COLUMN

Herbert Blankesteijn

Google Maps
schiet tekort
Wie wil
nou een
instelling
waarbij zijn
stipje het
beeld uit
rijdt?

Vroeger had ik in de auto altijd een wegenkaart.

fietskaarten die ik kan vinden op de rand staat.

Nu heb ik zo’n gps-navigatiedoosje: in alle

Gevolg is dat ik voor sommige fietstochten twee

opzichten makkelijker. Lang dacht ik dat mijn

of drie kaarten moet meenemen. Dát probleem

volgende navigatieapparaat mijn smartphone zou

heb je met een digitale kaart niet. Maar daar

zijn, in een houder op het dashboard, met Google

komen andere voor terug. Maps hoeft in dit

Maps in de navigatiemodus. Gratis, op een

geval niet te navigeren, ik wil alleen een goede

gadget dat ik toch al heb.

plattegrond zien van waar ik ben. Dat blijkt
lastig. Een smartphone is sowieso hopeloos in

Dat is het niet geworden. Onze tien jaar oude

zonlicht. En het formaat van het scherm blijkt

navigator van een onbekend merk hebben we

een onoverkomelijke handicap. Zoom je in, dan

pas vervangen door een echte TomTom.

zie je te weinig plaatsen om te weten waar je
heen moet. Zoom je uit, dan geeft Maps de kleine

De reden: de navigatie van Google Maps blijft

weggetjes niet weer, waar ik juist wil fietsen. Erg

me in de steek laten. Bijvoorbeeld: het stipje dat

onhandig. Een tablet wil ik niet meenemen (dan

aangeeft waar ik ben, schuift keurig over de kaart

moet ik simkaarten gaan verwisselen of een

maar de uitsnede van de kaart beweegt niet mee.

extra abo nemen). Intussen lijkt het minst slechte

Gevolg is dat het stipje van mijn auto het beeld

compromis dat ik een screenshot van Maps print

uit rijdt, en plotseling is de navigatie waardeloos.

op A4, en dat meeneem. Maar om dat een wonder

Ik ga niet met de hand de kaart verschuiven - te

van het digitale tijdperk te noemen, nou nee.

gevaarlijk. Of, wat ook gebeurd is: de kaart volgt
het stipje wel maar de te rijden afstand en tijd

Maps bevalt redelijk als we in het bos wandelen.

worden niet aangepast. Diverse keren heb ik me

Verrassend veel bospaden staan er gewoon op.

afgereageerd op het toestel, dat hier natuurlijk

Zo verdwalen we nooit. Maar de coördinaten van

niets aan kan doen.

de paden kloppen net niet, zodat we altijd enkele
tientallen meters naast de paden lijken te lopen.

Sommige mensen zullen me willen uitleggen dat

Het blijft behelpen.

je die-en-die instelling beter moet kiezen. Daar
heb ik geen boodschap aan. Wie heeft behoefte

Doet Google Maps nog iets goed? Jawel. Thuis,

aan een instelling waarbij zijn stipje het beeld uit

op de laptop, kan ik zien hoe ver het is van

rijdt? Of waarbij de te rijden afstand niet wordt

Kudelstaart naar Sint Job-in-’t-Goor. En of er een

aangepast? Onzin, elke dedicated navigator doet

file staat op de Overtoom in Amsterdam. Daarvoor

dat gewoon goed. Geen Google Maps dus meer.

dan toch maar een compliment.

Ook op de fiets had ik mijn hoop gevestigd

Herbert Blankesteijn - tech-journalist

op Maps, want ik woon in een dorp dat op alle
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