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Linux applicaties  
in ChromeOS
MAAK KENNIS MET CROSTINI EN CROUTON
Chromebooks zijn leuke laptops om mee op het web te surfen of cloud apps te gebruiken. En hoewel 
ChromeOS gewoon een aangepaste Linux-distributie is, kon je tot nu toe geen native Linux apps draaien. 
Dat is onlangs veranderd: via Crostini of Crouton lukt het wél. Wij zochten uit hoe dat werkt en welke 
oplossing voor jou het beste is. Filip Vervloesem

De aantrekkingskracht van 
Chromebooks ligt in hun een-

voud. ChromeOS is een erg minimale 
Linux-distributie met nauwelijks 
meer software dan Google’s Chro-
me-browser. Surfen op het web en 
cloud apps gebruiken: voor veel men-
sen volstaat dat vandaag de dag. 
Het voordeel is dat Chromebooks 
erg goedkoop zijn, want ChromeOS 
heeft geen geavanceerde hardware 
nodig. Het grootste nadeel is het 
beperkte aanbod aan extra applica-
ties. Er bestaan wel speciale Chrome 
apps, maar het merendeel daarvan 
zijn gewoon shortcuts naar cloud 
apps. Op heel wat Chromebooks zijn 
bovendien Android apps beschik-
baar via Google Play. Ook daar vind 
je niet altijd een goed alternatief 

voor een native Linux-applicatie. 
Misschien is een Chromebook wel 
ideaal voor jou, maar heb je af en toe 
tóch een bepaalde Linux-applicatie 
nodig. Als dat de enige reden was 
om geen Chromebook te kopen, dan 
hebben we goed nieuws. Sinds kort 
biedt Google met Crostini immers 
een eenvoudige manier aan om 
Linux-applicaties te installeren in 
ChromeOS! Helaas werkt dat niet op 
alle Chromebooks. Daarom hebben 
we ook een alternatief getest, name-
lijk Crouton.

CROSTINI
Heb je al een Chromebook of ben 
je van plan om een bepaald model 
aan te schaffen? Controleer dan 
eerst of Crostini jouw hardware wel 
ondersteunt. Crostini is opgeno-
men in ChromeOS vanaf versie 69 
(september 2018). Latere versies on-
dersteunen steeds meer modellen. 
In de officiële lijst van ondersteunde 
modellen op https://bit.ly/2TafAZQ 
zoek je niet naar de naam van 
jouw Chromebook, maar van het 
gebruikte hardware platform. Om 
uit te zoeken op welk platform jouw 
Chromebook gebaseerd is, kan je 
terecht op https://bit.ly/2Rip489. 

Of je kijkt het natuurlijk na op je 
Chromebook zelf. In ChromeOS 
ga je daarvoor naar Instellingen > 
Over Chrome OS > Gedetailleerde 
build-gegevens. Onder het kopje 
Platform vind je achtereenvolgens 
het buildnummer van ChromeOS, 
het gebruikte kanaal (stable of 
bèta) en tot slot de naam van het 
hardware platform. Op het moment 
van schrijven was ChromeOS 71 de 

laatste stabiele versie. De lijst van 
ondersteunde modellen bevatte 
wel al platformen waarop Crostini 
vanaf versie 72 werkt. Wordt jouw 
Chromebook pas in de volgende 
versie ondersteund en wil je daarop 
niet wachten? Klik dan op de knop 
Kanaal wijzigen en selecteer het 
Bèta-kanaal om reeds de volgende 
versie te testen. Meer informatie 
over die procedure vind je op  
https://bit.ly/2SnAODx.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

  Afbeelding 1: Met Crostini installeer je Linux binnen ChromeOS.

Sinds kort biedt 
Google met Cros
tini een eenvoudi
ge manier aan om 
Linuxapplicaties 
te installeren in 
ChromeOS
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