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Desktop op afstand
REMOTE DESKTOP APPS VOOR DE RASPBERRY
Er zijn verschillende opties om op afstand in te loggen op een Raspberry Pi. Ben je tevreden met 
een commandline prompt, dan gebruik je ssh en/of de seriële console (zie elders in dit blad). Wil 
je een grafische desktop? Dan gebruik je een vnc- of rdp-client. We hebben twee opties voor jullie 
getest. Filip Vervloesem

Niet alle distributies voor 
de Raspberry Pi bevatten 

standaard een grafische desktop. 
Voor deze test gebruikten we het 
‘Raspbian buster with Desktop’ 
image van https://www.raspberrypi.
org/downloads/raspbian. Raspbian 
beschikt al over de nodige software 
voor inloggen op afstand, maar je 
moet die wel nog inschakelen.  
Dat kan via het commando  
sudo raspi-config of via Voor-
keuren > Raspberry Pi configuratie 

programma op de desktop. In het 
onderdeel ‘Interfacing Options’ 
(commandline) of het tabblad 
‘Interfaces’ (gui) schakel je ‘VNC’ 
in. Kijk vervolgens even na of jouw 
laptop of desktop al een vnc-client 
bevat: waarschijnlijk is dat niet het 
geval. Voor Windows download je 
de RealVNC VNC Viewer van https://
www.realvnc.com/en/connect/
download/viewer/windows. In 
Linux installeer je Remmina met de 
VNC-plugin (pakketten remmina en 

remmina-plugin-vnc) of download 
je de Linux-versie van de RealVNC 
Viewer.

VNC CLIENT
Als voorbeeld gebruiken we de Re-
alVNC Viewer onder Linux, zodat ook 
Windows-gebruikers kunnen volgen. 
Zoek eerst uit wat het IP-adres is van 
jouw Raspberry Pi. Op de desktop 
houd je de muiscursor even boven 
het netwerkicoontje in het systeem-
vak rechtsboven. Op de terminal 

vind je dit achter ‘src’ in de output 
van het commando ‘ip route’. Vul dat 
IP-adres vervolgens in het invoervak 
bovenaan de VNC Viewer in en druk 
op ‘Enter’ om te verbinden. Bij de 
eerste poging moet je bevestigen 
dat je met het ingevoerde IP-adres 
wilt verbinden. Klik op ‘Continue’ en 
vul vervolgens de login-gegevens van 
je Pi in (standaard is dat de gebrui-
ker pi met wachtwoord raspberry). 
De VNC Client neemt vervolgens het 
bureaublad over van jouw actieve 

  Voor de RealVNC Viewer hoef je niks extra te installeren op de Pi.
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