
 

Een slim huis 
Een technisch hoogstandje 
 

Het slimste huis van Nederland zit vol met technische snufjes. Wil je later ook zo'n huis? 
Kijk wat er allemaal mogelijk is in deze clip. 
  
Moet je je voorstellen: je hebt beide handen vol met spullen. Je komt bij je voordeur, je wil 
de deur opendoen, dus je moet een hand vrijmaken, de sleutel in het slot, maar om die deur 
open te krijgen, moet je die deur naar je toe trekken, dus de andere hand ook vrijmaken, 
de deur naar je toe trekken, de deur gaat open, je pakt je spullen weer op en op dat 
moment valt gelukkig net de deur dicht.  

Ken je dat? Achter mij staat het slimste huis van Nederland. Hier kan ik naar binnen lopen 
met mijn beide handen vol met slechts 1 druk op de knop. Jan-Willem, dit is het slimste 
huis van Nederland? Ja.Wat maakt het huis zo bijzonder? Het huis is zo bijzonder, omdat 
hier een hele hoop technieken in de woning zitten die met elkaar gekoppeld zijn, waardoor 
je het heel eenvoudig kunt bedienen. 

Wat kan dit huis allemaal? In dit huis gaan de gordijnen automatisch open en dicht, de 
verlichting gaat automatisch, er zit een compleet er zit een thuisbioscoop in en je hebt een 
sterrenhemel boven het bed. We hebben ervoor gezorgd, dat de techniek die daarachter zit 
met elkaar kan communiceren en dat je eigenlijk maar nog tegen 1 apparaat hoeft te 
vertellen van wat er moet gebeuren en de rest past zich daar keurig netjes op aan. 

Nou, dit is Falco en hij zorgt ervoor, dat al die technieken in deze woning aan elkaar worden 
geknoopt. Aha, dus jij bent die vakman die alle techniek hier bedient? Ja, precies.Die 
samenwerking van al die technieken in dit huis, dat vergt toch een hoop van de technici die 
dat allemaal moeten installeren, want het is niet alleen een kwestie van stopcontacten en 
lichtpunten aanleggen, nee: alles moet samenwerken. En dat is toch best wel knap! 


