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van de router klik je op ‘Basic’ 
en doorloop je in ieder geval het 
onderdeel ‘Network’. De router is in 
principe nu klaar voor gebruik.

GEAVANCEERDERE  
CONFIGURATIE –  
VIRTUELE LANS
Met Fresh Tomato is het mogelijk 
om virtuele lans in te richten. Deze 
virtuele lans kunnen gekoppeld wor-
den aan één of meerdere ethernet-
poorten van je router en/of draad-
loze netwerken. Dit is bijvoorbeeld 
handig voor een gastnetwerk of voor 
alle ‘internet of things’ apparaten. 

De virtuele lans configureer je als 
volgt op je router:

   Basic  Network: Voeg hier onder 
LAN een tweede subnet toe en 
koppel die aan bridge ‘br1’. Klik 
daarna op de ‘Save’-knop onder 
aan de pagina.

   Advanced  VLAN: Ontkoppel 1 
of meerdere ethernetpoorten van 
VLAN 1 als je ethernetpoort(en) 
wilt gebruiken voor een ander sub-
net. Voeg daarna in de onderste 

regel VLAN ID 3 toe en koppel dit 
VLAN aan de ethernetpoort(en) 
die je net ontkoppeld hebt en 
aan LAN1. Klik daarna op de 
‘Add’-knop.

   Advanced  LAN Access: Zet het 
vinkje aan op de eerste regel onder 
de kop ‘On’. Geef daarna bij Src 
‘LAN (br0)’ en bij DST ‘LAN1 (br1)’ 
op. Klik daarna op de ‘Save’-knop 
onderaan de pagina.

   Advanced  Virtual Wireless: Se-
lecteer in onderste regel interface 
‘wl0.1’, zet een vinkje bij ‘Enab-
led’, geef een ‘SSID’, selecteer 
bij mode ‘Accesspoint’, selecteer 
bij Bridge ‘LAN1 (br1)’ en klik op 
de ‘Add’-knop. In het scherm dat 
dan verschijnt, kan je dan onder 
andere nog de beveiliging van 
de wifi-verbinding instellen. Klik 
daarna bovenin het scherm op het 

tabblad ‘Overview’ en klik daarna 
onderin het scherm op de knop 
‘Save’.

In afbeelding 5 zijn voorbeelden van 
deze instellingen opgenomen. Pas 
deze instellingen wel aan voor de 
configuratie van je eigen router.

TOT SLOT
Het installeren van andere firmware 
is niet geheel zonder risico. Een zeer 
belangrijk uitgangspunt is dat je 
alleen de nieuwe firmware instal-
leert die bedoeld is voor jouw router. 
Verder is het belangrijk om altijd 
de procedure rondom de installatie 
goed van te voren door te nemen en 
exact te volgen. 

Ondanks deze voorzorgsmaat-
regelen is het nog geen garantie 
dat het installeren van een andere 

firmware altijd goed gaat. Van de 
vier R7000 routers die ik van Tomato 
heb voorzien, ging dat bij één router 
in één keer goed. Bij een tweede 
moest ik de reset knop achterop 
de router 10 seconden ingedrukt 
houden om het NVRAM goed te 
wissen en daarna werkte deze router 
met FT. Bij een derde router was de 
gebruikersnaam admin niet opgesla-
gen in het NVRAM waardoor inlog-
gen op de webinterface niet moge-
lijk was. Door op de router de knop 
voor wifi minimaal 4 seconden in 
te drukken, kan je een telnet sessie 
op poort 233 starten. Hierbij is het 
ingeven van naam en wachtwoord 
niet nodig. De vierde moet met TFTP 
van een nieuwe firmware voorzien 
worden. Voor de sluitingstermijn 
van dit artikel heb ik hiervoor nog 
geen gelegenheid gehad.
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R7000 routers  
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Tomato heb voor-
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één router in één 
keer goed

  Afbeelding 4.

  Afbeelding 5.
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