
Een overlay in Google Earth maken 
In twee stappen maak je snel een 'overlay' van een afbeelding (foto of 
kaart) over een Google Earth kaart. 

 

Stap 1: Een overlay maken 

1. Open Google Earth Pro. 
2. Plaats de 3D-viewer op de locatie waar je de overlay-afbeelding wilt instellen. Probeer de 

viewer zodanig te plaatsen, dat deze overeenkomt met de opnamehoogte van de overlay.  

(Zoom in voor gedetailleerde overlayafbeeldingen. Zoom uit voor grote gebieden). 

3. Klik op: Toevoegen Beeldoverlay (of Nieuwe Beeldoverlay). 
4. Geef een naam op. 
5. Upload een afbeelding: 

• Geef naast Link de URL van het afbeeldingsbestand (niet de URL van de 
webpagina) op die je wilt gebruiken. 

• Als je een bestand wilt uploaden vanaf jouw computer of vanuit je netwerk, klik je 
op Bladeren. De afbeelding wordt weergegeven in de 3D-viewer, met 
ankerpunten om deze te positioneren. 

6. Geef een beschrijving op. 
7. Klik op Vernieuwen om de vernieuwingseigenschappen voor je overlayafbeelding in te 

stellen. 
 

8. Gebruik de schuifregelaar om de standaardtransparantie voor de afbeelding in te stellen. 
Opmerking: Je kunt de overlay eenvoudiger op de juiste plaats leggen door de 
transparantie aan te passen zodat je de overlayafbeelding en de GE-foto daaronder beter 
kunt zien. 

9. Klik op Weergeven om de weergave-instellingen te wijzigen. 
10. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan in de positie van de afbeelding in de 

viewer. Klik vervolgens op OK om het maken te voltooien. 

Stap 2: De afbeelding positioneren in de viewer 

Gebruik markeringen om de afbeelding uit te rekken en te verplaatsen naar een specifiekere 
positie op de kaart. Je kunt bijvoorbeeld het volgende doen: 

• Gebruik de kruismarkering in het midden om de hele overlay over de wereldbol te 
verschuiven en deze vanuit het midden te positioneren. 

• Gebruik de driehoekmarkering om de afbeelding te draaien. 
• Gebruik de kruismarkeringen in de hoeken om de geselecteerde hoek uit te rekken of 

scheef te trekken. 
Tip: Houd Shift ingedrukt en klik vervolgens op een markering om een afbeelding vanuit 
het midden te schalen. 

Gebruik de vier zijankers om de afbeelding uit te rekken of in te krimpen vanaf de geselecteerde 
zijkant.  

Druk op Shift om de afbeelding vanuit het midden te schalen. 



 

Klaar 

 
 


