
Handleiding overzichtskaart van loca�es in Paint 

1. Open Google Maps in uw webbrowser. Doe dit door ‘’google maps’’ in uw zoekmachine te typen. 
Druk op enter en kies ‘’Google Maps’’ of klik op de volgende link: h�ps://maps.google.nl. U krijgt een 
scherm te zien, vergelijkbaar met de onderstaande a�eelding. 

 

2. Typ in de zoekbalk de plaatsnaam of straatnaam waar u naar toe wilt zoomen en druk op enter.  

 

 

 

 

 

 

U kunt de gewenste plek ook handma�g zoeken door de linkerknop van uw muis in te houden en het 
beeld in de gewenste rich�ng te schuiven. U kunt in- en uitzoomen door te scrollen, of door gebruik 
te maken van de knopjes rechtsonderin uw scherm. U kunt ook kiezen voor een sa�eliet kaart, als dat  

 

 

 

 

 

een beter beeld van uw perceel gee�. Linksonderin het beeldscherm kunt de sa�elietkaart aanklikken.

(Achterin vindt u de handleiding overzichtskaart van loca�es uitprinten, inscannen en opsturen)



3. Wanneer u de gewenste plek goed in beeld hee� en genoeg in- of uitgezoomd hebt, maakt u een 
a�eelding van uw scherm (printscreen). Druk op de ‘’prt sc of Print Screen’’ knop op uw 
toetsenbord. Vaak vindt u deze knop op de onderstaande aangegeven loca�e. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Open het tekenprogramma Paint op uw computer en druk op ‘’Plakken’’ of druk de toetsen crtl en 
v tegelijk in op uw toetsenbord om de zojuist gemaakte print screen in Paint te plakken.  

  

5. Rechtsonderin vindt uw de schui�alk waarmee u kunt in- en uitzoomen. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zorg dat u uw gebied goed in beeld krijgt. U kunt ervoor kiezen om de foto bij te snijden door op 
‘’Selecteren’’ te klikken, uw gebied te bepalen en vervolgens op bijsnijden te klikken. U vindt deze 
op�es linksbovenin uw scherm. 

 

 

 

 

7. Kies vervolgens voor de lijn-op�e boven in uw scherm. Met deze op�e kunt u rechte lijnen trekken 
in uw a�eelding. Kies voordat u gaat tekenen voor de juiste kleur (Kleur 1).  

 

8. Houd uw linkermuisknop ingedrukt en trek zo een lijn, laat de linkermuisknop pas los wanneer u 
klaar bent met het trekken van de lijn.  

 

9. U zult aan weerszijden van de lijn twee wi�e bolletjes zien, hiermee kunt u de lijn langer/korter 
maken en verleggen. Ook kunt u de kleur van de lijn nog aanpassen. Arceer uw perceel met lijnen.

 
 

Let op: Wanneer u nu ergens anders in de a�eelding klikt, zullen de wi�e bolletjes verdwijnen en 
kunt u de lijn niet meer aanpassen. 

10. Voeg nu de cijfers van de foto’s toe op de gemaakte loca�es. Dit doet u door op de tekstop�e
 bovenin uw scherm te klikken. 



12. Wanneer u klaar bent met tekenen klikt u op de knop ‘’Bestand’’ linksbovenin uw scherm, ga met 
uw muis op de op�e ‘’Opslaan als’’ staan en kies JPEG of PNG als bestandvorm. Kies een geschikte 
opslagplek en een naam en kies ‘’Opslaan’’. U kunt Paint nu afsluiten en uw a�eelding in de zojuist 
gekozen opslagplek openen en bekijken.  

11. Klik op de gewenste loca�e en voer de cijfer van de foto in die refereert met de loca�e. 
Doe dit bij alle loca�es.
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4. Open een nieuw document op Microso� Word op uw computer. Houd de toetsen Crtl + V ingedrukt of 
rechtermuisklik en plakken. 

+

Uw kaart verschijnt in het word document. U kunt de groo�e aanpassen door op de kaart te klikken en
op de bolletjes aan de randen te trekken. Ook kunt u de kaart draaien door op de kaart te klikken en op
het groene bolletje boven in het midden te draaien. 

5. Sla het Word document op en print deze uit. 

6. Teken op het uitgeprinte document de grens van uw perceeleigendom in door middel van een lijn en teken 
de cijfers van de foto die refereert met de loca�e in. Doe dit bij alle loca�es.

7. Scan het getekende document in of maak een foto van het document. Zet het bestand op uw computer en 
upload het bestand op de gevraagde loca�e in het aanmeldformulier.


