domotica

Comfortabel wonen
Interieurstyliste Ida Scholten woont er nu zeven maanden: in het prachtige nieuwe
appartement in hartje Amsterdam dat ze samen met haar man kocht. In haar werk
had ze de meerwaarde van domotica al eerder ontdekt. Nu heeft ze het ook in haar
eigen appartement. Daar is ze nog iedere dag blij om.

Domotica zorgt ervoor dat in haar appartement
alle verlichting, ventilatie, verwarming,
alarmbeveiliging en zelfs de liftbediening is
geïntegreerd en dat deze op afstand via een
touchscreen of smartphone kunnen worden
bestuurd. Als ze ’s avonds thuiskomt, hoeft ze
slechts op de touchscreen te klikken om in één
keer de lampen aan te doen. En die hebben
dan ook nog eens precies de juiste lichtsterkte;
’s avonds wat zachter dan overdag. Ook heel
prettig is dat ze middels haar smartphone op
afstand ervoor kan zorgen dat haar huis bij
thuiskomst al de goede temperatuur heeft:
behaaglijk warm op koude dagen of juist lekker
koel op zomerse dagen. Staat er beneden
bezoek op de stoep? Dan kan ze, door even op
de touchscreen te klikken, de lift naar beneden
sturen en kan het bezoek zó instappen.
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Ook de beveiliging van het appartement is met
slechts één klik op de touchscreen piekfijn
geregeld. Ida: “Domotica draagt bij aan het
wooncomfort.” En wooncomfort is nou precies
wat Ida hoog in het vaandel heeft. Privé, maar
ook in haar werk als interieurstyliste. Een huis
moet voelen als een lekkere jas, zo vindt ze.
Ida: “Je moet binnenstappen en denken: ha, dit
voelt goed.”
Natuurlijke materialen en kleuren
Ida’s belangstelling voor wonen was al
vroeg gewekt. Haar ouders hadden een
bloemenwinkel, dáár ontwikkelde Ida haar
gevoel voor styling. Als interieurstyliste
adviseert ze nu mensen bij het inrichten van
hun huis. Daarbij kan het om een totaalconcept
gaan – een compleet nieuw interieur – maar
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ook om een paar kleine veranderingen in een
bestaand interieur, waarmee een nieuwe sfeer
wordt neergezet. Ida over haar stijl: “Ik maak
bij het inrichten van een huis liefst gebruik
van natuurlijke materialen en kleuren. En dan
met wit als basis. Wit maakt het fris. Voor
net dat beetje pit voeg ik graag wat kleurige
accessoires toe die per seizoen gewisseld
kunnen worden. Accessoires cluster ik; door ze
bij elkaar te zetten, houd je het rustig. Verder
zijn structuren en vormen belangrijk voor mij.
En – logisch natuurlijk gezien mijn achtergrond
– werk ik ook graag met bloemen en planten.”
Woning en interieur moeten in balans zijn,
zo vindt Ida. “Je moet het gevoel hebben dat,
als je de kamer rondkijkt, het allemaal klopt.

Dat meubels, indeling, kleur, accessoires en
verlichting in harmonie zijn. Er moet een goede
flow zijn; een soort van eenheid. Eenheid
creëer je door bijvoorbeeld in alle ruimten voor
dezelfde vloer te kiezen. Of door overal in huis
dezelfde wittinten terug te laten komen.”
In haar eigen nieuwe appartement is die flow
helemaal aanwezig. Ida en haar man kochten
het destijds casco, en konden het dus nog
compleet naar eigen idee indelen.

Domotica zorgt ervoor
dat in het appartement
alle verlichting,
ventilatie, verwarming,
alarmbeveiliging en
zelfs de liftbediening

Grapje...
Ida: “Via de aannemer kwamen we in contact
met HIG. Toen we met iemand van HIG om de
tafel zaten om de aanleg van de elektra door
te praten, kwam domotica ter sprake. Was dat
niet iets voor ons? Ons appartement leende
zich er namelijk heel goed voor.” Ida en haar
man zagen al snel de voordelen van domotica
in en besloten ervoor te gaan. Inmiddels willen
ze niet meer zonder. Ida: “Ik kan het iedereen
aanraden. Het biedt namelijk zo veel gemak!
Als alles eenmaal goed is ingesteld – en
daarbij werden we door medewerkers van
HIG uitstekend geholpen – is domotica echt
van toegevoegde waarde.” Je hoeft er volgens
Ida ook geen techneut voor te zijn om dit
systeem te kunnen bedienen. “Het is enorm
gebruiksvriendelijk. Als je eenmaal weet hoe
het werkt, is het heel gemakkelijk.” En als ze
vragen hebben, dan hoeven ze maar HIG te
bellen en ze worden meteen met raad en daad
bijgestaan, zo is haar ervaring. Dit geldt ook bij
eventuele storingen. Maar vooralsnog werkt
alles prima. Ja, óók die ene avond waarop
plotsklaps alle verlichting uit ging. Ida: “Dat
bleek een grapje van mijn man die, terwijl hij
ergens anders was, met zijn smartphone alle
lampen uitdeed…”

is geïntegreerd en dat
deze op afstand via
een touchscreen of
smartphone kunnen
worden bestuurd.

Benieuwd naar
het werk van Ida
Scholten? Kijk op
www.idascholten.nl.
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