
60

promotor 09/2012

MrGPS  |  Hans Vaessen 

Zoeken naar 
Nergenshuizen

Zeker als je afgelopen zomer in Frankrijk bent geweest ben je er vast 
tegenaan gelopen: een adres dat onmogelijk te vinden is. Gelukkig 
had je het gps-coördinaat van de camping. Maar wat moet je dan als 
je op het strand staat en je toestel zegt dat je nog 300 km rechtdoor 
moet? Een intermezzo over het opzoeken van bestemmingen! 

T uurlijk: meestal is het een kwestie van een adres intypen 

en rijden maar. Maar dat is lang niet altijd zo. Kijk maar 

eens naar Frankrijk: een land waar bijna iedere straat-

naam het woord ‘Saint’ lijkt te bevatten. De ene keer geschreven 

als Saint, dan weer St. Met of zonder punt. Dan weer met spaties, 

dan weer met koppelteken. Soms vergezeld door Rue, soms door 

Chemin, Impasse, Lieu-Dit, Avenue, Allée etc. En zie het dan maar 

eens te vinden. Merde!

Gehucht
En dan hebben we het nog niet eens over de plaatsnaam. Ook 

Frankrijk kent een vorm van gemeentelijke herindeling waarbij 

verzamelingen kleine gehuchten ineens onder één plaatsnaam 

vallen. En dat is dan meteen de enige o�  ciële notering. Maar 

tsja... gehecht als ze zijn aan de naam van hun gehucht staat op 

de website vaak alleen die laatste. En laat dàt nu net niet in je GPS 

staan.

Nog zo één: op zoek naar je overnachtingsadres heb je al snel een 

verzameling van enkele tientallen adressen. Dat ene adres dat je 

moeilijk kunt vinden zul je al snel ‘skippen’. Toch is dat vaak niet 

nodig en is het met een trucje toch eenvoudig te vinden.

Laten we dat illustreren aan de hand van de praktijk: 

ik ga op zoek naar een motorvriendelijke camping of Bed en 

Breakfast in Frankrijk. Even googelen en je komt bijvoorbeeld op 

www.motorcamping.eu.

In dit voorbeeld ga ik er van uit dat je je trip voorbereidt in Map-

source, maar in Basecamp of bijvoorbeeld Tyre werkt het onge-

veer hetzelfde. Ook www.gpscoordinaten.nl kan handig zijn.

Als eerste kijk ik in de Vo-

gezen en vind Motorher-

berg La Mouche. Op 3 Les 

Censeaux in Le Clerjus. Ik 

ga naar Mapsource en 

zoek op adres. Bij straat-

naam type ik keurig ‘Les 

Censaux’ en meteen be-

gint het gedonder: ik vind 

verschillende varianten, 

maar allemaal nèt anders.

TIP: misschien dat een straatnaam als deze relatief weinig voor-

komt. Vul in dat geval alleen huisnummer en straatnaam in en 

géén plaatsnaam. En donders! We hebben geluk! Want het blijkt 

dat in dit geval àl die schrijfwijzen in hetzelfde dorpje uitkomen: 

in dit geval inderdaad Le Clerjus. Huisnummer 3 is weliswaar niet 

bekend, maar we zullen zo toch een eind in de richting komen. 

Ik maak een waypoint van nummer 5 en kies in Mapsource voor 

beeld-weergeven in Google Earth. Als ik dan even rondkijk in de 

nabije omgeving heb ik weer mazzel: ik zie een bed-symbooltje 

en als ik daar met de muis overheen ga: donders! Da’s La Mouche! 

Ik verwacht in het donker aan te komen dus ik wil ‘m maximaal 

nauwkeurig hebben.

 Terwijl ik er met de muis boven blijf klik ik rechts en kies voor ‘op-

slaan in mijn plaatsen’. Bekijk ik vervolgens de eigenschappen dan 

zie ik het gps-coördinaat  47°57’14.68”N   6°18’8.09”O.

Hmmm. Dat ziet er heel anders uit als een coördinaat in Mapsour-

ce. Het waypoint dat ik zojuist van nummer 5 maakte is immers 

N47 57.477 E6 18.408. Ze lijken wel wat op elkaar: ik denk slim te 

zijn en ga de twee ‘mixen’ zodat ze alsnog op elkaar lijken; ik maak 

er N47 57.146 E6 18.809 van. Probleem opgelost!?

Helaas! Standaard gebruiken Mapsource en Google Earth nèt iets 

andere coördinaatstelsels. Ik zal je niet lastig vallen met de tech-
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