
Heidense plaatsen 
in Google Earth

Er zijn regelmatig oproepen in de zin van "Welke heilige 

plaatsen/krachtplaatsen/bijzondere oorden ken je?"

Daarop volgt meestal een lijst van inderdaad interessante plaatsen. Soms een 

kreet, soms wat beter beschreven, maar vaak redelijk onvindbaar als je er een 

bezoek aan wilt brengen.

Maar een sterke computer kan daarbij een oplossing bieden: Met Google Earth is het 

mogelijk plaatsen aan te wijzen en op te slaan, om het opgeslagen bestand 

vervolgens door te sturen.

Dit is hoe het werkt:

• Open Google Earth

• Zoek de plaats op die je met anderen wilt delen, zoom zo goed mogelijk 

in, zodat je duidelijk de plaats kunt zien. Een ooghoogte van ca. 1000 meter is voor 

Nederland ideaal.

• Ga naar Toevoegen > Plaatsmarkering (of klik op de punaise)

• Zet de punaise precies op de plek, of in het midden ervan als het een 

wat groter geheel is.

• Vul het scherm dat in beeld komt zo goed mogelijk in. Vertel wat het is, 

wat er te zien is, in het kort iets over de geschiedenis of mythen die ermee 

samenhangen. Geef informatie over de bereikbaarheid (rolstoel, kinderwagen) en 

eventuele openingstijden. Er kan HTML code worden gebruikt in de beschrijving, 

er kan dus een link naar een website met meer informatie worden gemaakt.

• Sla de beschrijving op

• Ga op de plaats staan in "Mijn plaatsen"

• Kies Bestand > Opslaan > Plaats opslaan als... Geef het bestand een 

zinnige naam en sla het op als een KMZ bestand (dat is een gezipt KML bestand)

Dat bestand kun je dan delen door het als download op je eigen site aan te bieden. Je 

kunt het ook naar mij toesturen, dan zal ik een website maken waarop de 

bestanden te downloaden zijn. Ik zal het bestand dan wel iets bewerken om er een 

geheel van te kunnen maken.

De KML bestanden werken ook samen met Google Maps.



Door een KMZ bestand te downloaden en er op te dubbelklikken brengt Google Earth 

je gelijk naar die plaats. Je kunt het dan in "Mijn plaatsen" opslaan.

Het idee is om op die manier een database te maken van "heidense plaatsen" die 

vanuit Nederland in één dag of weekend te bezoeken zijn, dus plaatsen in 

Nederland, België, Luxemburg, het westen van Duitsland, het uiterste noorden 

van Frankrijk, en delen van de Britse oostkust (in de buurt van de ferry-havens). 

Met Google Earth kan gelijk een routebeschrijving worden gemaakt, dus dat is 

makkelijk.

Ken je een plaats die interessant kan zijn voor andere heidenen? 

Mail die dan naar dernian@xs4all.nl en ik zal zorgen dat deze in de database wordt 

opgenomen. Ik zou ook graag aanvullingen of verbeteringen willen van de al te 

downloaden plaatsen. Daarnaast worden er op sites vaak interessante plaatsen 

genoemd waarvan de exacte locatie niet bekend is; mocht iemand een preciezere 

plaatsaanduiding weten dan zou ik die ook graag willen ontvangen.

De databank is hier te vinden: http://www.geocities.com/dernianz/HPD.htm

Het blog waarin de databank wordt beschreven en waarop gereageerd kan worden 

staat hier: 

http://mimir.web-log.nl/mimir/2008/06/oproep-database.html

Hoe je precies met Google Earth kunt werken is in de handleiding te vinden: 

http://earth.google.com/userguide/v4/ug_toc.html
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