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Voorwoord 
 
Beste lezers en lezeressen, 
 
In dit mini-cahier leert u hoe u een virtuele wandeling op straatniveau maakt met de 
gratis online toepassing Google Maps Street View. 
 
Google is bij internetgebruikers vooral bekend door de zoekmachine www.google.nl. 
Daarnaast heeft het bedrijf talloze andere toepassingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een 
online kaart van de hele wereld waarin van een groot aantal locaties foto’s zijn 
opgenomen. Het beeldmateriaal is met speciale software aan elkaar geplakt. 
Daardoor geeft het een natuurgetrouw beeld van straten, pleinen en gebouwen als u 
zich met Street View op straatniveau bevindt.  
 
Street View is op dit moment beschikbaar voor negentien grote Nederlandse steden 
zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg, Eindhoven, Leiden en Almere. Google 
voegt regelmatig nieuwe locaties toe.  
 
In dit mini-cahier leert u hoe u een virtuele wandeling maakt door Amsterdam. Als u 
eenmaal weet hoe het werkt, ligt de wereld voor u open! Maak bijvoorbeeld eens een 
reisje naar Londen, New York of Parijs! 
 
Veel plezier tijdens uw virtuele uitstapjes! 
 
Studio Visual Steps 
 
P.S. Alle opmerkingen en suggesties over dit cahier zijn van harte welkom. Het 
e-mailadres is: info@visualsteps.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor 
stap-instructies met schermafbeeldingen.  
 
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis 
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties. 
 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op webpagina 
www.visualsteps.nl/gratis en de tips op www.visualsteps.nl/tips 
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Hoe werkt u met dit cahier? 
 
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. U legt het cahier naast 
uw computer en voert alle opdrachten direct uit op uw computer. Door de duidelijke 
instructies en de vele schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Zo leert 
u vlot en zonder problemen werken met de toepassingen. 
In de Visual Steps-boeken ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 
Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. 
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de 
computer aanzetten, of een reeds bekende handeling uitvoeren. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 
Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp bij veelgemaakte fouten. 

 

1 
Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van het cijfer achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
U vindt in dit cahier ook veel algemene informatie en tips. Deze informatie staat in 
aparte kaders. 
 
Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekentjes:
 

 
Bij het boekje krijgt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van het programma. 

 
 



6 

©2014 Visual Steps™ - www.visualsteps.nl. Het Mini-cahier Google Maps Street View is een gratis 
uitgave van Visual Steps. 

De schermafbeeldingen
 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de 
vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. 
Met de zwarte lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster 
op uw beeldscherm.  
U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet 
altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is 
afgebeeld, op groot formaat op uw eigen beeldscherm.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken. De zwarte lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich 
bevindt op uw beeldscherm:  
 

 Klik op  
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 

 Klik op  
 

 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de 
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het 
cahier altijd in samenhang met wat u in groot formaat op uw eigen 
computerbeeldscherm ziet.  
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Google Maps Street View  
 

 
Google is bij internetgebruikers vooral bekend geworden door de zoekmachine 
www.google.nl. Daarnaast ontwikkelt Google andere gratis internettoepassingen 
zoals Google Maps. Hiermee beschikt u online over een plattegrond van de hele 
wereld. 
 
Google haalt zijn inkomsten uit advertentieopbrengsten. In Google Maps ziet u 
daarvan voorbeelden. Bedrijven kunnen tegen betaling vermeld worden op de 
kaarten. Voor u als gebruiker is dat handig als u bijvoorbeeld een restaurant of hotel 
zoekt in een bepaalde stad. U kunt online informatie bekijken en doorklikken naar de 
website van het betreffende bedrijf.  
 
Google Maps Street View is een bijzondere manier om de wereld virtueel te 
verkennen. Het Engelse woord map betekent kaart, van landkaart. Street View 
betekent straatzicht.  
Google heeft voor Street View een groot aantal locaties op straatniveau in beeld 
gebracht. Hiervoor zijn een enorme hoeveelheid 360 graden foto’s met speciale 
software aan elkaar geplakt. U krijgt daardoor een natuurgetrouw beeld van straten, 
pleinen en gebouwen als u zich met Street View op het straatniveau van de 
plattegrond bevindt.  
 
Street View is op dit moment beschikbaar voor verschillende grote Nederlandse 
steden zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg, Eindhoven, Leiden en Almere. 
Daarnaast zijn talloze steden en gebieden in het buitenland voorzien van 
beeldmateriaal. Bijvoorbeeld Parijs, Londen en New York. Google voegt regelmatig 
nieuwe locaties toe.  
 
In dit cahier leert u het volgende: 
 
• een locatie opzoeken met Google Maps; 
• de optie Street View gebruiken. 
 

 Let op! 
Mogelijk lukt het niet om op exact dezelfde plaats te belanden als in de voorbeelden. 
U kunt de handelingen ook op een andere plaats in Street View uitvoeren en zelf 
een virtuele wandeling maken. 
 

 Let op! 
De programma’s van Google zijn aan verandering onderhevig. Mogelijk ziet u tijdens 
het doorwerk van dit cahier knoppen op een andere plaats staan en/of zijn er andere 
opties en functies toegevoegd. 
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Locatie opzoeken met Google Maps 
 
U gaat een locatie opzoeken met Google Maps: 
 

 Open Internet Explorer 1 
 

 Klik in de adresbalk 
 

 Typ: maps.google.nl 
 

 Druk op  
 
Mogelijk ziet u een welkomstvenster: 
 

 Klik, indien nodig, op  
 
U ziet het venster van Google 
Maps: 
 
Misschien ziet u een andere 
weergave van de kaart. Dat 
maakt voor de handelingen 
niets uit. 
 

 Klik in het zoekvak 
 

 Typ: Dam, Amsterdam 
 

 Klik op  
  
U ziet de plattegrond van 
Amsterdam. Op de Dam staat 

het pictogram : 
 
Voor het kaartdeel dat u nu 
bekijkt, is de optie Street 
View beschikbaar. 
Dat kunt u zien aan het gele 

pictogram : 
 
Als dit pictogram grijs is, is de 
optie Street View niet 
beschikbaar. 
 

U heeft een locatie opgezocht met Google Maps. In de volgende paragraaf gaat u de 
optie Street View gebruiken. 



9 

©2014 Visual Steps™ - www.visualsteps.nl. Het Mini-cahier Google Maps Street View is een gratis 
uitgave van Visual Steps. 

Google Street View gebruiken 
 

 Plaats de aanwijzer op 

 
 

 Sleep  met 
ingedrukte muisknop 

naar  
 

 Laat de muisknop los 
 
Tijdens het slepen zag u 
blauwe straten. Dat zijn de 
gebieden waarvoor Street 
View beschikbaar is. 

 
De optie Street View is geactiveerd.  
 
U bevindt zich virtueel op de 
Dam in Amsterdam: 
 
Misschien bent u net op een 
andere plaats op het plein 
terechtgekomen. Voor de 
handelingen die u gaat 
uitvoeren maakt dit niets uit. 
 
U kunt de balk onder in het 
venster verbergen: 
 

 Klik op 

 
 
Rechtsonder in het venster 
ziet u deze navigatieknop 

: 
 

 Klik op  
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Het beeld verschuift naar 
links: 
 
In dit voorbeeld ziet u het 
warenhuis De Bijenkorf.  
 
Ziet u een ander deel van het 

plein, blijf dan klikken op  
tot u De Bijenkorf ziet. 
 
 

 
U kunt met de navigatiepijltjes de Dam rondom bekijken. Probeert u maar eens: 
 

 Klik een aantal keer op 

 
 
Ergens ‘onderweg’ ziet u het 
Paleis op de Dam: 

 
U kunt ook naar boven kijken. 
 

 Plaats de aanwijzer 
ergens in het venster 

 
 Houd de muisknop 

ingedrukt en beweeg 
de aanwijzer omlaag 

 
 Laat de muisknop los 

 
U ziet een groot deel van de 
lucht en gaat weer omlaag. 
 

 Houd de muisknop 
ingedrukt en beweeg 
de aanwijzer omhoog 
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U ziet het plein nu weer op ooghoogte. U gaat een rondje maken: 
 

 Klik op  tot u De Bijenkorf weer ziet 
 
U kunt ook door de straat 
‘lopen’: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
het venster 

 
U ziet een cirkel met een pijl: 
 

 Klik op 

 

 
De foto verschuift en u ‘loopt’ een stukje richting Damrak, de weg die langs De 
Bijenkorf loopt: 
 
Rechts van u ziet u het 
warenhuis: 
 
U gaat verder:  
 

 Klik twee keer op 
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Links ziet u een tram. Rechts 
ziet u de etalages van De 
Bijenkorf. Deze gaat u 
bekijken: 
 

 Klik op  
 

 
U ziet u de etalage van De Bijenkorf. U zoomt in op de etalage: 
 

 Klik op  
 
 

 
Er wordt ingezoomd op de 
etalage: 
 
Om uit te zoomen: 
 

 Klik op  
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 Klik twee keer op  
 
U ziet de overkant van de 
straat: 
 
 
 

 
U kunt nu verder ‘wandelen’ door Amsterdam. In de volgende paragraaf bekijkt u het 
monument Stonehenge in Engeland van dichtbij. 
 
 
Naar Stonehenge - Engeland 
 
U kunt met Street View ook een monument bekijken. Wat dacht u van een bezoekje 
aan Stonehenge in Engeland. Met Street View kunt u zelfs midden tussen de stenen 
staan, iets dat in werkelijkheid niet is toegestaan. 
  
 
Linksonder in het venster: 
 

 Klik op 

 
 

 
 Klik drie keer op 

 
 

 Druk op  
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 Typ: Stonehenge, 
Engeland 

 

 Klik op  
 
U ziet de plattegrond van de 
omgeving van Stonehenge: 
 
Bij Stonehenge staat het 

pictogram : 
 

 
 Plaats de aanwijzer op 

 
 

 Sleep  met 
ingedrukte muisknop 

naar  
 

 Laat de muisknop los 

 
U ziet een deel van 
Stonehenge: 
 

 Klik op  
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 HELP! Ik zie iets anders 

Ziet u een ander deel van Stonehenge, blijf dan klikken op  tot u Stonehenge ziet. 
 
Tijdens het slepen zag u blauwe strepen. Dat zijn de gebieden waarvoor Street View 
beschikbaar is. 
 
In dit voorbeeld staat u dicht 
naast de stenen van 
Stonehenge: 
 

 

 Klik op  
 

 

 HELP! Ik ben de weg kwijt 
Als u het overzicht kwijt bent in Street View, kunt u het beste opnieuw beginnen met 
deze paragraaf. Of al ‘lopend’ de weg terug proberen te vinden. U kunt de 
handelingen ook op een andere plaats in Street View uitvoeren en zelf een virtuele 
wandeling maken. 
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 Klik twee keer op 

 

 
U staat nu bijna in het midden 
van Stonehenge. In 
werkelijkheid is het verboden 
om zo dicht bij de stenen te 
staan, maar met Street View 
kunt u de stenen bijna 
aanraken. 

 
Als u wilt kunt u nog even rondwandelen tussen de enorme stenen van Stonehenge. 
In de volgende paragraaf gaat u van het uitzicht genieten bij de Basilique du Sacré-
Coeur in Parijs. 
 

 Klik op  
 
 
Naar de Basilique du Sacré-Coeur - Parijs 
 
Van Engeland vliegt u naar Parijs, naar Montmartre om precies te zijn.  
 

 Verwijder uit het zoekvak 2 
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 Typ: Parijs, 
Frankrijk 

 

 Klik op  

 
Binnen enkele seconden verschijnt de kaart van Parijs: 
 
Om een beter overzicht te 
krijgen van de wijk 
Montmartre, gaat u op de 
kaart inzoomen: 
 
Rechtsonder in het venster: 
 

 Klik twee keer op 

 

 
Er is ingezoomd op het 
centrum van Parijs: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
de kaart 

 
 Druk op de 

linkermuisknop en 
houd deze ingedrukt 

 
 Sleep de aanwijzer een 

stukje omlaag 
 

 Laat de muisknop los 
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U ziet dat de kaart van Parijs naar beneden is geschoven. U ziet nu het noorden van 
Parijs: 
 
De Basilique du Sacré-Coeur 
wordt in de kaart 
weergegeven met 

: 
 
 
 

 
Rechtsonder in het venster: 
 

 Plaats de aanwijzer op 

 
 

 Sleep  met 
ingedrukte muisknop 
naar  

 
 Laat de muisknop los 

 

 

 HELP! Ik zie  niet 
Mogelijk ziet u  nog niet in het venster. Dit kan te maken hebben 
met de instellingen van uw beeldscherm. Als u de basiliek nog niet in het venster 
ziet, kunt u er ook op een andere manier komen. 
 

 Klik voor  
 

 Typ: Sacre coeur 
 

 Druk op de spatiebalk 
 

 Klik op  
 
- Lees verder op de volgende pagina - 
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Het pictogram  geeft aan 
waar de Basilique du Sacré-
Coeur staat op de kaart: 

 
U staat nu voor de Basilique du Sacré-Coeur. Hier heeft u uitzicht over de stad Parijs: 
 
Voor een beter uitzicht: 
 

 Klik op  

 

 HELP! Ik zie iets anders 

Ziet u een ander deel van Montmartre, blijf dan klikken op  tot u bovenstaande 
afbeelding ziet. 
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Rechts in de verte staat de 
Tour Montparnasse: 
 

 Klik twee keer op  

 
 Plaats de aanwijzer in het midden van het venster 

 
 Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de aanwijzer een stukje 

omlaag 
 
U ziet de Basilique du Sacré-
Coeur: 
 
 

 
Het is niet mogelijk om via de trap naar boven te gaan. Er is echter wel een andere 
manier om dichterbij de basiliek te komen: 
 
Linksonder in het venster: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
het kleine venster 
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U ziet dat er een aantal 
gebieden blauw is, en u ziet 
de locatie waar u zich 
bevindt: 
 
 

 
 Klik op het gebied vlak 

voor de Sacré-Coeur 
 

 
U staat nu boven aan de trap 
voor de Basilique du Sacré-
Coeur: 
 

 Zoek de ingang van de 
Sacré-Coeur met 
behulp van de 

navigatieknop  

 
 Plaats de aanwijzer in het midden van het venster 

 
 Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de aanwijzer een stukje 

omlaag 
 

 HELP! Ik ben de weg kwijt 
Als u het overzicht kwijt bent in Street View, kunt u het beste opnieuw beginnen met 
deze paragraaf. Of al ‘lopend’ de weg terug proberen te vinden. U kunt de 
handelingen ook op een andere plaats in Street View uitvoeren en zelf een virtuele 
wandeling maken. 
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U ziet de ingang van de 
Basilique du Sacré-Coeur:  

 
Hier eindigt de reis met Street View. U kunt Montmartre eventueel verder verkennen.  
 

 Klik op  
 
Met de informatie uit dit cahier kunt u ook naar de andere kant van de wereld, wat 
dacht u van een bliksembezoek aan Australië? Het is allemaal mogelijk met Street 
View. Let er wel op dat niet alle steden en dorpen te bezichtigen zijn met Street View. 
Google voegt nog regelmatig nieuwe locaties toe. 
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Visual Steps website en Nieuwsbrief 
 
U bent aan het einde van dit cahier gekomen. U heeft in de voorgaande 
hoofdstukken veel kennis opgedaan die u nu zelfstandig kunt toepassen. Dit cahier 
kunt u daarbij blijven gebruiken als naslagwerk. 
 
U heeft gemerkt dat de Visual Steps-methode een uitstekende methode is om snel 
en efficiënt kennis te vergaren. Bijna alle boeken van uitgeverij Visual Steps zijn 
volgens deze methode geschreven. In verschillende series is een flink aantal titels 
over diverse onderwerpen verschenen. Bijvoorbeeld over Windows, Mac OS X, de 
iPad, iPhone, Samsung Galaxy Tab en telefoon, fotobewerking, videobewerking, 
Facebook en nog vele andere interessante onderwerpen.  
 
Website 
Op de website www.visualsteps.nl vindt u onder de blauwe knop Productoverzicht 
van alle Visual Steps-titels een uitgebreide beschrijving, de volledige inhoudsopgave 
en een deel van een hoofdstuk ter inzage (PDF-bestand). Daarmee kunt u nagaan of 
een bepaalde titel aan uw verwachting voldoet. Direct bestellen kan ook op deze 
website.  
 
Verder vindt u op deze informatieve website onder andere: 
• gratis computercahiers en informatiegidsen (PDF-bestanden) over diverse 

onderwerpen; 
• aparte webpagina’s met informatie over fotobewerking en videobewerking; 
• een groot aantal veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden; 
• informatie over het gratis Computerbrevet dat u op de online toetsenwebsite 

www.computerbrevet.nl kunt behalen; 
• gratis houd-me-op-de-hoogte-service: e-mail ontvangen bij verschijnen van boek.  
 
Visual Steps Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van alle uitgaven van Visual Steps? Word dan (zonder 
enige verplichting) abonnee van de gratis Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail 
wordt verspreid. 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
• de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
• speciale aanbiedingen en kortingsacties; 
• nieuwe gratis computercahiers en gidsen; 
• prijsvragen en enquêtes waarmee u fraaie prijzen kunt winnen.  
 
Als abonnee van de Visual Steps Nieuwsbrief heeft u direct toegang tot de gratis 
cahiers en gidsen op www.visualsteps.nl/gratis  

 
 
  



24 

©2014 Visual Steps™ - www.visualsteps.nl. Het Mini-cahier Google Maps Street View is een gratis 
uitgave van Visual Steps. 

Tips 
 

 Tip 
Routebeschrijving maken met Street View 
U kunt Google Maps ook gebruiken voor een routebeschrijving. In sommige gevallen 
kunt u in zo’n routebeschrijving gebruikmaken van Street View. Zo kunt u alvast een 
kijkje nemen hoe een afslag of kruising eruit ziet en waar u moet afslaan. 
 
Let op: sommige wegen veranderen drastisch door wegwerkzaamheden. Het is 
mogelijk dat de foto’s die u ziet niet helemaal actueel zijn. Dit komt doordat de foto’s 
die gebruikt worden in Street View, dan gemaakt zijn voordat de werkzaamheden 
begonnen.  
 

 Open Internet Explorer 
1 

 
 Open de website 

maps.google.nl 3 
 

 Klik op 
 

 
 Klik in het vak naast 

 
 

 Typ het vertrekpunt 
 

 Klik in het vak naast 

 
 

 Typ het 
bestemmingspunt 

 

 Klik op  
 
De routebeschrijving 
verschijnt in het venster: 
 
In dit voorbeeld ziet u de 
routebeschrijving van 
Alkmaar naar Keukenhof in 
Lisse. Er worden 
verschillende mogelijke 
routes weergegeven. 

 
- Lees verder op de volgende pagina - 
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De snelste route is met de 
auto via de A9. Om deze 
route beter te bekijken: 
 

 Klik op  

 
U zoomt in naar het 
beginpunt van de route. 
U kunt stap voor stap langs 
belangrijke punten van de 
route lopen. 
 

 Klik zes keer op  
 
U bent inmiddels 
verschillende stappen van de 
route gepasseerd. 

 
U bent bij de afslag naar de 
N242 aangekomen. 
 

 Klik op  

 
In het venster verschijnt 
Street View. U ziet de foto 
van de afslag naar de N242. 
Dat is de afslag die u moet 
nemen volgens de 
routebeschrijving. 
 
In de onderste balk ziet u 
foto’s van andere plekken uit 
de omgeving. 
 
Linksonder ziet u de 
landkaart met uw locatie. 
 
- Lees verder op de volgende pagina -
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Om Street View te sluiten: 
 
Linksonder in het venster: 
 

 Klik op 

 

 
In het venster verschijnt weer 
de kaart met daarop de route: 
 
Er is automatisch op de kaart 
ingezoomd. Om uit te 
zoomen: 
 

 Klik op  
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 
 
In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 
 

Internet Explorer openen 
In Windows 7 en Vista: 

 

 Klik op  
  
  Klik op 

  
 

 Klik op  
  

In Windows 8.1 op het startscherm 
vanaf het bureaublad 

 

 Klik in de taakbalk op  
 

2 
 

Zoekwoord verwijderen uit het 
zoekvak 

  Klik in het vak naast 

 
  
  Selecteer de tekst in het vak 
  
 

 Druk op  
 

 

3 
 

Website openen 
In Internet Explorer: 

  Klik in de adresbalk 
  
  Typ: maps.google.nl 
  
 

 Druk op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Het beeld verslepen 
  Klik op de afbeelding 
  
  Klik op de linkermuisknop 
  
  Houd de linkermuisknop 

ingedrukt  
  
  Versleep de aanwijzer  
  
  Laat de muisknop los 
 
 
 
 
 
 




