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We hebben allemaal al eens een route opgezocht in Google Maps of via Streetview de  
foto’s van onze eigen straat of een vakantiewoning bekeken. Maar ook binnen in gebouwen 
kunnen we verloren lopen. Complexen zoals luchthavens, treinstations, winkelcentra,  
onderwijsinstellingen, maar ook grotere musea en bibliotheken, hebben vaak een complex 
grondplan met diverse faciliteiten onder één dak. Een online plattegrond komt dus zeker  
van pas. 

Met Indoor Maps breidde Google de 
bekende routeplanner in 2011 uit met 
grondplannen en optionele 360-graden 
interieurfoto’s van populaire trekpleis-
ters. De toepassing herkent de loca-
tie van de gebruiker, en kan zelfs de 
verdieping aanduiden waarop we ons 
bevinden. Indoor Maps was eerst enkel 
beschikbaar in de VS, maar werd onder-
tussen in heel wat andere landen geïn-
troduceerd, ook in België. En we moeten 
ditmaal niet wachten tot het Google-
team voorbijrijdt en ons gebouw toe-
voegt, we kunnen dat zelf doen.

bINNENKIJKEN
Het aantal organisaties en bedrijven dat 
in Vlaanderen al aan de slag is gegaan 
met Indoor Maps is nog relatief beperkt, 
maar wereldwijd gaat het om tiendui-
zenden plattegronden. In het Verenigd 
Koninkrijk kan je bijv. een virtueel 
bezoek brengen aan het British Museum 
en de nieuwe openbare bibliotheek van 
Birmingham. In beide gevallen krijg je 
niet enkel een gedetailleerd grondplan 
te zien, maar kan je via Streetview ook 
binnenkijken. Naast de luchthaven in 
Zaventem, enkele NMBS-stations, een 
beperkt aantal winkelketens en winkel-
centra, kan je in ons land o.m. virtueel 

rondwandelen in de gebouwen van de 
VUB, BOZAR en de Vooruit, de Basiliek 
van Koekelberg, het Paleis voor Schone 
Kunsten, het MOT (Museum voor de 
Oudere Technieken) en Autoworld.
Via Indoor Google Maps kan je als 
bezoeker je makkelijker oriënteren bin-
nen in een groot gebouw, en vind je er 
sneller je weg. Open Google Maps, zoek 
naar de betreffende locatie, zoom in en 
klik op het gebouw om de plattegrond 
weer te geven. Indien er meerdere ver-
diepingen zijn, kan je onderaan het 
gewenste niveau selecteren. Wanneer 
er ook foto’s beschikbaar zijn, kan je via 
Streetview 360° rondkijken op diverse 
plekken binnen het gebouw. 

ZELf AAN DE SLAG
Wie een relatief klein gebouw wil toe-
voegen aan Indoor Maps kan dat snel 
en eenvoudig via het vierstappenplan 
van Google. Organisaties met meerdere 
gebouwen of een gebouw met meer 
dan 5 verdiepingen, nemen best vooraf 
contact op met Google.

Zoek het gebouw in Google Maps en 
laad vervolgens één of meerdere grond-
plannen op. Deze kaarten moeten van 
goede kwaliteit zijn en in .JPG, .PNG, 

.PDF, .BMP of .GIF-formaat zijn opge-
slagen. Op de plattegronden kan je niet 
enkel muren aanduiden, maar ook meu-
bilair en voorzieningen zoals toiletten, 
(rol)trappen en liften, balies, infopunten, 
zelfuitleenstations en studieplekken. Je 
kan bepaalde lokalen of locaties bin-
nen in een gebouw ook een label mee-
geven. Gedetailleerde grondplannen 
hebben echter ook een nadeel: bij elke 
herinrichting of herschikking moet je de 
grondplannen opnieuw laten aanpassen.
In een volgende stap match je je eigen 
plattegronden met de satellietbeelden 
in Google Maps. Het uitlijnen doe je 
door je plattegrond te verkleinen of ver-
groten, te draaien en te verplaatsen, tot 
het volledig overlapt met de contouren 
van je gebouw in Google Maps. Stuur 
je resultaat ten slotte met één klik door 
naar Google. Je Indoor Map wordt ver-
volgens nagekeken door Google, en na 
goedkeuring toegevoegd aan de kaar-
tenapp. Dit kan enkele weken in beslag 
nemen.

Als bijkomend voordeel van het toe-
voegen van je grondplannen aan Indoor 
Maps, kan je de indoorkaarten gebrui-
ken in je eigen applicaties en websites, 
dankzij de Google Maps API’s. Een API 

Het British Museum in Londen.
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Vlaamse bibliotheken leggen 
urban kunstencollectie aan
Urban Woorden lanceert de Urban bib samen met vijf bibliothe-
ken en de ondersteuning van Cultuurconnect. Dit is een platform 
waar kennis over urban kunsten en hiphopcultuur wordt gedeeld 
en een collectie die de filosofieën en maatschappelijke context 
van deze cultuurstroming behandelt. 

Urban woorden, een organisatie voor urban woordkunsten, stelt 
vast dat de urban cultuur in België sterk groeit, maar dat er geen 
platform voor kennisdeling is. De Urban bib wil organisaties 
en beoefenaars ondersteunen. De urban kunsten beschikken 
immers over een lange en rijke traditie met veel vernieuwende 
ideeën. Voorts wil de bib jongeren versterken door een partici-
patieve aanpak waarbij het beoefenen van urban kunsten hun 
vaardigheden, kennis en weerbaarheid vergroot.

De bib van Vilvoorde zet bijv. de collectie in om de interes-
ses van haar publiek te weerspiegelen. “Bij ons is er een grote 
groep jongeren met verschillende roots en interesses, waaron-
der hiphop en straatcultuur. We beseffen dat ons aanbod voor 
hen boeiender kan. Voorlopig is de urban collectie nog beperkt 
maar er komt een suggestiebox. We zijn wat ouder en dus wei-
nig vertrouwd met deze leefwereld, maar we zijn nieuws- en 
leergierig!” vertelt bibliothecaris Machteld Lintermans.

Een op zichzelf staande collectie bereikt geen jongeren. Gaan 
de Urban bibmedewerkers nu leren rappen? Hun hoodies boven-
halen en zich onderdompelen in jongerencultuur? Dat kan, maar 
hoeft niet en is niet voor iedereen haalbaar. De vijf bibs experi-
menteerden elk op hun manier met een geschikte aanpak voor 
hun werking. Genk en Leuven gingen de boer op met een pop-
up Urban bib en hielden bijvoorbeeld halt bij een skatebaan om 
jongeren aan het lezen en denken te zetten, Permeke leende 
een deel van haar collectie uit aan het Felix Poetry festival dat 
gevarieerde poëzie, slam en rap van hier en elders op de plan-
ken zet. Muntpunt organiseerde dancebattles en herdenkt haar 
young Adultscollectie en -inrichting. Vilvoorde wil samenwerken 
met de jeugddienst en de scholen om jongeren warm te maken 
voor workshops in de bib. “We vroegen aan verveelde en rond-
hangende jongeren wat ze écht willen doen en ze antwoorden: 
leren rappen. Dat is niet de klassieke manier om aan lees- en 
taalbevordering te doen, maar een bib die relevant wil blijven 
moet mee met zijn tijd. Los daarvan lijkt het ons gewoon leuk 
om te doen”, zegt Machteld. Verder gingen de bibs aan de slag 
met Read It Loud, dit is een leegroep voor jongeren tussen 13 en 
20 jaar onder leiding van Urban Woorden. Jongeren met diverse 
achtergronden lazen en bespraken onder begeleiding boeken 
over hun leefwereld. Wil je meer weten? Neem dan contact op 
met urbanbib@gmail.com

Lucy Vereertbrugghen, Tunde Adefioye

“ WIE EEN RELATIEF 
KLEIN GEBOUW WIL 
TOEVOEGEN AAN 
INDOOR MAPS KAN 
DAT SNEL EN  
EENVOUDIG VIA HET  
VIERSTAPPENPLAN 
VAN GOOGLE.

zorgt ervoor dat een programma of 
app kan communiceren met (een deel 
van) een andere toepassing, bijv. door 
kaarten, routebeschrijvingen en/of 
Streetview-foto’s te incorporeren in je 
website.

VIRTUELE RONDLEIDINGEN
Voeg ten slotte nog foto’s toe aan de 
Indoor Maps, om je bibliotheek, museum 
of archief virtueel open te stellen voor 
het publiek. Bezoekers kunnen op die 
manier virtueel wandelen tussen de 
rekken en vitrines. Hiervoor heb je wel 
kwalitatief hoogstaande panoramafoto’s 
nodig. Een virtuele wandeling door-
heen je gebouw bestaat dan ook uit een 
reeks aan elkaar gelinkte 360-graden 
foto’s. Deze panoramafoto’s worden vol-
ledig geïntegreerd in diverse Google-
tools zoals Google Maps en Google+. 
Bovendien zorgt deze verrijking voor 
een betere ranking in de Google-
zoekresultaten.

Wil je zelf de nodige foto’s aanleve-
ren, dan kan dat via de Street View 
App en een statief. Moet je veel foto’s 
maken, investeer dan in een sferische 
camera of huur een professionele firma 
in. Belangrijke culturele en toeristische 
organisaties, waaronder universiteiten 
en musea, kunnen ook via de website 
van Google een gratis fotoshoot aanvra-
gen. 

> Meer info op: https://www.google.com/maps/

about/partners/indoormaps/ https://www.

google.com/maps/streetview/publish/
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