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Grafische Linux 
Applicaties 
op Windows 10
WINDOWS SUBSYSTEM VOOR LINUX
Windows Subsystem for Linux (WSL) is al eerder aan bod gekomen in Linux Magazine, maar dit keer ga 
je het gebruiken in combinatie met de grafische tools Meld en Virtual Machine Manager, ondanks dat dit 
officieel niet ondersteund wordt. Sterker nog je gaat zelfs een volledige Linux Desktop draaien op WSL, 
puur omdat het kan. Henk den Hartog

De WSL-feature is gemakke-
lijk te installeren via “Turn 

Windows features on or off”. Klik op 
de Start knop in de taakbalk, begin 
met het typen van “Turn Windows 
features on or off” en deze ver-
schijnt vanzelf in het zoekresultaat 
(afbeelding 1). Vervolgens opent het 
“Windows Features” venster zich 
met daarin een lijst van features 
welke je aan of uit kunt zetten. Deze 
lijst staat in alfabetische volgorde, 
dus ergens onderop zou je de featu-
re “Windows Subsystem for Linux” 
moeten vinden, zie afbeelding 2. Zet 
hier een vinkje voor, klik op “OK” en 
na installatie vraagt Windows om 
een herstart van het systeem, tja het 
blijft Windows….

LINUX DISTRIBUTIE 
INSTALLEREN
Nu WSL is geïnstalleerd, is het tijd 
om een Linux distributie te kiezen. 
Distributies zijn makkelijk te instal-
leren vanuit de Microsoft Store, 
open deze en zoek naar “Linux” 
of “WSL”. Klik op de gewenste 
distributie (dit artikel gaat uit van 

Ubuntu 18.04 LTS) en klik op “Get” 
of “Downloaden”. Windows kan 
je daarna vragen om in te loggen 
met je Microsoftaccount, maar dit 
hoeft niet dus kun je gewoon op 
“No, thanks” klikken, waarna het 
downloaden start.

Na de installatie verschijnt 
Ubuntu 18.04 LTS in het start 
menu, maar je kunt ook meteen op 
Launch klikken vanuit de Windows 
Store. Bij de eerste keer opstarten 
krijg je de melding “Installing, this 
may take a few minutes”, waarna 
je een UNIX-username aan moet 
maken. Deze staat verder los van je 
Windows/Microsoftaccount, dus 
kies iets wat je zelf makkelijk vindt. 
De gebruiker die je aangemaakt 
hebt heeft volledige sudo rechten, 
dus gebruik deze meteen om het 
systeem up-to-date te brengen 
met sudo apt update en sudo apt 
upgrade. Ging dit te snel of liever 
een andere manier van installeren? 
Een prima instructie is te vinden op 
de site van Microsoft: https://docs.
microsoft.com/nl-nl/windows/wsl/
install-win10

 Afbeelding 1:
 Windows 
Features Aan en 
Uitzetten.

 Afbeelding 2:
Vink de 
Windows 
Subsystem 
for Linux 
feature aan. 
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