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Sinds enkele weken is in Google 
Earth ook Zwitserland in hoge reso-
lutie te zien, en bovendien zelfs in 
3D! En als je dan bijvoorbeeld een 
van de Alpenpassenroutes uit On-
Route in Google Earth bekijkt, 
begint het meteen aardig te jeuken. 
Alle reden voor wat nadere uitleg 
over hoe je een dergelijke route in 
Google Earth kunt bekijken. Want 
da’s pas echt voorpret...

ZWITSERLAND GEDETAILLEERD 
IN GOOGLE EARTH

Alles wat je nodig hebt is:
- het programma OnRoute
- het programma Google Earth
- een redelijk snelle PC (vuistregel: een desktop 
van maximaal 4 jaar oud of een laptop van maxi-
maal twee jaar oud)
- breedband internetverbinding (kabel of adsl).

Het programma kun je gratis downloaden van earth.
google.com. Kies de gratis versie; de betaalde biedt 
voor deze toepassing geen extra opties.

Na het installeren start je OnRoute. Maak zelf een 
route, rondrit of kies een kant en klare route. Na-
dat de route is berekend zie je vanzelf de knop 
‘google earth’ 

- na het laden van de route op de ‘play-knop’ druk-
ken. Heb daarbij even geduld. Vervolgens worden 
we vanzelf van afslagaanwijzing naar afslagaanwij-
zing gevoerd.

in beeld. Als je daar op klikt, zal het programma 
vanzelf starten en de route laden.
Vervolgens zijn er verschillende manieren om de 
route te bekijken:

Routerol optimaliseren
Als je al eens een routerol hebt uitgeprint met 
behulp van OnRoute, zul je gemerkt hebben dat 
die nogal eens onnodig lang wordt. Natuurlijk kun 
je het lettertype dan kleiner maken, maar er blij-
ven veel eigenlijk overbodige aanwijzingen ver-
schijnen. Bijvoorbeeld: rij rotonde op, neem 
tweede afslag. In de praktijk is dat vrijwel altijd 

- Alternatief is eerst een-
maal op de route te klik-
ken, en pas daarna op play. 
Dan gaan we als het ware 
met de camera over de 
route ‘vliegen’, da’s meest-
al de mooiste manier 

- Maar het kan ook hand-
matig: onder ‘itinerary’ zie 
je alle afslagaanwijzingen. 
Dubbelklik op zo’n aanwij-
zing en je vliegt er vanzelf 
naar toe. 
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