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de gepubliceerde berichten moet 
aanbieden. Home Assistant heeft 
een geïntegreerde MQTT-broker, 
maar die staat inmiddels op afbouw. 
Installeer daarom als alternatief de 
Mosquitto broker via de ‘ADD-ON 
STORE’ en start hem op.

Home Assistant weigert anonie-
me toegang tot de MQTT-broker. Dat 
is wel zo veilig. Maak daarom een ge-
bruiker aan, waarmee MQTT-clients 
zich bekend maken bij de broker. 
Ga daarvoor naar Configuration -> 
Users. Klik helemaal rechtsonder 
op het oranje plusteken en vul een 
naam met wachtwoord in, bijvoor-
beeld ‘mqtt’ en ‘mqtt_secret’. Klik op 
‘CREATE’.

Nu regelen we dat Home Assis-
tant met deze broker communiceert. 
Ga naar Configuration -> Integrati-
ons. Bij ‘Discovered’ zie je daar MQTT 
staan. Klik op ‘Configure’. De optie 
‘Enable discovery’ zorgt ervoor dat 
Home Assistant apparaatjes met in-
gebouwde MQTT-client automatisch 
herkent. We gebruiken het hier niet, 
maar het kan geen kwaad om dit aan 
te vinken. Klik op ‘SUBMIT’ en tot 
slot op ‘FINISH’.

OWNTRACKS OP JE 
MOBIEL
Om de geografische positie van je 
mobiel door te geven aan Home 
Assistant gebruiken we OwnTracks 
(afbeelding 2). Die zetten we op 
als MQTT-client, zodat OwnTracks 
de GPS-coördinaten als MQTT-be-
richten naar de Mosquitto broker 
stuurt. Zet eerst wifi aan op je 
mobiel om hem te verbinden met je 
thuisnetwerk. Zodoende kan Own-
Tracks direct communiceren met 
Mosquitto. Wij beschrijven hier ver-
der de situatie voor Android, maar 
op iOS is de werkwijze vergelijkbaar.

Installeer de OwnTracks app op je 
mobiel en geef hem permissie om je 
locatie te gebruiken. Open in de app 
het menu via het hamburger icoon-
tje linksboven (de drie horizontale 
streepjes). Ga hier naar Preferences 
-> Connection. Kies ‘MQTT’ als 
Mode. Bij ‘Host’ geef je hassio op 
met als poortnummer 1883. Voer bij 
‘Identification’ de credentials in van 
de gebruiker voor de MQTT-client. 
In ons voorbeeld is dat ‘mqtt’ met 
‘mqtt_secret’. Bij ‘Device ID’ geef 
je een identificatie aan je mobiel, 
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