
The Things Network verwacht dekkend stedelijk LoRaWAN
netwerk Nederland in zomer 2016
Na succesvolle crowdsourcing campaign kan de stichting aan de slag met de aanleg van het
netwerk in 2016

AMSTERDAM - The Things Network is heeft de ambitie om een wereldwijd, gecrowdsourced,
open en vrij internet der dingen te bouwen. Na een succesvolle lancering in Amsterdam en
opvolging over de hele wereld zijn ze er vorige week in geslaagd succesvol een 600
gateways, een soort van WiFi-routers waarmee het netwerk gemaakt wordt, aan de man te
krijgen.

Naast de wereldwijde aandacht is het nu al duidelijk dat dit in de grote steden in Nederland
een succes gaat worden.

“Het is fantastisch om te zien hoe mensen in de verschillende steden warm
lopen voor dit concept. Van Groningen tot Geleen scharen zich vrijwilligers
achter ons initiatief om een open en vrij Internet of Things te maken.„
— Wienke Giezeman, Initiator The Things Network

De onderstaande kaart laat zien wat de dekking is gerealiseerd door de crowdsourcing
campagne van The Things Network.
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Dit zijn gateways die aangemeld zijn door de gebruikers zelf en welke in de zomer 2016
worden uitgeleverd. De Provincie Groningen ontbreekt nog in deze plaat.
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De Nederlandse communities

Groningen
Doen meteen de hele provincie.

De community in Groningen wordt geleidt door Mark Vletter, internetondermer en oprichter van
oa. Voys en Dekhouse Spindle en Joshua Peper, CTO bij Peperzaken.

“Ik geloof in een open internet en ik geloof in open innovatie. Beide zaken komen
samen in The Things Network.Groningen is internetstad en zal als één van de
eerste steden in de wereld beschikken over een dekkend IoT netwerk. Alles
komt in Groningen samen. De internetwereld, de maker-movement en
creativiteit. Koppel dit vervolgens aan de ‘City of Talent' thema's: healthy ageing,
energy en smart city en je begrijpt dat de nieuwe wereld in Groningen vorm gaat
krijgen. Dat is tevens de reden dat we zo snel en eenvoudig support kregen voor
een stadsdekkend netwerk. Van internet-ondernemer tot gemeente: iedereen
begrijpt dat dit bij Groningen hoort en zet zich er voor in.„
— Mark Vletter - CEO Voys en Initiatiefnemer Grongingen

http://thethingsnetwork.pr.co/images/185362
http://thethingsnetwork.pr.co/videos/21120


Eindhoven

Eindhoven heeft een super enthousiast open community al bezig met The Things Network;
binnen een paar weken zijn haar eerste gateways ‘up-and-running’. Het doel is deze uit te
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breiden en te testen met verschillende sensoren en control elementen; om het hele IoT loep te
kunnen uitoefenen. Daarna is het doel om aan het gebruikervriendelijkheid te werken. 

“Ik was meteen geinspireerd door de potentie en mogelijkheden het The Things
Network initiatief. Een stap dichter bij het reeds opkomende  'democratiseren
van technologie', wat betekend dat meer mensen dan alleen technici een rol
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mag spelen in het ontwikkelen van oplossingen voor henzelf en voor hun stad„
— Lorna Goulden - Initiator Eindhoven

Den Haag

The Hague International Center for Civic Hacks is het smart citizens instituut in Den Haag.
Hier experimenteren we met de nieuwe mogelijkheden van en voor de smart citizen. (www.i-c-
x.org). Op 11 november a.s. zal het Haagse Q42 tijdens Border Sessions een workshop geven
over de mogelijkheden van LoRa. (www.bordersessions.org)

“Een eigen LoRa netwerk in de stad dat als vereniging of corporatie wordt
beheerd, stond vanaf de start van ons instituut hoog op de agenda. We nemen
daarom graag deel aan The Things Network om dit niet alleen een lokaal
netwerk te laten zijn, maar direct ook een landelijk of zelfs wereldwijd netwerk„
— Gerrit Jan van 't Vries
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Utrecht

Opvallend aan TTN Utrecht is hoe snel particuliere enthousiastelingen in no-time een gateway
in het centrum van Utrecht bij Seats2meet Permanent Future Lab neerzetten.

“Utrecht is een echte fietsstad. Vandaag (2 nov) heeft de crowd The Things
Network Utrecht met hulp van Seat2meet gelanceerd. We hebben  een fiets on-
line gezet. Altijd handig om te weten waar je fiets is, zeker als iemand anders
hem 'verplaatst' heeft." „
— Jurjen de Vries - Initiator Utrecht

http://thethingsnetwork.pr.co/images/185421
http://thethingsnetwork.pr.co/images/185456


Rotterdam

Léon Gommans, ondernemer met passie voor mensen, organisaties, business en technologie.
Ik sta voor open, ik ga voor gezamenlijk het juiste resultaat neer te zetten. Ik zie altijd kansen
en weet ze ook te pakken, ik doe dat wat er nodig is om er te komen.

“Het collectief realiseren van een open Internet of Things Network, crowd-
sourced, is iets waar ik direct warm van wordt. Voor mij een uitgelezen kans om
in Rotterdam voor de haven en de stad samen met andere enthousiastelingen
een mooie bijdrage te leveren.„
— Leon Gommans - Initiator Rotterdam
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Meer informatie? wienke@thethingsnetwork.com of bel +31653565969.

Wat kan je er allemaal mee?

Een anti-stropers toepassing in het Kruger Park in Zuid Afrika. We gaan een netwerk
aanleggen voor het tracken van olifanten tegen een fractie van de prijs van huidige olifanten
trackers.

In Detroit zijn we aan het onderzoeken of we ouderen kunnen waarschuwen voor gladde
stoepen door sensors in stoep tegels aan het netwerk te koppelen.

In Amsterdam heeft The Things Network een watersensor gemaakt die boot eigenaren
waarschuwt als hun boot met water volloopt.

Voor een bedrijfsterrein in het oosten van Nederland zijn we bewegingssensoren voor
apparaten en bouwmateriaal aan het ontwikkelen ten behoeve van de beveiliging.

Er wordt een armband voor ouderen ontwikkeld die hun gezondheid, locatie en of ze
gevallen zijn bijhoudt.

Een sensor voor wordt ontwikkeld die detecteert of een parkeerplaats bezet is. Zo kunnen
apps gemaakt worden die je direct naar een vrije plaats navigeren.

De Provincie Groningen wil sensoren plaatsen voor de detectie van verschuivingen en
trilling van de aardbevingen in het Noorden van het land.

Partners
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Achtergrond informatie

The Things Network stichting is in augustus 2015 te Amsterdam door Wienke Giezeman en
Johan Stokking opgericht. Momenteel draait het netwerk op 10 gateways, betaald en gehost
worden door: The Next Web, Rockstart, Boven de Balie, De Waag, KPMG, Peerby, Trakkies,
HoosjeBootje, Disrupted.vc, Deloitte, Port of Amsterdam, Beursvan Berlage, The Smiths en A-
Lab. Alle deelnemende organisaties staan achter de mogelijkheden die gratis, open en crowd-
owned Internet of Things zal bieden.

 De naam en het logo LoRa™ alsmede de naam en het logo van LoRaWAN™ zijn trademarks
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van Semtech Corporation.
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