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'S-GRAVENDEEL - Het Digitaal Dorp 's-Gravendeel introduceert een unieke virtuele toertocht. Na een jaar hard werken en er regelmatig met het fototoestel op uittrekken is het de redactie van het Digitaal Dorp 's-Gravendeel gelukt een uniek project te verwezenlijken: een virtuele toertocht door het dorp zelf. Met ingang van 1 januari kan de bezoeker een groot gedeelte van het dorp 's-Gravendeel, aan de hand van foto's, bezoeken via de website en zelf bepalen wat men wil zien in het dorp. Via diverse routes kan men het dorp binnenkomen en de eigen weg kiezen. Bij elk kruispunt is de keus te maken tussen linksaf, rechtsaf, vooruit of terug. Door middel van 784 foto's is er een realistisch beeld gemaakt van de werkelijkheid. Elk kruispunt werd bijvoorbeeld vier keer gefotografeerd. Daarna verwerkte de redactie de foto's in een database. Deze database werd op allerlei manieren oproepbaar gemaakt. Zo kunnen via een zoekmachine alle foto's die behoren bij een postcode of een straatnaam worden opgeroepen. Dit maakt het mogelijk om het programma te gebruiken om iemand de weg te wijzen in 's-Gravendeel. www.s-gravendeel.net is met bijna 500.000 hits per jaar een goed bekeken site. Meer dan 300 verschillende bezoekers per dag komen nu al kijken wat het dorp met ongeveer 9000 inwoners te bieden heeft. Deze site is met meer dan 3000 aparte pagina's al heel aantrekkelijk gemaakt. Toch vond de redactie dat er meer gebruik gemaakt kon worden van de mogelijkheden die het internet biedt. De site is goed gevuld met de duizenden foto's die er nu reeds op de site zijn te vinden. Daarop staan vele activiteiten afgedrukt die plaatsvonden in 's-Gravendeel. Het warme dorp aan de Kil, zoals burgemeester Pijlman dat zo karakteristiek uitdrukte. De toertocht door het dorp kan mensen buiten 's-Gravendeel over de drempel helpen om het dorp eens tè bezoeken. Je waant je als het ware op de straat. Daardoor krijg je een goed beeld van de werkelijkheid. De toertocht is nog lang niet af. Het dorp is nu voor 50 procent in kaart gebracht. Momenteel zijn het centrum, drie woonwijken, het industriegebied en de hoofdwegen opgenomen. De redactie hoopt de komende zomer de serie te kunnen afronden. Tevens worden de foto's geactualiseerd. Daarnaast wordt er een aantal extra's aan toegevoegd. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om commentaar te leveren. 


