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ARGUS CLOU AARDRIJKSKUNDE | LESSUGGESTIE | GROEP 7-8   

Een speurtocht in Google Earth 
Hé Aardbewoner!

Lesduur: 30 minuten  |  Lesvorm: zoek- en schrijfopdracht  |  Werkwijze: individueel of in tweetallen

Wat heb je nodig?

• computer met internet

• Google Earth (of Google Maps)

• eventueel Hé Aardbewoner van Marc ter Horst 

Hoe goed ken jij de wereldbol waarop je woont? Met Google Earth kun je een wereldreis maken 

achter je computer. Bekijk vulkanen en beklim de hoogste berg. Vlieg over de Noordpool en 

land naast een kudde Afrikaanse dieren.

Opdracht

1  Open Google Earth of ga naar www.google.nl/maps en zet het beeld op Earth View. Je krijgt bij 

iedere opdracht coördinaten die je kunt invoeren. 

2  Bekijk de plek waar je naartoe ‘vliegt’ niet alleen van bovenaf, maar bekijk het ook van 

dichtbij, als het kan.  Rechts zie je een oranje poppetje. Als je het poppetje versleept naar de 

plek waar je wilt kijken, dan verandert je beeld in Streetview. Dat werkt niet overal, omdat er 

niet op alle plekken foto’s van dichtbij gemaakt zijn. 

3 Beantwoord alle vragen zo uitgebreid mogelijk.

Succes en goede reis!

Leestip

Het boek Hé Aardbewoner van Marc ter Horst vertelt alles over de aarde. 

Op bladzijde 106 en 107 van dit boek vind je uitleg over GPS en nog 

meer interessante coördinaten in Google Earth of Google Maps. 
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Opdrachten 

1 Ga naar 29.975,31.13.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     

2 Ga naar 10.903497,19.93229.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     

3 Ga naar 52.3660822,4.9154136.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     

4 Ga naar 25.0054483,54.9566525.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     

5 Ga naar 20.6837776,-88.5691472.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     

6 Ga naar -17.923,25.856.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     

7 Ga naar 27.98785,86.9228321.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     

8 Ga naar -78.4644915,106.8317789.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     
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9 Ga naar 35.3615547,138.7338973.

 Wat zie je?                                                                     

 Waar is het?                                                                     

10 Welke plek wil jij laten zien op Google Earth?

 Coördinaten:                                                                     

 Werkt streetview daar ook?                                                                     
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Antwoorden

1 Piramide van Gizeh (of in het Engels: Pyramid at Giza) in Egypte 

2 Rennende olifanten in Tsjaad (Afrika)

3 Artis in Amsterdam 

4 Palmeiland (een eiland gemaakt in de vorm van een palm), voor de kust van Dubai 

5 Piramide van Kukulcán (Maya’s) in Mexico 

6 De Victoria watervallen in Zambia (Afrika) 

7 De Mount Everest in Nepal en Tibet 

8 Vostok station (onderzoeksstation) op Antarctica (Zuidpool) 

9 De berg (vulkaan) Fuji in Japan 

10 Eigen antwoord


