JE ROUTE OP EEN KAART ZETTEN
Het lijkt misschien raar, maar veel groepen die tochten organiseren hebben een probleem bij het
‘publiceren’ van hun tocht.
De tocht bedenken en uitzetten is met wat inspanning en creativiteit niet zo’n moeilijk, maar ze
zichtbaar maken op een plannetje stelt velen voor een uitdaging van een andere orde.
Het aanmaken van een routeplan kan op verschillende manieren, en je kan het zo makkelijk of moeilijk
maken als je zelf wil. Hieronder vind je een aantal manieren van aanpak, van ‘basic’ tot iets meer
‘gesofisticeerd’.
De simpelste vorm die perfect werkt
Wanneer je er voor kiest om zonder (route)kaart te werken is het voldoende om de weg te
beschrijven. Een voorbeeld: ‘We starten aan de kerk met ons gezicht weg van de deur. We gaan
richting de Kerkstraat. Eenmaal op de Kerkstraat nemen we de eerste veldweg links. Deze blijven we
volgen tot aan het kruispunt, waar we rechtsaf gaan richting bos.’ enzovoort.
Een verkorte versie hiervan is de ‘boodschappenlijst’. Daarbij geef je (in volgorde) de straten die
genomen moeten worden. De straten die niet vernoemd zijn moeten de deelnemers links laten liggen.
De volgende vormen zijn er allemaal mét kaart.
1. Druk af, knip, teken en kopieer
Neem een grondplan van de gemeente, kopieer dit, en teken er met een stift de route op dit plan.
Vervolgens kan je het plan met route kopiëren (om mee te geven) of inscannen (om toe te voegen aan
de brochure).
2. Druk een Google Maps-kaart af, knip, teken en kopieer
Een kaart kan je ook krijgen via Google Maps.
•
•
•
•
•

Ga naar https://www.google.be/maps/.
Ga naar het stuk kaart dat jij nodig hebt (tik bijvoorbeeld het startpunt en zoom dan uit). Zorg
dat heel de route erop staat.
Klik op de rechtermuisknop en selecteer ‘afdrukken’.
Pas de afdrukstand aan naar liggend en verander eventueel ook nog andere dingen (kleur of
zwart-wit, schaalgrootte …)
Pas vervolgens methode 1 toe.

3. Bewerk een Google Maps-kaart digitaal
Van stap 2 is het maar een kleine stap naar het digitaal bewerken van de kaart.
•
•
•
•
•

Begin met je kaart op het scherm te brengen (zie stap 1 en 2 van methode 2).
Druk op de PrintScreen-toets (PrtSc).
Open in Publisher, Word of Powerpoint een nieuw document.
Plak (Crtl + V) de afbeelding.
Kies in de werkbalk Invoegen bij ‘Vormen’ voor ‘Lijnen’, en kies je kleur en vorm (bijvoorbeeld
een rode stippellijn).

•
•
•

Teken de lijn langsheen je parcours. (Opgelet: door bochten en kruispunten zal je vorige stap
een aantal keer moeten herhalen om je parcours goed uit te tekenen.)
Sla je document op.
Druk het af of voeg het toe aan je brochure.

4. Met Google Maps zelf een kaart aanmaken
Stap 1: naar de fietsrouteplanner
•

Klik in Google Maps op het symbool voor routebeschrijving …

•

… en vervolgens op het pictogram van de fiets.

Stap 2: vul het vertrek-, eindpunt en tussenpunten van de fotozoektocht in
Om van je fotozoektocht een lus te maken, zorg je er uiteraard voor dat het vertrek- eindpunt dicht bij
elkaar liggen.
Start met het startpunt en de eerste stop. Vervolgens klik je op ‘bestemming’ toevoegen voor je
derde, vierde, vijfde … en tenslotte eindpunt.
Stap 3: pas je route aan
Niet helemaal tevreden? Door de witte bolletjes die je route vormen te verslepen, kan je zelf de route
nog naar believen aanpassen.
Voorbeeld:

Opgelet! Google Maps kent niet alle kleine wegen en paadjes. Wat het algoritme niet kent, kan
vanzelfsprekend niet worden opgenomen in de route.
Stap 4: bekijk de routebeschrijving
Daarvoor klik je op ‘details’.

Stap 5: de routebeschrijving gebruiken
Om de routebeschrijving te printen …
•
•

•

klik je in het scherm van de gedetailleerde routebeschrijving rechtsboven op de
afbeelding van de printer
.
Dan krijg je twee opties te zien: 'Afdrukken met kaarten' en 'Alleen tekst afdrukken'. Met
'Afdrukken met kaarten' krijgt u bij verschillende punten een kaart of foto van de locatie
te zien. Handig zijn als u ergens niet bekend bent, maar bij een lange route zorg dit voor
een groot papierverbruik wel veel papier.
Pas eventueel printerinstellingen aan naar keuze en druk op ‘afdrukken’.

Nog meer info over het gebruik van Google Maps vind je in dit artikel.
5. Andere routeplanners
Een Google-opdracht ‘routeplanner fietszoektocht’ levert je gegarandeerd een waaier aan
mogelijkheden op, al is de ene al wat gebruiksvriendelijker dan de andere.
Een aantal mogelijkheden:
https://www.knooppunter.com/
https://www.routeyou.com/
https://www.wikiloc.com/
https://www.bikemap.net/
https://www.alltrails.com/

