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De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor 

regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk 

en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. De raad wil met zijn 

adviezen bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en 

aan de kwaliteit van de besluitvorming. (www.rli.nl, @raadrli, ook op Facebook en LinkedIn) 

 

 

Verkenning Technologische Innovaties voor het fysieke domein 

 

Meer informatie over de verkenning kunt u lezen op de Rli-website: http://www.rli.nl/Werk-in-

uitvoering/verkenning-technologische-innovaties-voor-het-fysieke-domein 

 

De centrale vraag van de verkenning is: Welke impact kunnen technologische innovaties hebben 

voor het publieke en private domein op het gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en 

slimme gebouwen? 

 

Als eerste stap kijken we naar de mogelijkheden die technologieën kunnen gaan bieden. Van een 

van die mogelijkheden willen we nu al gebruik maken: crowdsourcing. 

 

Hieronder vindt u een eerste voorzet voor een beschrijving van de mogelijkheden die technologieën 

ons de komende drie à vier decennia gaan bieden voor slimme gebouwen.  

 

Welke technologie of mogelijkheid mist u nog? Hoe denkt u dat verschillende 

technologieën gaan samenkomen en de mogelijkheden gezamenlijk vergroten? 

 

Uw reacties kunt u kwijt via de LinkedIn- of Facebook-pagina van de Rli of via secretariaat@rli.nl. 

 

-------------------------------------------- 

Technologie voor slimme gebouwen 

 

Al millennia lang worden bouwkundige inzichten over het beheer van warmte, koelte en ventilatie 

toegepast op gebouwen. Romeinse huizen en badinrichtingen werden gebouwd om zo maximaal 

mogelijk te kunnen profiteren van zon, schaduw en luchtstromen.  

Rond 1800 ontstonden de eerste goed werkende afstandsbedieningen. Natuurlijk niet met 

elektronica, maar wel mechanisch doordacht en zelfs met gebruik van tijdklokken. Richting het 

einde van de negentiende eeuw kwam hoogbouw met stalen frames (staalskeletbouw) en het 

gebruik van liften in zwang. Nikola Tesla patenteerde in 1899 radiografische afstandsbedieningen 

voor schepen en voertuigen.  

Rond 1920 kwam elektrische huishoudelijke apparatuur op met grote successen als de 

wasmachine, de koelkast en de stofzuiger. In die tijd ontstond ook het idee van de robot. 

Geëlektrificeerde en geautomatiseerde huizen stammen als concept uit de jaren dertig, maar het 

eerste geautomatiseerde thuissysteem realiseerde Jim Sutherland in 1966 in Pennsylvania (VS). 

De komst van de transistor, IC, goedkope sensoren en microcontrollers baanden in de jaren 

zeventig en tachtig de weg voor de eerste semi-intelligente domoticatoepassingen. Al in 1975 werd 

het eerste communicatiesysteem tussen apparaten op het elektriciteitsnet ontwikkeld, X10. In de 

jaren negentig volgden de informatica en telematica, en vervolgens toepassing ervan in ‘slimme’ 

gebouwen op grotere schaal. 

 

Slimme gebouwen in het dagelijks leven 

Het ‘huis van de toekomst’ lijkt nog steeds niet de nieuwe standaard te zijn: koelkasten doen nog 

niet aan voorraadbeheer en spiegels vertonen ons niet de belangrijkste informatie voor de dag die 

gaat beginnen. Schijn bedriegt echter. Slim en domotica betreden vaak ongezien onze 
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leefomgeving. Kijk bijvoorbeeld maar eens wat er al in je smartphone, tablet, smart-tv, 

keukenapparatuur, auto, energiemeter, gameconsole of elektronisch horloge zit. Het slimme huis 

of kantoor is een geautomatiseerd pand waarin de elektronica het leefmilieu, communicatie, 

vermaak, beveiliging en duurzaam energieverbruik interactief regelt. Sensoren signaleren de 

temperatuur, hoeveelheid licht, ventilatie en aanwezigheid van bewoners. Slimme apparatuur stelt 

daarop de gekozen of voorgeprogrammeerde omgevingswaarden voor het binnenmilieu in. Het 

slimme huis raakt ook steeds meer betrokken bij leefstijl- en verzorgingstaken. Gezond koken en 

voedsel beheren, voldoende bewegen en langer zelf thuis kunnen wonen zijn belangrijke drijfveren. 

 

In het dagelijks gebruik van gebouwen is het gebruik van intelligentie niet meer weg te denken. 

Microprocessors zijn terug te vinden in de koelkast, airconditioning, de magnetron, de 

energiemeter en zelfs in het strijkijzer. Het huis raakt verbonden met intelligente apparaten zoals 

computers, smart TV’s, slimme lampen etc. en gaat ook communiceren met de gebruiker, zelfs als 

die niet thuis is. Er komt een dag dat het huis niet alleen op tijd de verwarming heeft aangezet, 

maar ook zorgt dat de boodschappen zijn gedaan, de was is opgevouwen en het eten klaar staat. 

Technologieën zorgen er zelfs voor dat we steeds makkelijker een pand niet hoeven te verlaten om 

iemand te ontmoeten. Internet en Skype zorgen voor nieuwe manieren van communiceren, maar 

virtual reality en telerobotica zullen mogelijk een significant deel van fysieke nabijheid en contact 

gaan vervangen. Dan kan telepresence de norm worden. Zieken, gehandicapten en ouderen 

zouden hier baat bij kunnen hebben. Wellicht gaan we dan ook virtueel op vakantie, maar we 

blijven vast ook echt op reis gaan. 
 

Mogelijk nemen we onze persoonlijke inrichting van ons huis of kantoor mee als bestand, waardoor 

we ons overal thuis kunnen voelen. Nieuwe materialen en robotica maken de komst van volledig 

transformeerbare ruimtes mogelijk. Het aantal ruimtes dat nodig is om verschillende functies per 

persoon te ondersteunen zal daardoor afnemen. We gaan onze gebouwen en woningen ook steeds 

meer delen. Dat heeft gevolgen voor de snelheid en kwaliteit van verstedelijking, maar ook voor de 

ontwikkelingen rond mobiliteit. Een huis vol sensoren betekent ook iets voor onze privacy, wat 

effecten kan hebben voor ons sociaal gedrag en voor ons wonen, voor onze autonomie. 

 

Productie 

De bouw van woningen en kantoren zal flexibeler worden door 4D-printen. Naast de printer maken 

nieuwe materialen, het gebruik van modulaire bouweenheden en virtual reality het mogelijk om 

steeds sneller een gebouw neer te zetten, aan te passen of weer af te breken en de materialen te 

recyclen. Ook de elementen in gebouwen (installaties, meubilair, wanden, deuren) zullen steeds 

makkelijker veranderd kunnen worden en aangepast aan specifieke, individuele eisen. Circulair 

design opent de deur voor het vervangen van onderdelen van bijvoorbeeld een HR-ketel, in plaats 

van het plaatsen van een volledig nieuwe ketel. Ruimtes zullen anders worden ingericht als de 

keuken en het washok volledig bestierd worden door robots. 

De nanotechnologie zorgt dat zonnepanelen steeds effectiever worden en verwerkt kunnen worden 

in bouwelementen zoals dakpannen, ramen en wandbedekkingen. Maar nanotechnologie levert ook 

mogelijkheden om op termijn kosteneffectief energie in huis of in de auto op te slaan waardoor de 

afhankelijkheid van centrale energieopwekking afneemt. 

De vrije beschikbaarheid van professionele ontwerpsoftware en open source ontwerpen maken het 

makkelijker voor de eindgebruiker om deel te nemen aan zowel het ontwerp- als het bouwproces. 

Zo ontstaat meer variatie in gebouwen en wordt de bouw ook goedkoper. Het bouwen van 

energieneutrale gebouwen is vaak ook meer in het belang van de eindgebruiker, omdat die de 

kosten na oplevering moet dragen. Door het meer betrekken van eindgebruikers in de bouw zullen 

innovaties op het gebied van energiebesparing, zelfopwekking en opslag van energie sneller 

gemeengoed worden. 


