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Hans Vaessen  |  MrGPS

Nagenieten 
met Google Earth
Goede kans dat, op het moment dat je dit leest, de zomervakantie er al weer op zit. 
En daarmee een einde aan het misschien wel wekenlang toeren door de Alpen, 
Eifel, Schotland of juist Noorwegen.  Maar dat wil nog niet zeggen dat er daarmee 
een eind is gekomen aan het genieten. Want nagenieten kan ook leuk zijn. 

H eb je een Garmin of een recente TomTom Rider dan 

heeft je toestel precies onthouden waar je wanneer 

geweest bent. Nodig je familie, vrienden en/of toerma-

ten uit en maak ze deelgenoot van je belevingen. Dat doe je dan 

natuurlijk met behulp van Google Earth.

Als je daar nog nooit mee gewerkt hebt: ga er beslist even voor 

zitten. Je zult ervan versteld staan. Even een hele snelle cursus 

en kennismaking.

Om te beginnen moet je Google Earth installeren op je com-

puter. Daarvoor ga je naar earth.google.com en kies je op de 

homepage voor de download-knop. Het bestand dat moet wor-

den gedownload is niet al te groot (zo’n 700 kB) dus dat gaat vrij 

snel.

Na het downloaden voer je het setup programma uit en wijst al-

les zich vanzelf. Advies: volg na het starten van het programma 

eerst de sightseeing tour: 

Dubbelklik op de tekst ‘tour hier aanvangen’ en je zult zien dat 

Google je eerst meeneemt naar Parijs. Doordat Parijs erg veel 

3D gebouwen kent, kàn het even duren voordat alles geladen is; 

hangt ook af van je internetsnelheid. Advies: wacht even gedul-

dig af en dubbelklik daarna opnieuw op ‘tour aanvangen’. Hoe 

meer geduld, hoe meer detail.

Speel ook een beetje met het beeld dat je ziet: door de linker-

muisknop indrukt te houden, kun je het beeld verslepen, met je 

muiswiel kun je in- en uitzoomen, en met de knoppen rechtsbo-

ven kun je zelfs alle mogelijke kanten opdraaien.

Van luchtfoto’s naar 3D
Als je goed kijkt, zie je dat Google Earth uit meerdere lagen is 

opgebouwd. De basislaag bestaat uit luchtfoto’s: dat is wat de 

meeste mensen kennen. Daarnaast zijn er op vele plekken 3D 

modellen van, vooral, gebouwen. Om die te zien moet je links-

onder wèl even 3D gebouwen aanvinken. In de meeste landen 

heeft Google bovendien met auto’s rondgereden die van bijna 

elke plek die je vanaf de weg kunt zien ‘rond-om’ foto’s hebben 

gemaakt. Als je, na even geduld, goed kijkt naar die 3D gebou-

wen dan zie je dat die foto’s, als het ware, op het gebouw gepro-

jecteerd worden!

Zoom je dan nòg verder in dan schakelt GE over op de zoge-

naamde ‘Streetview’ en sta je ineens midden op bijvoorbeeld de 

Champs Elysees!! (om terug te keren naar de ‘gewone’ weergave 

klik je rechtsboven op ‘Streetview afsluiten’).

Heb je genoeg gespeeld met Parijs, druk dan onderin op de play-

knop en je vliegt naar Rio. Ook hier: heb even geduld zodat je 

computer de foto’s in kan laden. En je ziet dat ook de bergen 

in 3D zijn. Hoewel… zoals je zult merken als je je route door de 

Alpen bekijkt: het is niet echt 3D, bomen en gebouwen zijn wat 

platgeslagen. Maar doordat Google de luchtfoto ‘kruist’ met de 

hoogteinformatie zie je ineens wel de bergen in 3D opdoemen. 

Zoom in Rio maar eens wat uit, met het beroemde Christusbeeld 

in het midden.  Ga dan naar het kompas rechtsboven: hou je 

linkermuisknop in de buitenste ring van het kompas ingedrukt en 

geniet van het uitzicht rondom.

Zo kun je stap voor stap de sight-seeing volgen en zelfs de Tita-

nic opduiken….
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