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Thing API, Z-Wave en Zigbee. Maar 
als je in Settings / Add-ons op het 
plusteken rechts onderaan klikt, 
dan zie je dat je nog veel meer kunt 
integreren. Zo is er ondersteuning 
voor Chromecast, Google Home, 
LIFX, Logitech Harmony, Mi Flora, 
Philips Hue, Spotify, het weersta-
tion van Netatmo, en add-ons om 
e-mails te sturen, om notificaties op 
Kodi te tonen, om te detecteren of 
apparaten op het netwerk aanwezig 
zijn, om apparaten via Waker-on-
LAN te wekken, enzovoort.

Al met al is Mozilla WebThings 
nog lang niet zo uitgebreid als 
systemen, zoals Home Assistant. 
Er zijn minder integraties en de 
configuratie- en troubleshooting 
mogelijkheden zijn stukken 
beperkter. Maar Mozilla is er wél in 
geslaagd om een heel gebruiksvrien-
delijk IoT-platform te maken waar 
jouw privacy centraal staat. Ook 
de Web Thing API die bij het W3C 
gestandaardiseerd wordt, is een 
meerwaarde. Bovendien is alles ook 
goed gedocumenteerd, zodat eigen 
add-ons creëren met het WebThings 
Framework (https://iot.mozilla.org/
docs/) niet zo moeilijk is. Als andere 
domoticaplatforms de Web Thing 
API ook zouden gaan ondersteunen, 
kan Mozilla WebThings wel eens een 
mooie toekomst hebben. 
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Sinds versie 0.9.0 biedt Mozilla de WebThings Gateway ook als experimentele build aan voor de Turris Om-
nia-router. Het image is voor die router niet gebaseerd op Raspbian, maar op het open routerbesturingssys-
teem OpenWrt. De router blijft daarmee zijn functie van router en wifi-toegangspunt behouden, maar werkt 
daarnaast ook als WebThings-gateway. Mozilla is van plan om in de nabije toekomst ondersteuning voor andere 
draadloze routers toe te voegen.

  In de WebThings Gateway stel je eenvoudig in welke 
regels het systeem automatisch dient uit te voeren.

  Mozilla’s WebThings Gateway 
draait ook op een Turris Om-
nia-router met OpenWrt.
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