de veranderende huiihoudenssituatievan oideien. De auteur besteedt aandacht aan de
verschillen in woonsituatie tussen mannen en vrouwen en die tussen de verschillende
leeftijdsgroepen.Ook de verandhgen in zorgbehoefte die daar mee samenhangen worden besproken.
Bouwkundige Van der Voordt bepleit de wenselijkheid van het aanpasbaar bouwen
van woningen. Dat wil zeggen het zodanig bouwen dat woningen op een betrekkelijk
eenvoudige wijze geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning door gehandicapten. Op basis van een enquête onder veertig gehandiiaptenorganisaties beschrijft hij
welke maatregelen daartoe prioriteit verdienen.
De economen Piet Rietveld en Jan Rouwendal onderzochten de pendelafstandm van
Nederlandse huishoudens en de differentiaties die er te constateren valien tussen de vwschiilende typen huishoudens.
Het zal de oplettende lezer opvallen dat een column dit keer ontbreekt. De artikelen
van dit nummer hebben een dusdanige lengte, dat het ons toegemeten aantal pagina's
niet toereikend was om ooknog een o~iniërendstuk OD te nemen. In de toekomst honen
we, onder andere door een dfi&nte&opmaak, naast drie artikelen, meer ruimte te &jgen voor de column, boekbesprekingen, signalementen en andere berichten.
Het ligt in de bedoeling in de herfst te komen met een themanummer 'schoonmaken'.
Uitgangspunt daarvoor zijn de voordrachten die werden gehouden
in het kader van de
derde --wageningen
lezing oy 16 april j.1.

CoIofon
Huishoudstudies is een uitgave van de Stichting Vereniging Huishoudwete~~schappen
(SVHW) en Samson
BedrijfsInfonnatie bv en verschijnt tweemaal per jaar als wetenschappelijkkatern bij ICD Actueel, Nieuwsbrief voor Consumentenzaken en Facilitait Management.
Het doel van het tijdschntt is het publiceren van ondemeksresultaten op het terrein van de huishoud- en
consumentenvraagstukkenen het facilitair managementvanuit diversedisciplineses
het bijdragen aan de wetenschappelijkeen maatschappeiijke discussieover huishoudens, priv.5 en institutioneel, het signalerenvan ontwikkeiingen en pubükaties op aanverwante terreinen in binnen- en buitenland en het bieden van een discussieplatfom.
Hoofmedneöec dr u S.I. Zwart (huishoudkunde en socioloeiel
Raisdie: drs H. Kanis (huisho~dt~chnologie
en produk&aiuatie), dr J. Rouwendal (economie), prof drs
P.M.J. Temstra (ñuishoudtechnolopie)
l&dacti&einind: mw prof. dr ~.;an Doorne-Huiskes, mw dr M A. Koelen, prof. dr P. Koorernan, prof.
dr GA. Kooy, prof dr P.A.H. van Lieshout, prot dr W.M. Oppedijk van Veen, dr P.J.J. Pennartz., pof.
dr ir E.M. Rombouts, prof. dr A.J.P. Schrijvers, mw prof. dr W.A. van Staveren en dr A F. van Wagenberg
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