
Free-WiFi Zoeterwoude
In Zoeterwoude draait een Free-WiFi “community”-netwerk dat gestart is door de Jongeren
Advies Raad (JAR) Zoeterwoude met technische ondersteuning van Stichting Wireless 
Leiden. Het doel van het Free-WiFi netwerk is om WiFi internet-toegang te verlenen, 
zonder dat hiervoor iets terug verwacht wordt. Er worden geen gegevens van de gebruiker
opgeslagen, de gebruiker hoeft niet te betalen en de gebruiker hoeft zich ook niet vooraf 
aan te melden of lid te worden. Dit netwerk is aangelegd in de periode 2012-2016 en 
functioneert naar tevredenheid van de gebruikers. 

De JAR heeft echter aangegeven geen capaciteit meer te hebben om het Free-WiFi 
project te trekken en wil deze graag over te willen dragen aan een andere partij. Er is aan 
Wireless Leiden gevraagd hoe zei hier tegenaan kijken. In bijgaand document zal de 
huidige situatie uitgelegd worden en worden enkele voorstellen gedaan voor een 
toekomstige opzet.

Beschrijving Free-WiFi Zoeterwoude “Community”-Netwerk

Het huidige netwerk is grafisch zo weer te geven:
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De groene bolletjes zijn de huidige opstelpunten (nodes), met verschillende doeleinden. 
De actieve (WiFi) straalverbindingen tussen nodes zijn de dikke groene lijnen. Het rode 
bolletje (node Rick) is de node met een internet-verbinding (gateway).

De 13 opstel-locaties zijn als volgt, met de bijbehorende satelliet (hulpNode) opstel-
locaties:

1. Dorpskerk
2. Gemeentehuis
3. Heineken
4. JAR (Zwembad)
5. Meerburgkerk
6. PVKerkduif

◦ Veld11
7. Rick
8. Rijneke Boulevard
9. Rustdam
10.StJan

◦ Buurthuis weipoort
◦ Veldhuis

11. V,d. Sterre 
12.VV Meerburg
13.Zwet

◦ Muziekcentrum

In de huidige opstelling is bij node Rustdam en node Rick een internetverbinding aanwezig
die gebruikt kan worden door de andere locaties. Het huidige netwerk is echter niet 
‘compleet’, waardoor het ‘pad’ naar het internet vanaf sommige locaties relatief lang is en/
of over nodes loopt die niet in Zoeterwoude staan. De situatie zou verbeterd kunnen 
worden met extra straalverbindingen (zie stippellijntjes) of een extra internet-aansluiting 
(node Zwet).

Bij de Dorpskerk is ook een opstellocatie voor het LoraWAN netwerk (TTN) geplaatst, 
deze is geplaatst vanuit het project Smart071 van Economie071. Deze apparatuur is via 
het Free-WiFi netwerk ontsloten.

Kostenvoorbeelden

Afschrijvingsvoorbeeld kosten; Aanschaf materiaal voor locatie 1500-2000 EUR, 
verwachte levensduur is 7 jaar voor apparatuur en 15 jaar voor bevestigingsmaterialen. Dit
betekend dat elke locatie ongeveer 200 EUR per jaar kost. 

Uitgaande  van de status quo en enkel vervanging van defecte apparatuur  komt dit neer 
op ongeveer 50 EUR per jaar per locatie (liefst in een nacalculatie scenario, omdat kosten 
niet van te voren exact voorspeld kunnen wordende apparatuur buiten de 'officiele' 
levensduur gebruikt wordt. 

Voorbeeld verbinding van zwembad naar internet:
JAR → ROC2 → JVC → Rick → Internet
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Dit betekent het onderhouden van 4 locaties (waarvan 2 in Leiden) om een  
internettoegang bij het zwembad te faciliteren. Voordeel is dat de internetverbinding niet 
betaald hoeft te worden, nadeel is de vele afhankelijkheden, welke in dit geval nog 
versterkt wordt door een incomplete straalverbinding infrastructuur (straalverbindingen die 
niet dubbel zijn uitgevoerd).

Alternatief is een (Kabel) internetverbinding bij Zwet (47,50 x 12 = 570 EUR per jaar) met 
een veel korter, betrouwbaarder en beter onderhoudbaar pad: 
JAR → Zwet → Internet 

Overwegingen

Het Free-WiFi netwerk is opgezet als een 'community'-netwerk met 3 belangrijke pijlers:
a) Gebruikers; Mensen die het netwerk ergens willen gebruiken
b) Sponsoren; Individuen, Bedrijven of Instellingen die het initiatief een warm hart 

toedragen, wat op verschillende manieren kan gebeuren:
◦ (deel van hun) internet-toegang beschikbaar stellen
◦ financiële bijdrage aanschaf/onderhoud apparatuur
◦ opstellocatie beschikbaar stellen (en stroomkosten betalen)

c) Vrijwilligers; Individuen die het leuk vinden iets voor de gemeenschap te betekenen 
en daarom helpen met bouwen, onderhouden en ondersteunen van de opstel 
locaties.

De gebruiker is een zeer belangrijke initiator, hij/zij  wil internettoegang  en bepaalt 
daarmee op welke locaties er behoefte is. Dit zorgt ervoor dat sponsoren en vrijwilligers 
weten voor wie ze het doen. Als voorbeeld de totstandkoming van de Free-WiFi 
aansluiting in het zwembad;

1. De bezoekers van het zwembad spreken een wens uit.
2. De vrijwilligers van de JAR doen de vraagbundeling en starten de contacten. 
3. De vrijwilligers van de JAR zoeken sponsoren om de locatie te realiseren en leggen

contacten met de beoogde locatie.
4. De vrijwilligers van de JAR en Wireless Leiden voeren voorbereidende gesprekken.
5. De gemeente stelt de locatie beschikbaar (sponsor in natura)
6. De JAR sponsort de locatie deels uit eigen financiën, deels uit sponsor inkomsten.
7. De vrijwilligers van Wireless Leiden gaan aan de slag met de technische uitvoering.
8. De vrijwilligers van de JAR openen de locatie, zorgen voor publiciteit.

Hierna is het systeem operationeel:
1. De vrijwilligers van de JAR zijn aanspreekpunt voor vragen en verzoeken.
2. De vrijwilligers van Wireless Leiden onderhouden het netwerk en zijn beschikbaar 

voor technische ondersteuning bij (ingewikkelde) problemen.
3. De vrijwilligers van de JAR controleren de ‘gebruikerservaring’ op locatie.
4. De vrijwilligers van Wireless Leiden controleren periodiek de hardware op locatie.

De koppeling met gebruikers in de operationele fase is belangrijk omdat de motivatie bij 
sponsoren en vrijwilligers samenhangt met het feit dat er actief gebruik wordt gemaakt van
de voorziening. 

Aanbevelingen

25 februari 2020 Stichting Wireless Leiden 3/4



We zien dat dankgebruik wordt gemaakt van het netwerk, mede door de vragen en 
opmerkingen die we krijgen op het moment dat het niet werkt. Er is echter  geen directe 
koppeling met de gebruikers (of belangengroep), waardoor het soms lastig is om 
oplossingen of verbeteringen te realiseren (zoals verbetering van de verbinding bij het 
zwembad).

De zichtbaarheid is ook een uitdaging, de gebruiker weet vaak niet dat het netwerk 
aanwezig is, weet niet waar hij met vragen naartoe kan. Dit alles kan de  perceptie doen 
ontstaa dat het ‘initiatief dood is’. Op zijn beurt is dat voor de vrijwilligers van Wireless 
Leiden erg demotiverend. Er zijn locaties ontmanteld (zoals Oud-Zoeterwoude) simpelweg
omdat men vond dat het niet werkte, terwijl er nooit een storing werd gemeld! 

Verbetering van de Free-WiFi verbinding bij het zwembad valt en staat bij de opbouw van 
het netwerk. In de huidige situatie ontbreken een aantal straalverbindingen welke het 
mogelijk zouden maken om verbindingen dubbel uit te voeren  voor grotere 
betrouwbaarheid en een korter pad naar een internet-aansluiting.

Dit ‘pad’ is ook korter te maken door bijvoorbeeld de beschikbare internetverbinding van 
Utopia Cascade, SJZ Voetbal, ZTC Zoeterwoude te delen en aan te sluiten op het Free-
WiFi netwerk. Echter dit vergt administratieve inspanning (welke voorheen door de JAR 
werd gedaan). Een puur financiële oplossing, ‘een beetje geld’ om het netwerk overeind te
houden, doet geen recht aan het basisprincipe van een community netwerk ('voor en door 
de gemeenschap') en is onvoldoende om de vrijwilligers gemotivateerd te houden. 
Wij adviseren met klem om goed te kijken naar de gebruikersgroepen en hun wensen. Als 
deze op een gegeven moment veranderen dan is het beter om hier rekening mee te 
houden. Bijvoorbeeld door locaties  aan te passen aan nieuwe behoeften en eventueel 
nieuwe locaties te realiseren op plekken waar inmiddels  wel behoefte aanwezig is. Deze 
belangrijke taak werd voorheen door de JAR  gedaan.

De basis is aanwezig, het is belangrijk deze niet weg te gooien. Gesprekken met 
locatiehouders en toestemmingen zijn lange en moeilijke trajecten, welke erg veel tijd in 
beslag namen en zijn de sterke basis waarop verder gebouwd kan worden.

Een mogelijke denkrichting zou het opzetten van een werkgroep ‘Free-WiFi Zoeterwoude’  
zijn, deze groep (gebruikers) kan dan beslissen wat ze met het Free-WiFi netwerk willen, 
waar kansen en mogelijkheden zijn en hoe deze te realiseren. De gemeente zou een 
faciliterende (aanjagende) rol in deze werkgroep kunnen hebben, zoals zij dit ook heeft 
gedaan bij ondersteuning van de JAR.
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