
Instructies intekenen ligging van het warmte- of koudenet 
 

Bij de warmtenetrapportering wordt gevraagd om een kaart of plan toe te voegen met het tracé van 

het warmtenet, de ligging van de opwekkers en afnemers. De kaart maakt u op in KMZ-formaat of 

KML-formaat. 

Intekenen van de ligging van een warmtenet kan u doen met het programma ‘google earth’.  

Download google earth op https://www.google.be/earth/download/gep/agree.html  

 

Hieronder vindt u een aantal instructies die u op weg kunnen helpen bij het intekenen van de ligging 

van het warmtenet: 

1. Onder ‘Plaatsen’ rechterklik op ‘Mijn plaatsen’ of op ‘Tijdelijke plaatsen’ en kies 

‘Toevoegen’>’Map’. Geef de map de naam van het warmtenet en druk op OK.  

 



 

 

2. Zoek naar een adres waar het warmtenet zich bevindt 

 



 

3. Het tracé van het warmtenet wordt ingetekend als een ‘pad’ in google earth. Om een pad te 

tekenen, rechterklik nu op de map van het warmtenet en kies ‘Toevoegen’ > ‘Pad’ (of op het 

icoontje   in de bovenbalk. 

 

Er opent een venster. Geef het tracé een naam. Stel een stijl en kleur in. Sluit het venster 

niet, maar ga naar de kaart.  

 

Er zijn twee manieren om een pad op de kaart te tekenen.  

Eerste manier: U houdt linkermuis ingedrukt en volgt het tracé.  

Tweede manier: U klikt meerdere keren afzonderlijke punten aan op het tracé. Het 

programma zal deze punten met elkaar verbinden.  

 

Als u klaar bent met het tekenen van het tracé, kiest u ‘OK’ in het venster om een pad te 

tekenen.  

 

Zoom bij het intekenen van paden in tot op een schaal met voldoende detaillering.  Bij 

vertakkingen van het warmtenet kan u er voor kiezen om meerdere paden te tekenen.  

 



 

 



 

 

Belangrijke puntlocaties zoals een opwekker of belangrijke afnemers worden ingetekend 

met een ‘plaatsmarkering’. Om een plaatsmarkering te tekenen, rechterklik nu op de map 

van het warmtenet en kies ‘Toevoegen’>’Plaatsmarkering’ (of op het icoontje  in de 

bovenbalk).  

 

Er opent een venster. Geef de plaatsmarkering een naam en vermeld of het een opwekker of 

afnemer is.  

 

Sluit het venster niet, maar ga naar de kaart en sleep de pin naar de gewenste locatie.  

 

U sluit het venster om de plaatsmarkering te tekenen door op ‘OK’ te klikken.  



 

Zoom bij het intekenen van plaatsmarkeringen in tot op een schaal met voldoende 

detaillering. 

 

 

4. Om het ingetekende warmtenet op te slaan als kmz of kml, rechterklik op de map van het 

warmtenet en kies ‘plaats opslaan als’. Kies de gewenste locatie, een bestandsnaam en het 

formaat en druk op ‘Opslaan’.  

 



 
 

 

Een plaatsmarkering (puntlocatie) of pad (lijn) wijzigen? 
 

Klik met je rechtermuisknop in de linkerbalk op de plaatsmarkering of het pad en kies 

‘Eigenschappen’. 

  

Het eigenschappenvenster opent. Nu kan je zowel de eigenschappen als kleur, naam, … in het 

eigenschappenvenster wijzigen als de plaats op de kaart. 



 

Tip 

Google Earth opent standaard in gekanteld perspectief. Kijk je graag recht op de aarde gebruik dan 

de sneltoets R of kantel naar wens met Shift-pijltjes. 

 


