verder bij 
het gebruik van sensoren in de stad. Hun ‘Intel-
listreets’ is een intelligent communicatiesysteem 
dat wordt verwerkt in lantaarnpalen en onder 
meer is aangekocht door de stad Las Vegas. Sen-
soren meten de activiteit op straat en het aanwe-
zige natuurlijke licht en passen de lichtintensiteit 
daaraan aan. En omdat de lantaarnpalen zijn 
voorzien van wifi-antennes kunnen ze samen 
een computernetwerk vormen, dat onder con-
trole staat van een centrale server. Dat netwerk 
is behoorlijk robuust: als er één lantaarnpaal 
uitvalt, kiest het dataverkeer gewoon een andere 

route. Over dit stadsnetwerk kan beeld en geluid 
worden verzonden naar beeldschermen en 
luidsprekers die aan de palen bevestigd kunnen 
worden. Zo bereiken audio- en videoboodschap-
pen elke straathoek, of het nu gaat om muziek, 
reclame, verkeersinformatie of politiemedede-
lingen. In een marketingvideo legt Illuminating 
Concepts uit dat de lantaarnpalen bovendien 
ideaal zijn voor beveiligingstoezicht. Critici van 
het systeem maken zich dan ook zorgen dat het 
systeem in de toekomst zal worden gebruikt 
voor het opnemen van camerabeelden en straat-
geluid, waaronder conversaties van passanten. 
Ostendorf: “Het is een illusie om te denken dat 
je in een grote stad privacy zou hebben. Als mijn 
vrouw en ik een weekendje naar Londen gaan, 
dan heeft die stad aan het eind van dat weekend 
via gemeentelijke beveiligingscamera’s genoeg 
videomateriaal verzameld om een speelfilm te 
maken over mij en mijn vrouw.” Volgens Osten-
dorf is deze ontwikkeling niet alleen maar ver-
ontrustend: “In de eerste plaats is het onmogelijk 
om al dat materiaal door menselijke operators te 
laten bekijken. Dat gebeurt dus ook niet. Beveili-
gingsdiensten gebruiken daarom softwarefilters 
om verdacht gedrag bijtijds te signaleren. Ook 
zetten ze gezichtsherkenningssoftware in. Die 
wordt steeds krachtiger en kan personen die 
gezocht worden uit mensenmassa’s pikken, ook 
als er per minuut honderden mensen voorbij 
lopen. Dat is aan de ene kant eng, maar aan de 
andere kant zullen burgers 
zich ook veiliger voelen 

Fijnstofmetingen 
vanaf de smartphone
Een beetje smart device bevat een schat aan sensoren, of kan 
extra sensoren aangemeten kregen. Een voorbeeld is een opzet-
stukje dat een aantal wetenschappers ontwikkelde om iedereen 
die dat wil op zijn of haar smartphone fijnstofmetingen te laten 
doen. Het opzetstukje meet de polarisatie van het buitenlicht en 
daarmee de concentratie fijnstof. Ostendorf: “In 2013 heeft met 
‘iSPEX’ een heel succesvol experiment van zes weken gelopen. 
De kwaliteit van de data die vrijwilligers met hun smartphone 
verzamelden kwam goed overeen met data die was verkregen 
via professionele meetstations.”
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De smart devices van burgers zullen daarnaast 
volgens Ostendorf door de slimme stad van de 
toekomst op allerlei manieren gebruikt worden 
om waardevolle gegevens te verzamelen. Dat zal 
volgens Ostendorf voorlopig alleen anoniem ge-
beuren, omdat consumenten het anders niet ac-
cepteren. “Burgers leveren nu al veel data aan de 
stad, al realiseren ze zich dat niet altijd. Ze doen 
dat bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 
TomTom. Het bedrijf achter dat navigatiesys-

teem verzamelt verkeersbewegingen van zijn 
gebruikers. Dat is een schat aan informatie. 
Als je die op een kaart van Nederland projec-
teert, dan weet je exact waar alle wegen lo-
pen en hoe intensief die op welk moment van 

de dag gebruikt worden. Gemeenten betalen 
graag voor dit soort informatie, om zo bijvoor-
beeld te achterhalen op welke plekken op welke 
momenten verkeersopstoppingen ontstaan en 
wat daaraan te doen zou zijn.”
TomTom verkoopt de data geanonimiseerd, 
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Een beetje smart device bevat een schat aan sensoren, of kan 
extra sensoren aangemeten kregen. Een voorbeeld is een opzet-
stukje dat een aantal wetenschappers ontwikkelde om iedereen 
die dat wil op zijn of haar smartphone fijnstofmetingen te laten 
doen. Het opzetstukje meet de polarisatie van het buitenlicht en 
daarmee de concentratie fijnstof. Ostendorf: “In 2013 heeft met 
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verzamelden kwam goed overeen met data die was verkregen 

  Via een opzetstukje kan met een smartphone gemeten worden 

hoeveel fijnstof er in de lucht zit.

Slimme wegen
In Rotterdam wordt geëxperimenteerd met 
het toevoegen van meer intelligentie in 
het wegdek. Zo opende een Rotterdamse 
wethouder in september 2014 een aantal 
‘interactieve zebrapaden’ op de Coolsingel. 
De zebrapaden hebben geen verkeerslich-
ten, maar voetgangers kunnen door op 
een oversteekknop te drukken aangeven 
dat ze willen oversteken. Vervolgens gaan 
in het wegdek, naast de witte strepen van 
het zebrapad, lichtjes knipperen. Ook de 
ledverlichting op de oversteekborden gaat 
knipperen. Voor automobilisten is het 
daardoor vooral ’s avonds duidelijker dat er 
iemand wil oversteken of daar al mee bezig 
is. Ostendorf: “Maar dat zou natuurlijk ook 
kunnen gebeuren via bewegingssensoren in 
de straat. Wanneer een voetganger nadert, 
kan dat automatisch worden geregistreerd 
en kan er meteen op worden gereageerd.”
Ook snelwegen krijgen meer intelligentie. 
Zo heeft wegenbouwer Heijmans ontwerper 
Daan Roosegaarde in de arm genomen. Die 
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maar dat wil niet zeggen dat gebruikers altijd blij 
zijn met elk vorm van datagebruik door derde 
partijen. Toen in april 2011 bekend werd dat 
de politie op basis van gegevens van TomTom 
bepaalde op welke plekken flitspalen het meeste 
effect zouden hebben, stak er een storm van 
protest op. Een woordvoerder van TomTom 
verklaarde niet van het datagebruik geweten 
te hebben en onaangenaam verrast te zijn. De 
snelheidsinformatie was bij de politie terechtge-
komen via een analysebureau van verkeersge-
gevens. TomTom kondigde aan de verkoop van 
gebruiksgegevens in de toekomst beter te gaan 
monitoren en bepaalde vormen van gebruik te 
gaan verbieden. Desondanks kreeg het bedrijf in 
2012 een berisping van het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP). TomTom had welis-
waar de privacywetten niet overtreden omdat 
gegevens anoniem waren doorverkocht, maar 
het bedrijf moest gebruikers in het vervolg wel 
beter informeren over die doorverkoop.

Privacy
Ook binnenshuis kunnen buitenstaanders steeds 
vaker meekijken. Ostendorf: “Denk aan de 
slimme meter van Google: NEST. Die is heel mooi 

ontworpen, maar je moet je afvragen waarom 
Google het nodig vindt om alle informatie op te 
slaan over wanneer je opstaat, wanneer je de 
deur uitgaat en hoe hoog je je thermostaat zet.” 
Van Doorn: “Wanneer een slimme meter het 
verbruik per seconde registreert, dan kan exact 
worden terug gerekend welke apparaten iemand 
in huis heeft staan en wat daarmee gebeurt. Op 
grond van die informatie kunnen derde partijen 
reclames precies richten op de persoonlijke situ-
atie van consumenten.”
Ostendorf verwacht dat consumenten steeds 
meer in verzet zullen komen tegen dit soort 
privacy-inbreuken, zelfs als ze gemak opleve-
ren. Een interessante test in dat geval zijn twee 
nieuwe betaalmethoden, die vooralsnog alleen 
in Noord-Amerika zijn uitgerold: Apple Pay en 
CurrentC. “Via Apple Pay kunnen eigenaren 
van een Apple smartphone, tablet of horloge 
betalen door dat apparaat op enkele centimeters 
afstand van een betaalpunt te houden en zich 
daarna te identificeren door hun vinger voor 
de vingerafdruklezer van hun eigen apparaat 
te houden. Gemakkelijker kan niet. Veiliger ook 
niet: de verkopende partij weet alleen dat hij 
of zij geld ontvangen heeft, maar niet van wie. 
Die betaalwijze is even anoniem als wanneer je 
met contant geld betaalt. Dat geldt ook online, 
wanneer je ermee betaalt voor het gebruik van 
diensten via je smartphone zoals taxidienst 
Uber.” Een andere contactloze betaalmethode, 
CurrentC, presenteerde zichzelf als concurrent 
van Apple Pay. “Met CurrentC scannen klanten 
de QR-codes van producten, waarna ze aan 
de kassa afrekenen via een QR-code die het 
totaalbedrag representeert. Maar die beta-
ling wordt vervolgens wel gekoppeld aan hun 
identiteit, via onder meer hun fiscale nummer. 
De betalingsgegevens die met CurrentC worden 
verkregen, worden verspreid onder de aange-
sloten winkelketens om het koopgedrag van hun 
klanten in kaart te brengen en zo aanbiedingen 
te kunnen doen die zijn afgestemd op individuele 
klanten. Ik ben benieuwd of consumenten echt 
voor anonieme betalingen zullen gaan zoals met 
Apple Pay of hun privacy verkopen voor korting 
zoals met CurrentC. ” Ostendorf verwacht dat 
consumenten hierover hoe dan ook steeds be-
wustere keuzes zullen maken in plaats van alles 
maar klakkeloos te accepteren: “Niet alleen de 
stad wordt slimmer, haar inwoners ook.” 

Smartfi ets
De ‘Copenhagen Wheel’ ziet eruit als een 
normaal fietswiel, maar dan met een, wat 
groot uitgevallen, rode as. Daarin zitten 
allerlei functies verstopt. Zo kan het wiel 
energie opslaan iedere keer wanneer 
de fietser remt. Wanneer die vervolgens 
omhoog moet fietsen of sterke tegenwind 
heeft, kan de opgeslagen stroom worden 
benut dankzij de batterijen binnenin het 
fietswiel. Daarnaast bevat het fietswiel 
een aantal sensoren. Die kunnen via een 
bluetooth-verbinding allerlei gegevens 
doorgeven aan de iPhone van de gebrui-
ker: de fietssnelheid, de afgelegde route 
of gegevens over de mate van luchtvervui-
ling. Het wiel is beveiligd tegen diefstal 
via een ‘smart’ slot. Wanneer iemand de 
fiets probeert mee te nemen, schiet het 
fietswiel in de maximale remstand. Bo-
vendien ontvangt de eigenaar van de fiets 
een waarschuwings-sms. De ‘Copenhagen 
Wheel’ is ontworpen door wetenschappers 
van het MIT’s Senseable City Lab.

ontwierp een ‘smart highway’, waarvan de 
belijning bestaat uit fluorescerende verf. 
Overdag laden de strepen in het daglicht 
op, ’s nachts geven ze licht. Op de N329 in 
Oss is deze vorm van belijning inmiddels 
toegepast. Roosegaarde vindt daarnaast 
dat verkeersaanwijzingen zoveel mogelijk 
in de weg zelf moeten worden verwerkt. Zo 
ontwierp hij een waarschuwingssysteem om 
voor gladheid te waarschuwen, waarbij het 
wegdek blauwe ijskristallen laat oplichten. 
Ook werkt wegenbouwer Heijmans aan de 
‘Electric Priority Lane’. Dit is een rijstrook 
op de snelweg waarop een elektrische auto 
zichzelf draadloos kan opladen via inductie-
techniek.

 Op de Coolsingel regelen voetgangers zelf het 

zebrapad.

 Deze ‘Kopenhagen fiets’ is een project van het 

MIT Senseable Lab (senseable.mit.edu/copenhagen-

wheel). Foto: Max Tomasinelli (www.maxtomasinelli.

com).

Stad van de toekomst

Google het nodig vindt om alle informatie op te 

deur uitgaat en hoe hoog je je thermostaat zet.” 

verbruik per seconde registreert, dan kan exact 
worden terug gerekend welke apparaten iemand 
in huis heeft staan en wat daarmee gebeurt. Op 
grond van die informatie kunnen derde partijen 
reclames precies richten op de persoonlijke situ-  Aan slimme thermostaten zoals de 

NEST zitten voor- en nadelen.
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Voor de één is autorijden een hobby, voor de ander is het een 
noodzakelijk kwaad. Voor de eerste groep is de connected car wel 
wat dubbel. De technologie is zonder meer indrukwekkend, maar 
gaat de lol er niet af als een auto zelf rijdt?
J A A P  V E E N S T R A  E N  R U D I R I C K  D E  J O N G

  Door overal sensoren in te verwerken, weten auto’s precies wat de stand van zaken is.

  Een prototype van de Audi TT. Audi heeft ook een 

A7 autonoom over een racecircuit in Duitsland laten  

rijden. Dat werkt al uitstekend. K oppel een auto aan een zwik elektro-
nica en het internet en we hebben een 
autonoom systeem dat iedereen veilig 

van punt A naar B kan brengen. Immers: auto’s 
drinken niet (behalve brandstof of elektra) en ze 
kunnen elkaar in de gaten houden via v2v-syste-
men (Vehicle to Vehicle). Daarnaast kunnen de 
passagiers lekker ontspannen in de stoelen en 
andere dingen doen. Denk aan werken, filmpjes 
kijken of zelfs slapen. Toekomstmuziek? Nee 
hoor, de eerste modellen komen al op de markt!

Hoe verbonden?
Bestaande auto’s zitten al vol met computers. 
Pak een auto van ongeveer tien jaar oud en kijk 
maar eens hoe de motor is aangestuurd of hoe 
de verlichting en het alarm in elkaar zit. Dat is 
niet meer met schakelaars, maar veelal met een 
zogenaamde can-bus; een netwerksys-teem dat 
alle elektronica met elkaar verbindt. Denk aan 
het alarm-systeem, camera’s voor nachtvisie, 
verlichting, deurvergrendeling, dimmende spie-
gels en natuurlijk navigatie. 
De stap van een computergestuurde auto naar 
een Connected Car is dan niet zo groot meer. 
Stop een simkaart in een auto en koppel het 
internet aan deze stuurcomputers – onder meer 
het motormanagement, camera’s, sensoren voor 
passagiers en natuurlijk gps – en we zijn weer 

Ingehaald door de technologie

DE SLIMME AUTO 
VAN DE TOEKOMST

een stap verder. Natuurlijk is het niet echt zo 
eenvoudig, maar u begrijpt wat we bedoelen. 

Overal sensoren 
Waar het om gaat bij smart – en dus ook auto’s 
– is sensoren. Bij een auto die zelf moet gaan 
rijden, gaat het meten en analyseren vrij ver. 

Er moeten zeer accurate sensoren in de auto 
komen en de software erachter moet feilloos 
zijn werk doen. De sensoren moeten bijvoor-

SPECIAL
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  Niet alleen auto’s worden voorzien van dataverbindingen. Ook de infrastructuur gaat mee als de smart-car 

gemeengoed wordt. 

beeld belijning op de weg kunnen detecteren. 
Nachtkijkers moeten mensen van dieren en 
andersoortige objecten kunnen onderscheiden. 
En camera’s zullen stoplichten en bijvoorbeeld 
verkeersborden moeten kunnen lezen.
Dit herkennen van de omgeving gaat zowel met 
camera’s als met rfid, rf en radar. In de toekomst 
zou het zomaar kunnen zijn dat er ‘hotspots’ in 
alle verkeersborden, wegen en stoplichten ko-
men. Zo kan een auto op voorhand al weten wat 
de status van de verkeerssituatie is. Al zal het 
ook goed mogelijk kunnen zijn dat de auto direct 
data uit de cloud krijgt. In dat geval kan een 
auto ook direct meekrijgen waar mensen zijn. 
Bijvoorbeeld door data vanaf een smartphone, 
slimme kleding of een slim horloge. Dan zou 
het brein in de auto daarop kunnen anticiperen 
zonder dat een camera mensen hoeft te herken-
nen. En waarom geen twee systemen parallel? 
Een backup-systeem is altijd prettig bij autonome 
systemen. 

Auto naar auto
Wat interessant is, is dat auto’s die met inter-
net – of even in modetermen: de cloud – zijn 
verbonden, met elkaar kunnen praten. Deze 
technologie heet officieel Car 2 Car communi-
cation. De onderliggende standaard is 802.11p 
of wlan-p. De standaard biedt niet zozeer veel 
bandbreedte, maar is vooral snel met verbinden 
en doorsturen van tijd-kritische data. 
De auto’s gaan natuurlijk niet chatten met elkaar, 
maar sturen positie, snelheid en eventuele acties 
door: optrekken, remmen en sturen. 
Zo weten auto’s die in de buurt zijn van elkaar 
wat ze doen en kunnen ongelukken worden 
voorkomen. Het is ook handig dat een auto 
kan zien of een auto een speciale status heeft: 
bijvoorbeeld een ziekenauto, brandweerauto of 

ambulance. Zo weet de bestuurder direct of hij 
aan de kant moet gaan. Of de auto doet dit zelf 
natuurlijk. 

Infrastructuur
Hoewel het mogelijk is om auto’s zonder hulp 
van de infrastructuur te laten rondrijden – dat 
gebeurt al experimenteel – is het natuurlijk wel 
handig en slim om de omgeving aan te passen 
aan de connected car. 
Allereerst is een internetverbinding een vereiste. 
Maar dat zit wel goed in de westerse wereld; 3g 
en 4g zijn in principe snel genoeg om auto’s met 
de cloud voor verkeersinformatie te verbinden. 
Wat echter nog wel een uitdaging blijkt, is het 

netwerk tussen auto’s. Auto’s gaan name-
lijk informatie met elkaar uitwisselen via de 
802.11p-standaard. Niet alleen moet dit tijdens 
het rijden gebeuren, waardoor er weinig tijd is 
om te verbinden: de uit te wisselen informatie 
is ook nog eens tijdsgebonden, omdat het gaat 

Veiliger en 
minder fi les 
De connected car moet een stuk veiliger 
zijn dan een gewone bestuurder. Al-
lereerst kan een computer meer data 
verwerken dan een persoon. Daarnaast 
wordt een computer niet moe, niet dron-
ken en ook niet emotioneel. 
Mede door deze factoren zullen er naar 
verwachting een stuk minder ongelukken 
gebeuren. En dat zorgt niet alleen voor 
minder verdriet, maar ook veel minder 
files. 
Tevens betekent de connected car het 
einde van de ‘haantjes’ die altijd nog 
een auto extra willen inhalen voordat ze 
invoegen. Een computer zal gewoon de 
meest veilige en efficiënte manier kiezen 
bij het invoegen. 
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andere auto’s te communiceren (802.11p / wlan-
p), betekent dit dat hackers toegang kunnen 
krijgen tot de auto en eventueel de auto via een 
mobiele verbinding kunnen openen en starten. 
Dat gebeurt nu al met auto’s die bijvoorbeeld  
keyless entry en start gebruiken, maar als alle 
auto’s in de nabije toekomst aan het internet 
hangen, zal dat zeker meer gaan gebeuren als 
er geen grove maatregelen genomen worden op 
vlak van beveiliging. 

Wanneer gemeengoed?
Het klinkt wellicht wat gek, maar de zelfrijdende 
auto bestaat al. In eenvoudige vorm gebeurt 
dat met adaptive cruise control – een systeem 
waarbij de cruise control afstand houdt tot de 
voorganger en kan bij-remmen als het nodig is. 
Google experimenteert echter al heel lang met 
echt zelfsturende auto’s. En er rijden al Google-
auto’s rond in Amerika. Ook de Tesla (model S 
en X) kan zichzelf besturen. Tenminste: na een 
software-update. Tevens zijn er modellen van 
bijvoorbeeld Mercedes, Audi en Cadillac die 
al voorbereid zijn om autonoom rijden. Het is 
echter wachten op wetgeving voordat het in 
Nederland is toegestaan.

om positie en acties (remmen, gasgeven, sturen). 
Om het systeem echter veilig te houden, moet 
er een authenticatie plaatsvinden. Bij één auto 
is dat nog niet echt een probleem, maar bij veel 
auto’s kan dat te veel tijd gaan kosten – zo laten 
whitepapers over de standaard weten. Snellere 
hardware en een snellere infrastructuur kunnen 
dat probleem natuurlijk wegnemen. 
Behalve een degelijke internetconnectie en 
communicatie tussen auto’s is het slim om 
de wegen, borden en bijvoorbeeld gevaarlijke 
overgangspunten te voorzien van sensoren en 
toegangspunten die de auto’s voorzien van data 
over de stand van zaken. Er zijn al gebieden waar 
proefsystemen zijn geïnstalleerd. 

In de auto
Natuurlijk is het leuk dat zo’n auto zichzelf kan 
rijden. Maar hoe zit het met comfort en vooruit-
gang voor de bestuurders? Ook – of misschien 

wel: juist – in de autowereld staat de tijd niet stil. 
Auto’s worden zuiniger, luxer en veiliger. Was 
een surroundsysteem tien jaar geleden een luxe 
in een auto, nu is het als zeer betaalbare optie in 
bijna elke auto te krijgen. 
Hetzelfde geldt voor parking-assist en zelf-parke-
rende auto’s. Kijk maar naar de Prius, Ford Focus 
of de Kia met achteruitrijcamera. Geen superluxe 
auto’s, maar wel auto’s met geavanceerde opties. 
De volgende stap wordt wifi in de auto. Nu nog 
voorbehouden aan het luxe segment, maar 
het zal niet lang meer duren voordat elke auto 
permanent verbonden is met internet. Deze ver-
binding is niet alleen handig voor de passagiers, 
maar ook noodzakelijk voor communicatie met 
de cloud en andere auto’s.
Cisco heeft zijn ideeën bij de automotive-cloud. 
Maar dat hebben andere fabrikanten van 
hardware ook. Wie de meeste hardware gaat 
leveren, hangt natuurlijk af van prijs, kwaliteit en 
samenwerkingen. 

Hacken? 
Een terechte angst ligt in de veiligheid van de 
systemen. Als een auto geleverd wordt met een 
netwerk om met de cloud (3g, 4g en later 5g) en 

   Een terechte zorg: hoe zit het met de beveiliging? 

Hackers zouden zomaar misbruik kunnen maken van 

deze technologie. 

  Google rijdt al met een vloot zelfrijdende auto’s 

rond. Kortom: het kan al. Het is nu wachten op de 

wetgeving.

  Ook een interessante optie: gaan we straks achter 

een ghost-auto aan rijden om te navigeren? 

Voordelen van 
internetconnectie
Het internet is zo’n breed begrip met 
zoveel mogelijkheden dat het bijna onmo-
gelijk is om alles op te noemen. Laten we 
heel kort toelichten wat de voordelen van 
een connected car zijn. 
Als u in de auto stapt, weet de auto wie u 
bent. Hij zal automatisch de spiegels, stoel 
en stuur goed zetten. Tevens weet hij 
welke muziek u leuk vindt en laadt hij de 
agenda in waardoor hij ook weet waar u 
heen wilt. Route-info is direct opgehaald, 
waardoor de eventuele files omzeild 
worden. Komt u desondanks in een file 
terecht, dan kan de auto al een bericht 
sturen dat de aankomsttijd iets later is. 
Eventuele planningen in de agenda die 
een conflict vormen, kan de auto voor-
leggen en herschikken. Het mooie is: dit 
kan ook met huurauto’s. We hebben het 
immers over internet…

Maar wat als…?
Een machine heeft geen gevoel. Keuzes 
worden berekend zonder instinct of afwe-
gingen op persoonlijk vlak. 
Dat zorgt natuurlijk wel voor vragen 
bij situaties waarbij een auto moet kiezen 
tussen twee kwaden. Denk aan een onver-
mijdelijk ongeluk. Wat doet een zelfrij-
dend systeem dan? 
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