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Handleiding Google Earth 
 
1. Hoe installeer je Google Earth (GE)? 

- ga naar http://earth.google.com en klik op ‘Google Earth gratis download’ of 
ga via Downloads (links op de website) en klik dan op de basisversie. 

- Volg de stappen die het programma aangeeft 
- Sla GE op, indien mogelijk op je bureaublad 
- Nu kun je GE gebruiken zoals eender ander programma, door te dubbelklikken op 

het icoontje. 
 
 
2. Hoe gebruik je GE? 
 
Je startscherm bestaat nu uit verschillende onderdelen. 
Het opvallendste gedeelte is de wereldbol. 
Links van de wereldbol zie je een kolom met drie onderverdelingen: 
 
- Zoeken met de tabbladen ‘Vliegen naar’, ‘Bedrijven zoeken’ en ‘Routes’. 
Deze functies ga je vaak nodig hebben. Zie Fig. 1 
 
- Plaatsen: hier kun je je favoriete plaatsen in aanduiden, plaatsen zelf markeren of 
taggen, enz. Zie fig. 2. 
 
- Lagen: hier kun je opties aanvinken. Als je wil dat de landsgrenzen of 
gemeentegrenzen zichtbaar worden, kun je die hier aanvinken. Zo ook met 3D-beelden, 
allerlei nutsvoorzieningen (tankstations, spoorwegen, …). Zie fig. 3. 
 
 

 

Fig. 3 
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Navigatietool (fig. 4, vorige pagina): 
 
Met deze tool kun je navigeren op de GE-kaart.  
 
- Met de pijltjes kun je omhoog, omlaag, links en rechts navigeren op de kaart. 
 
- Met de verticale balk rechts van de pijltjes kun je in- en uitzoomen, door op het plusje 
of het minnetje te klikken. Je kan ook schuiven met het balkje in het midden. 
 
- Met de horizontale balk boven de pijltjes kun je het reliëf van een landschap of stad 
bekijken. Als je in ‘Lagen’ de functies Terrein, 3D-gebouwen en Geografische 
verschijnselen aanvinkt, kun je met de horizontale balk door gebergtes (vb. de Alpen) of 
drukbebouwde gebieden (vb. de stad Brussel) ‘vliegen’. 
 
- Als je te snel na mekaar klikt op de navigatietool, kan het zijn dat GE blijft ‘vliegen’ of 
in- of uitzoomen. Om dit te stoppen, klik je gewoon op de landkaart/wereldbol. 
 
 
Optie ‘Zoeken’: 
 
Hoe zoek je bijvoorbeeld een bedrijf via Google Earth? 

- GE openen. 
- Ga naar de linkse kolom ‘Zoeken’ en klik op het tabblad ‘Bedrijven’.  
- Bij ‘Wat’ vul je in de witregel de naam van het bedrijf in.  
- Bij ‘Waar’ vul je de plaatsnaam in. Als je deze niet weet, is dat niet erg. Je kan 

ook een landnaam of provincienaam intikken.  
- Klik op het icoontje met het vergrootglas. 
- GE zoekt nu alle bedrijven met de door jou opgegeven naam in die regio. Je kan 

dan zelf aanklikken welk bedrijf het precies is dat je zoekt. 
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Hoe zoek je een plaats? 
- GE openen 
- In kolom ‘Zoeken’ klikken op tabblad ‘Vliegen naar’ 
- In de witregel de te zoeken plaatsnaam, eventueel met land erachter, invullen. 
- Klik op het vergrootglas. 
- GE ‘vliegt’ nu naar de door jou gekozen plaats. 
- Met de functie ‘Lagen’ kun je details op de kaart laten verschijnen. (zie verder) 

 
Hoe zoek je een route? 

- In kolom ‘Zoeken’ klikken op tabblad ‘Routes’ 
- In de witregel ‘Van’ de vertrekplaats, eventueel met land erachter, invullen. 
- In de witregel ‘Aan’ de aankomstplaats invullen. 
- Klik op het vergrootglas. 
- GE stippelt nu de route voor je uit. 
- In de kolom ‘Zoeken’ kun je nu de details van de route bekijken. Als je op 

Afdrukweergave klikt, kun je de tekst van de route afdrukken op je eigen 
printer. 

- Op de kaart staat de af te leggen route ook aangeduid. Met de navigatietool kun 
je de route alvast virtueel bekijken. 

- Met de functie ‘Lagen’ kun je details op de kaart laten verschijnen. (zie verder) 
 
 
 
Optie ‘Lagen’: 
 
Wil je meer info over de plaats en het bedrijf dat je zoekt? 
Je kan in de kolom ‘Lagen’ aanduiden welke details je op de kaart wil zien. 
In onderstaand voorbeeld zijn de opties ‘Wegen’ en ‘Grenzen’ aangevinkt. 
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Vervolg ‘Lagen’: 
Je kan op de plusjes voor de aanvinkvakjes klikken. Er opent zich een nieuwe laag, 
waarin meerdere keuzemogelijkheden staan. 
Vb. Vervoer (icoontje Vliegtuig): hieronder kun je aanduiden of je spoorwegen, rivieren, 
… wilt zien. 
Vb. Geografische verschijnselen: hieronder kun je aanduiden of je bergen, vulkanen, 
… wilt zien. 
Je kan ook dingen uitvinken als je te veel info op je kaart ziet. 
 
Vb. ‘Grenzen’: Als je op het ‘plusje’ klikt, krijg je meer functies die je kunt aanvinken: 
provinciegrenzen, provincienamen, … (zie fig. hieronder) 
 

 
 
 
 
Optie ‘Plaatsen’: 
 
In de kolom ‘Plaatsen’ houdt GE bij welke plaatsen jij als gebruiker reeds opgezocht 
hebt. Je kan via het symbooltje van de prikker (boven de kaart, tweede icoontje van 
links) eigen plaatsmarkeringen aanbrengen en daarbij een infokaartje toevoegen, 
aanpassen, … (hier kan je zelf info intikken over die bepaalde plaats, links naar 
webpagina’s toevoegen, enz.) 
 
(zie fig. volgende bladzijde) 
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Klik je op zo’n ‘Prikker’ of ‘Plaatsmarkering’ dan krijg je meer info over die plaats. 
 
 
 

 
 
 
Een meer uitgebreide handleiding vind je op http://www.pakopako.nl of via 
http://earth.google.com  

 
 

 


