War KS ho

Google Maps

Plan (wandel)routes met RunnerMaps
Hoewel het aanpassen van een route met Google Maps niet moeilijk is, kan het altijd makkelijker. Zoals op de website RunnerMaps, waarop
je simpelweg op de kaart klikt om een wandelroute stapsgewijs in te voeren. Zolang Google het zelf niet zo gemakkelijk maakt, is dit de
perfecte plek voor wandelaars en hardlopers om hun routes samen te stelen. En zo werkt het.
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lnloggen
I Ga naar runnermaps.nl. Om een route
op te slaan moet je ingelogd zijn. Druk
rechtsboven op inloggen en maak een
account aan of koppel gemakkelijk je
Google-account.

Route uitstippelen

Route opslaan

je maakt vervolgens de route door
stippen te zetten op de kaart. RunnerMaps
houdt zelf de wegen aan, dus met bochten
wordt automatisch rekening gehouden.

Als je een leuk rondie hebt vastgelegd,
dan klik je links op de groene knop 'Route
Opslaan'. Voer wat informatie in over de
route en bevestig door op 'Opslaan' te
klikken.
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Klik vervolgens op 'Route bekijken' om
deze in te zien. Met 'Verder bewerken' pas je
de route nog aan. Dit kan ook op elk ander
moment nog gedaan worden.
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1 uur 11 of, 18 min

Openen met Maps
• Als je op het Google Maps-icoontje klikt,
dan wordt de route geopend in Googles
navigatiedienst. Van hieruit mail je het
webadres (dat erg lang zal zijn en veel
getallen bevat) naar jezelf.

(Runner)Maps,
voor al uw routes
In deze workshop maken we onze eigen _
autoroute met Google Maps en wandelroutemet RunnerMaps, maar beiden zijn
natuurlijk veelzijdiger. Met Google Maps kun
je bijvoorbeeld ook een wandelroute
uitstippelen en niets houdt je tegen om met
RunnerMaps een lange fietstocht te plannen.
De enige restrictie die RunnerMaps je wel
oplegt, is dat je niet op de snelweg kunt
komen en dus niet zo makkelijk een
autoroute maakt.
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A Route bekijken
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1 uur 11 min (5,9 km)
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op je smartphone met de Google Maps-app.
je kunt de route nu volgen inclusief
gesproken navigatie.
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=, - cute van RunnerMaps
t Et automatisch de
zaden. Met deze icoontjes
je aangeven of je
. een op voetpaden wilt
z jven, of ook fietspaden
--.ee wilt pikken. Met het
s,ijltje krijg je rechte lijnen
tussen je punten. Laat
deze optie met rust,
want hier kan de Google
Maps-navigatie
uiteindelijk niet goed
mee overweg.

Al je routes

Gemakkelijk klikken

Ate routes die je opslaat vind je terug als je op het
vergrootglas klikt. Niet alleen die van jezelf, maar ook
die van andere mensen die hun route openbaar
hebben gedeeld. Zo kun je nog eens inspiratie opdoen.

RunnerMaps is erg gebruiksvriendelijk. Je klikt op de kaart en de route
wordt voor je ogen uitgestippeld. Dear
kan Google nog wet van leren.
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Route
wijzigen
Als je mis hebt geklikt,
dan haal je een punt
weg met deze knop.
Wil je de volledige
route wissen, klik dan
op 'Ate punten weg'.
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Route opslaan
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"Je kunt ook heel eenvoudig routes van
anderen bekijken en volgen."
_

Routes op je gps-tracker

My Maps
Google heeft naast Maps ook
nog de dienst My Maps. Hiermee
maak je zelfje eigen kaarten en
routes. Handig zou je denken,
maar over de routes die je dear
aanmaakt kan niet genavigeerd
worden, wat met de methodes in
deze workshop wel kan. Het nut
van My Maps ligt hem meer in
het verzamelen van bijvoorbeeld
de reisgegevens van je vakantie,
inclusief foto's van en info over
de bezochte monumenten en
plaatsen.

—

Als je in het bezit bent van een gps-tracker van Garmin, dan kun je met RunnerMaps ook daar je route op zetten.
In plaats van op het Google Maps-icoontje bij stap 5 klik je op het Garmin-horloge. Vroeger kon je van je Google
Maps-route een zogeheten kml-bestand maken en die inladen in je Garmin-tracker, maar die functie heeft Google
er in 2014 helaas uit gehaaid, tot onvrede van veel Garmin-gebruikers. Je kunt proberen de link uit stap 8 (vorige
pagina) op de website labs.coruscantconsulting.co.uk/garmin/gpxgmap/convert.php te laten omzetten in een
—
—
—
gpx-bestand, dat wel door Garmin en andere systemen kan worden ingelezen.

GOOGLE MAPS

GP

This tool accepts a link to a pre-made Google Directions and converts it
to a GPX file format that can be uploaded and used in sat-nay and GPS
units.
This tool is built by a GPS amateur, please treat the output with scrutiny.
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