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Dit is een leuke en handige uitbreiding van Google Maps.
Wereldwijd zijn al honderden steden door Google op foto gezet. In Nederland al
meer dan 35 steden en dorpen en men gaat naarstig door.
Dit gebeurt met een digitale panoramacamera die op een voertuig ( meestal een
auto) is geplaatst. Dat voertuig rijdt door alle straten en maakt dan foto’s op elke
kruising en om de 20 á 50 meter. Deze foto’s beslaan dan telkens 360°.
Je vindt hier dan meestal ook meerdere foto’s van een huis terug.
Wil je meer van de opnameprocedure en b.v. het privacybeleid weten klik dan hier:
http://maps.google.nl/help/maps/streetview/
Wil je in de straten gaan kijken klik dan hier:
http://maps.google.nl/maps?utm_campaign=nl&utm_source=nl-ha-emea-nl-googlegm&utm_medium=ha&utm_term=google%20maps
Als Google Maps geopend is dan kun je naar elke plaats ter wereld.
Enige aanwijzigingen:
- Zoeken
Je typt de naam van de plaats in het zoekvenster linksboven en klikt op ‘zoeken
in Maps’ en de plaats verschijnt.
Wil je nader specificeren typ dan : land, plaats, straat/plein/park. De items worden
gescheiden door een komma en spatie. Hoofdletters mogen wel maar hoeven
niet.
Voorbeeld: nederland, amsterdam, vondelpark
- Street View
Heb je de juiste plaats op het scherm dan kun je met de navigatieknoppen
(linksboven) evt. verder inzoomen.
Plaats vervolgens de cursor op het gele poppetje (ook linksboven) en sleep dat,
met ingedrukte linkermuisknop, naar de plaats in de straat die je wilt bekijken. Het
groene vlakje onder het poppetje bepaalt de juiste plaats.
- Zoomen en draaien.
Links boven vind je weer twee zoomknoppen. Hiermee kun je inzoomen.
Je ziet daar ook een ring. Ga je daar met de cursor op staan dan kun je de foto
rondraaien en zo de gehele opname van 360°bekijken. B.v. je eigen huis maar
ook de overburen.
Je kunt ook ronddraaien door met een ingedrukte linkermuisknop de foto te
verslepen.
- Verplaatsen
Wil je op een andere plaats in de straat kijken, schuif dan het gele poppetje in het
deelvenster (rechtsonder) naar die plaats.
Daar de foto’s dikwijls zeer dicht na elkaar zijn genomen, kun je een plek of huis
meestal van meerdere posities uit bekijken.
Dit is een heel leuke en zinvolle (verhuizen, huis kopen, e.d.) functie.
Veel plezier

