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Persoonlijke mappen en bestanden verplaatsen

Standaard worden de persoonlijke bestanden (documenten, afbeeldingen, muziek, video's, e-

mailarchief, contactpersonen, e.d.) opgeslagen op de Windows-partitie in de map 

C:\Gebruikers\inlognaam, midden tussen de systeembestanden van het besturingssysteem. Het mag

duidelijk zijn dat dit niet de meest praktische opslaglocatie is. De persoonlijke bestanden kunnen 

beter op een andere locatie worden opgeslagen, bij voorkeur op een aparte datapartitie. Het maken 

van een geautomatiseerde back-up van de persoonlijke gegevens wordt zo stukken eenvoudiger en 

omdat de datapartitie buiten schot blijft bij het herinstalleren van Windows, staan de persoonlijke 

gegevens hier relatief veilig. Erg prettig wanneer Windows niet meer wil opstarten!

Algemene tips

– Verplaats de mappen met persoonlijke bestanden zo snel mogelijk na het (her)installeren van 

Windows, het liefst nog voordat extra software wordt geïnstalleerd.

– Sommige van de hier besproken systeembestanden zijn niet zichtbaar omdat ze volgens de 

standaard instellingen van de Windows Verkenner verborgen worden. De bestanden kunnen 

zichtbaar worden gemaakt door op het lint, tabblad Beeld de opties Verborgen items en 

Bestandsextensies te activeren (Windows 10/8).

– In Windows 7/Vista kunnen de wijzigingen als volgt worden doorgevoerd (via de knop Organiseren 

in de menubalk van Windows Verkenner, Map- en zoekopties, tabblad Weergave):

Vink uit de optie Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)

Vink uit de optie Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

Vink aan de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven

Het is alleen mogelijk de persoonlijke mappen te verplaatsen van het account waarop is ingelogd. De 

procedures moeten dus per account afzonderlijk worden uitgevoerd!
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Persoonlijke mappen en bestanden verplaatsen (Windows 10/8/7/Vista)

In de instellingen van Windows is vastgelegd welke locatie (map of bestand) moet worden gebruikt 

voor het opslaan van de persoonlijke gegevens. Worden bestanden of mappen verplaatst, dan is het 

dus van belang dat Windows op de hoogte wordt gebracht van de gewijzigde locatie.

Bij het verplaatsen van de persoonlijke mappen gaat het voornamelijk om de submappen van 

C:\Gebruikers\inlognaam (zoals de mappen Documenten, Bureaublad, Contactpersonen, 

Downloads, Favorieten, Muziek, Afbeeldingen, Video's, OneDrive en Opgeslagen spellen; de 

mappen Koppelingen en Zoekopdrachten zijn van minder belang). Er zijn twee manieren om deze 

mappen en bestanden te verplaatsen: volgens de officiële methode (via de Eigenschappen van de 

betreffende map, tabblad Locatie) of eenvoudigweg door te knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) 

vanuit de Windows Verkenner. Hoewel de knippen-plakkenmethode beduidend eenvoudiger is (en 

daarom mijn voorkeur verdient), wordt voor de volledigheid ook de officiële verplaatsingsmethode 

toegelicht.

LET OP: De map OneDrive kan pas worden verplaatst nadat deze is losgekoppeld van het Microsoft-

account. Geef vervolgens bij het opnieuw koppelen de gewenste locatie op. 
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De officiële verplaatsingsmethode

Om duidelijk te maken hoe de officiële verplaatsingsmethode in zijn werk gaat, wordt als voorbeeld 

de map Documenten besproken (het verplaatsen van de eerdergenoemde submappen in de map 

C:\Gebruikers\inlognaam verloopt op vergelijkbare wijze). Voordat de bestanden in de map 

Documenten overgezet kunnen worden, moet eerst vanuit de Windows Verkenner een submap 

worden aangemaakt in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\Mijn Documenten). 

Klik vervolgens met de rechter muisknop op de originele map 

(C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten), kies Eigenschappen, tabblad Locatie, knop Verplaatsen, 

navigeer naar de zojuist aangemaakte map D:\Mijn Documenten en klik op de knop Map selecteren. 

Klik tot slot op de knop Toepassen gevolgd door de knop Ja om de complete map Documenten 

(inclusief bestanden) automatisch naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

LET OP: Selecteer bij deze methode nooit een partitie! Is per ongeluk toch een partitie geselecteerd 

(in plaats van een map) dan is dat (in Windows 10) met enig gedoe te herstellen via een rechter 

muisklik op de betreffende partitie, optie Eigenschappen, tabblad Locatie. 
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