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Mozilla WebThings
EEN ALTERNATIEF VOOR OPEN 
SOURCE DOMOTICASYSTEMEN?
Met Mozilla WebThings bieden de makers van Firefox een open platform 
aan om via het web apparaten te monitoren en te besturen. De gateway, 
die alles controleert, installeer je eenvoudig op een Raspberry Pi of een 
OpenWrt-router. Door het open protocol is het platform ook eenvoudig uit 
te breiden. Koen Vervloesem

Mozilla werkt al twee jaar 
aan wat eerst Project Things 

heette. In april 2019 vonden de 
ontwikkelaars dat het project de 
experimentele fase ontgroeid was 
en kreeg het een nieuwe naam: 
Mozilla WebThings (https://iot.
mozilla.org). Het project omschrijft 
zichzelf als “een open platform om 
apparaten via het web te monitoren 
en te besturen”.

We hadden hier in de experi-
mentele fase al eens naar gekeken, 
maar toen was het systeem nog vrij 
beperkt. Deze nieuwe aankondiging 
was de ideale gelegenheid om nog 
eens te kijken of Mozilla WebThings 
een bruikbaar alternatief is voor 
open source domoticasystemen, 
zoals Home Assistant, Domoticz en 
openHAB.

WEB OF THINGS
We kennen allemaal het Internet of 
Things (IoT), maar wat is het Web 
of Things (WoT)? Dit is voor het 
Internet of Things wat het web voor 
internet is: een gebruiksvriendelijke 
applicatielaag. Het Web of Things 
maakt apparaten voor ons toegan-
kelijk met gebruik van webstan-
daarden, zoals HTTP, REST, JSON, 
WebSockets, OAuth, enzovoort.

Met WebThings biedt Mozilla een 
open platform aan voor WoT. Het 
platform bestaat uit twee onderde-
len. De WebThings Gateway (https://
iot.mozilla.org/gateway/) installeer 
je op een Raspberry Pi (of op een 
OpenWrt-router, wat momenteel 
nog experimenteel is). Dit is te verge-
lijken met een domoticacontroller, 

Belangrijk aan dit Web of Things is 
dat het -net zoals het web dat we 
nu kennen- gedecentraliseerd is. 
Je kunt linken naar dingen en de 
dingen zijn te ontdekken volgens 
standaard URL’s. Wat Mozilla wil 
doen, is eigenlijk eenvoudig samen 
te vatten: elk ding op het web een 
URL geven.

DE GATEWAY 
INSTALLEREN
Download het nieuwste image van 
de WebThings Gateway (https://iot.
mozilla.org/gateway/). Tijdens de re-
dactiesluiting van dit artikel was dat 
versie 0.9.1. Het image ondersteunt 
alle modellen van de Raspberry Pi 
met netwerkconnectiviteit, inclusief 
de Raspberry Pi 4. Het nieuwste 
model van de Pi is voor de gateway 
overigens overkill: een Raspberry Pi 
3 Model B(+) volstaat.

zoals Home Assistant. Het tweede 
onderdeel van het platform is het 
WebThings Framework (https://
iot.mozilla.org/framework/). Dit is 
een bibliotheek van herbruikbare 
softwarecomponenten die je helpen 
om zelf ‘webdingen’ te maken.

Onderliggend maken de gateway 
en het framework gebruik van 
een open standaard die Mozilla 
ontwikkeld heeft, de Web Thing 
API (https://iot.mozilla.org/wot/). 
Mozilla heeft de standaard ook 
aan het W3C (World Wide Web 
Consortium) voorgelegd. Ze vult 
andere standaarden van de Web of 
Things Working Group (https://www.
w3.org/WoT/WG/) van het W3C aan. 
Deze standaardisatie moet volgens 
Mozilla een ‘world wide web of 
things’ opleveren, naar analogie met 
het ‘world wide web of pages’ dat we 
nu kennen voor websites.

Pak het zipbestand van het image 
uit en schrijf het met dd naar een 
microSD-kaart. Of doe het met een 
programma, zoals balenaEtcher 
(https://iot.mozilla.org/gateway/), 
dat zelf het zipbestand uitpakt. 
Als dit voltooid is, steek dan de 
microSD-kaart in het kaartslot van 
je Raspberry Pi, sluit de voedingska-
bel aan en start de Pi op. De eerste 
keer kan dat enkele minuten duren, 
omdat de grootte van het bestands-
systeem wordt aangepast aan de 
grootte van je microSD-kaart.

NETWERK EN 
GEBRUIKER
Zodra de gateway opgestart is, scha-
kelt hij een open wifi-netwerk met 
de naam WebThings Gateway XXXX 
in met vier cijfers uit het mac-adres 
van je Pi. Verbind met dit netwerk. 
Op een Android-telefoon krijg je nu 
de vraag om je aan te melden bij het 
netwerk. Indien niet, bezoek dan 
http://192.168.2.1 in je webbrowser. 
In beide gevallen krijg je hetzelfde 
te zien: een lijst met je wifi-net-
werken. Kies degene waarmee je je 
gateway wilt verbinden en vul het 
wachtwoord in. Uiteraard kun je 
ook gewoon een ethernetkabel in 

 Met het Web of Things wil Mozilla een Internet of Things creëren waarin elk apparaat een URL heeft.
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