Cursus Fietsrouteplanner app
Introductie
Met deze cursus haal je binnen no time het beste uit onze app. Je leert alle mogelijkheden die de
app biedt en je krijgt inzicht in hoe de app werkt.
Lees je deze handleiding op je telefoon of tablet? Dan kun je de app gratis downloaden door op deze
links te tikken: Android en iOS. Zoek anders in de app store op ‘fietsplanner’. Het gaat om de app
met dit logo:

Voor wie een Windows-telefoon heeft of om een andere reden geen app kan of wil installeren,
hebben we een mobiele website: http://m.routeplanner.fietsersbond.nl/. Deze werkt nagenoeg
hetzelfde als de app.
Nadat je de app hebt geïnstalleerd kun je aan de slag! Volg hieronder stap voor stap de
hoofdstukken. Bijna alle oefeningen kun je thuis doen, behalve oefening 4.
Deze cursus is gepubliceerd op 11 november 2018. Updates zullen we publiceren op
https://routeplanner.fietsersbond.nl/pagina/mobile

Snel overzicht
Mocht je geen tijd hebben voor de hele cursus of wil je een reminder wat de app ook al weer kan?
Hieronder volgt een samenvatting.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kunt kiezen tussen een route van A naar B of een rondje (oefening 1 en 5).
Maak geen tikfouten bij het invoeren en kies een adres uit de suggestielijst (oefening 1).
De route aanpassen gaat via ‘menu’ en ‘plan een route’ (oefening 2).
Je kunt starten van je locatie door bij ‘Van’ drie willekeurige letters in te voeren zodat de
suggestielijst tevoorschijn komt. Kies dan ‘huidige locatie’.
Via ‘meer opties’ kun je een via-punt toevoegen en een routetype kiezen (oefening 6).
Via het knopje ‘centreer kaart’ kun je zorgen dat de kaart met je meeschuift tijdens het fietsen:

De app gaat ervan uit dat je de route volgt: er is geen ‘back-on-track’ functie en je kunt geen
afslag overslaan zonder de navigatie te herstarten (oefening 4).
Je hebt altijd internet nodig om de app te gebruiken, ook onderweg.
Ben je van de route afgeweken, plan dan de route opnieuw. Wil je de oude route hervatten: stop
dan de navigatie en herstart deze op een punt vlak voor een volgende afslag (oefening 4).
Wil je meer opties en meer via-punten? Plan de route dan via de desktopversie, bewaar deze en
open de route in de app (oefening 7).
Kijk eens naar de Waterlinieroutes en de Uitgelichte routes. Icoontjes bij deze routes geven
informatie over de bezienswaardigheden waar je langs rijdt (oefening 8).
Wil je een bijdrage leveren: word vrijwilliger of word lid!
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Basiswerking (thuis)
Om te begrijpen hoe de app werkt, volgt hier de basiswerking:
•

•
•
•
•

De app gebruikt de kaarten, de adressen en de navigatiesoftware van de fietsrouteplanner
op https://routeplanner.fietsersbond.nl/, de we aanduiden als de ‘desktopversie’. De
desktopversie heeft meer mogelijkheden, maar werkt alleen op de laptop of computer. De
routeplanning werkt verder exact hetzelfde.
De kaarten en navigatiesoftware staan niet op je telefoon of tablet. Je hebt dus altijd
internet nodig om de app te kunnen gebruiken.
Ook de spraaknavigatie werkt via software die niet op je telefoon staat. Dus zonder internet
ook geen gesproken aanwijzingen.
In tegenstelling tot de desktopversie hebben we voor de app geen anderstalige versies.
Wil je onze app niet gebruiken, maar wel onze routeplanning, dan kun je op de
desktopversie een GPS-bestand van je route downloaden om in een andere app te
gebruiken.

Het kaartmateriaal wordt bijgehouden door onze vrijwilligers. Afhankelijk van de hoeveelheid
actieve vrijwilligers in de regio kan de kaart meer of minder actueel zijn. Zie je een fout, dan kun je
dat melden via het meldingsformulier. Je kunt ook vrijwilliger worden, zodat je kaart zelf kunt
corrigeren, zie https://routeplanner.fietsersbond.nl/pagina/word-vrijwilliger.
De routeplanner is voor leden én niet-leden beschikbaar. Wil je de planner en al het andere goede
werk van de Fietsersbond ondersteunen, word dan lid! https://www.fietsersbond.nl/word-lid/

Cursus Fietsplanner app

Pagina 2 van 18

11 november 2018

Oefening 1: een simpele route plannen (thuis)
Wanneer je de app opent ziet dat er als volgt uit:

Menu: tik hier
om het menu
te openen.

Naam van de
app.

Keuze tussen
route van A
naar B of een
rondje op basis
van afstand.

Invoervelden
voor adressen
en locaties.

Knop om de
route te plannen
(deze wordt
groen als de
adressen goed
zijn ingevoerd).

Via ‘meer
opties’ kun je
routetypes
kiezen en/of
een via-punt
toevoegen.

Ruimte voor
logo’s van
sponsors.
Gesponsorde
routes.
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We beginnen met de eerste oefening: het plannen van een route van A naar B.
•

Voer bij ‘Van’ een vertrekpunt in, bijvoorbeeld je adres thuis. Tik hiervoor op het witte vlak
naast ‘Van’. Let op: de app kan niet met tikfouten omgaan, dus je moet het adres foutloos
intikken.

Nadat je minimaal drie letters hebt ingetikt, begint de app te zoeken naar adressen. De suggesties
worden getoond onder het veld ‘Van’, zie hieronder.

Ga net zo lang door met intikken van het adres tot het adres wat je zoekt bij de suggesties
tevoorschijn komt. Tik dan op die suggestie. Het uitklapmenu met de suggesties verdwijnt en het
adres wordt overgenomen bij ‘Van’.
•

Voer bij ‘Naar’ een eindpunt in, bijvoorbeeld het adres van je werk, school of een familielid.

Als je beide stappen goed hebt uitgevoerd, wordt de knop ‘Plan mijn fietsroute’ groen.
•

Tik op de groene knop om de route te plannen.

Je ziet nu op het scherm het begin van een routebeschrijving en informatie over de afstand. Tik op
de knop ‘Kaart’ om de route op de kaart te zien. Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van
hoe dat er uit ziet.
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•
•
•
•

•

De tijd die genoemd wordt gaat uit van een gemiddelde snelheid van 18 km per uur.
Je kunt door de routebeschrijving heen bladeren door deze met je vinger naar boven te
schuiven.
Je kunt op de kaart inzoomen door twee vingers op de kaart te leggen en die uit elkaar te
bewegen. Door je vingers samen te knijpen zoom je in.
Bij het plannen van de route laat de app een overzicht zien van het hele traject. Als je daarna
heen en weer gaat tussen de kaart en de routebeschrijving, blijft de kaart op de positie waar
je hem achterliet.
Het blauwe bolletje geeft je positie weer op het moment van plannen. Deze zal pas van
plaats veranderen als je gaat navigeren (zie oefening 4).

Hierbij is de eerste oefening ten einde. Je weet nu hoe je een simpele route van A naar B kunt
plannen en hoe je die kunt bekijken.
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Oefening 2: een route aanpassen (thuis)
We gaan nu een eerder gemaakte route aanpassen, door bijvoorbeeld een ander eindpunt te kiezen.
•

Mocht je het resultaat van oefening 1 nog open hebben staan, dan kun je die meteen
gebruiken. Zo niet, plan dan eerst een willekeurige route van A naar B.

Een route kun je aanpassen door via het menu weer terug te gaan naar het startscherm:
•

Tik linksboven op ‘menu’. Vanuit links klapt nu het menu uit.

•

Tik nu op ‘Plan een route’. Je bent nu weer terug op het startscherm. De adressen die je
eerder had ingevuld staan nog bij ‘Van’ en ‘Naar’.
Je kunt op twee manieren een adres aanpassen:
o Tik op het adres en bewerk de tekst, door bijvoorbeeld een ander huisnummer in te
vullen.
o Tik op het kruisje achter het adres om het veld te wissen en tik een nieuw adres in.
Net zoals in oefening 1 selecteer je een adres door deze vanuit de lijst met suggesties te
kiezen.

•

•

Is het gelukt? Mooi! Probeer dit nog een aantal keer om het goed in de vingers te krijgen.
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Oefening 3: het invoeren van adressen (thuis)
Hier volgen een paar manieren hoe je adressen kunt invoeren.
•

Zoals je misschien bij oefening 1 en 2 al gezien hebt, komt ‘huidige locatie’ meestal als suggestie
tevoorschijn bij het invoeren van adressen. Om vanaf je huidige locatie een route te plannen, tik
je dus drie willekeurige letters om de suggestielijst te krijgen, waarna je op ‘huidige locatie’ tikt.
Dit werkt alleen als je telefoon een goede positiebepaling heeft op dat moment.

Opdracht: op het startscherm, tik als voorbeeld drie keer op ‘j’. Als je telefoon een goede
positiebepaling heeft, komt de tekst ‘Huidige locatie’ tevoorschijn. Tik hierop en kijk of dit inderdaad
het adres is waar je je bevindt.

•
•
•

Bij straatnamen met initialen hoef je deze niet in te tikken: de Joh.M. Coenenstraat vind je ook
door ‘Coenenstraat’ in te voeren.
De invoer is niet hoofdlettergevoelig. Je kunt dus ook ‘coenenstraat’ invullen.
De volgorde maakt niet uit: ‘coenenstraat amsterdam’ levert hetzelfde resultaat op als
‘amsterdam coenenstraat’.

Opdracht: op het startscherm, voer in: ‘Amsterdam coenenstraat 46’. Je ziet dan het adres
‘Joh.M. Coenenstraat 46, Amsterdam’. Tik op het adres om te bevestigen.
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•

Je kunt in sommige gevallen ook locaties vinden in een bepaalde plaats, bijvoorbeeld
‘oplaadpunt baarn’. Je krijgt maximaal vijf suggesties, dus dit werkt vooral goed als er niet veel
locaties in een bepaalde plaats zijn. Andere locaties die je kunt gebruiken zijn ‘museum’,
‘veerpont’, ‘station’ of ‘molen’.

Opdracht: op het startscherm, voer in: ‘Molen weesp’. Je krijgt nu drie molens te zien. Kies een van
de molens om te bevestigen.

•

Ook knooppunten zijn op deze manier als start- of eindpunt in te voeren: bijvoorbeeld
‘knooppunt ede’, of als je het nummer weet ‘knooppunt 35 goes’.

Opdracht: op het startscherm, voer in: ‘Knooppunt baarn’. Er komen vijf suggesties tevoorschijn.
Mogelijk staan deze niet alle vijf in beeld: schuif de lijst omhoog om de vijfde optie te kiezen.

Let op: als je verder niets aanpast, krijg je een gewone fietsroute vanaf dit knooppunt. Om via het
knooppuntennetwerk te fietsen, moet je het routetype aanpassen. Dit komt later in oefening 6 aan
bod.
Experimenteer nu verder met verschillende adressen om de mogelijkheden te leren kennen!
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Oefening 4: navigeren op de fiets (onderweg)
Dan nu het echte werk! We gaan met de app op stap. Print deze pagina samen met de volgende
twee pagina’s uit om onderweg de oefeningen uit te kunnen voeren. Het veiligste is om een houder
voor je telefoon te kopen voor op je fietsstuur. Zorg dat je op een veilige plek stopt als je opdrachten
moet uitvoeren onderweg! De eerste stap van deze oefening kun je ook nog binnen doen.
•

Plan een route vanaf je huidige locatie naar een locatie wat verder uit de buurt. Zorg dat je een
route krijgt met meerdere afslagen. Probeer dus een andere eindpunt als de route te eenvoudig
blijkt te zijn.

Bij de routebeschrijving zie je de knop ‘Start navigatie’. Tik hierop en je krijgt nu de eerste aanwijzing
groot in beeld.

•
•

•

Via de knop ‘Toon op kaart’ kun je de kaart openen. Ook op de kaart zie je nu de eerste
aanwijzing staan. Net als bij oefening 1 kun je inzoomen op de kaart om meer details te krijgen.
Om ook de spraaknavigatie te horen, zorg je dat het mediageluid van je telefoon aanstaat (let
op, dit is een andere instelling dan de geluidsinstelling voor beltoon of meldingen. Als je het
geluid harder zet moet je ‘Media’ bij het schuifbalkje zien staan).
Ga nu fietsen en volg de aanwijzingen.

Je merkt een paar dingen:
•

Je krijgt geen waarschuwing vooraf in de spraaknavigatie: als je bij een afslag aankomt krijg je te
horen wat je op dat moment moet doen (rechtsaf of linksaf) en krijg je alvast te horen wat je bij
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•
•
•

de volgende afslag moet doen, bij welke straat dat is en hoe ver die is. Tussen de afslagen door
zijn er geen extra aanwijzingen.
De aanwijzing op het scherm verandert soms al voor je bij het kruispunt bent, omdat dit
samenhangt de start van de gesproken aanwijzing.
De kaart blijft altijd met het noorden naar boven staan. De app heeft geen functie om de kaart te
laten meedraaien met de fietsrichting.
Als je in de kaartweergave bent, dan zie je het blauwe bolletje bewegen. De kaart beweegt niet
mee.

Dat laatste punt, dat gaan we nu aanpassen. Tik op het onderste knopje linksboven. Deze wordt
blauw en de kaart centreert zich op jouw positie.
Opdracht:
•
•
•
•
•
•

Probeer in en uit te zoomen. Je ziet dat de kaart op je locatie gecentreerd blijft.
Probeer de kaart te verschuiven. Je ziet dat dit niet lukt: de kaart springt binnen een seconde
weer terug.
Tik nogmaals op het knopje. Deze wordt nu weer wit.
Probeer de kaart weer te verschuiven. Je ziet nu dat het wel lukt.
Tik nu weer op het knopje. Het knopje wordt blauw en de kaart centreert zich weer.
Vervolg weer je fietstocht en zie dat de kaart met je meebeweegt.

Het aantal meters dat aftelt tot de volgende afslag is het aantal meters hemelsbreed. Op een rechte
weg komt dat dus overeen met het aantal meters wat je moet fietsen. Is de weg wat meer
slingerend, dan is de afstand die je moet fietsen dus wat langer! Het aantal meters wat eenmalig
door de spraaknavigatie genoemd wordt is wel het aantal te fietsen meters.
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Ga als oefening op een bepaald moment van de route af. Probeer daarbij de volgende afslag te
ontwijken en daarna weer bij de route uit te komen.
•
•

•

Je ziet dat de route zich niet aanpast. De app gaat ervan uit dat je de geplande route fietst en
heeft geen ‘back-on-track’-functie.
Je merkt dat de afstand tot de volgende afslag mogelijk langzamer terugloopt of helemaal niet
meer verandert. De app gaat ervan uit dat je richting de afslag fietst: de afstand in het scherm
wordt nooit groter, ook niet als je terugfietst.
De app geeft geen nieuwe aanwijzingen meer. De app gaat er zoals gezegd van uit dat je naar de
volgende afslag fietst. Zolang je daar niet in de buurt komt, wacht de app met het geven van de
volgende aanwijzing.

Als het goed is, heb je nu met deze oefening de navigatie bewust laten ‘vastlopen’ en krijg je geen
nieuwe aanwijzingen meer.
Dat herstellen we als volgt. Ga weer terug naar de route. Als je weer op de route bent tik je in het
scherm van de routebeschrijving op ‘stop navigatie’. Je ziet dan weer de stapsgewijze
routebeschrijving met de knop ‘Start navigatie’. Tik daarop en je ziet dat de navigatie weer begint,
maar dan op een punt verder op de route.
•

Belangrijk: de navigatiesoftware zoekt bij opstarten altijd hemelsbreed de dichtstbijzijnde afslag.
Dat kan dus ook de afslag zijn waar je net voorbij was! Herstart de navigatie dus pas als de
volgende afslag in de buurt is. Op de kaart kun je controleren of dat het geval is.

Je kunt nu weer de route vervolgen zoals je hem gepland had. Een andere optie is om de route
opnieuw te plannen vanaf je huidige locatie (zie oefening 2 en 3). Experimenteer wat met het volgen
van de route en het afwijken hiervan. Probeer eens of je bij een volgende afslag net een straat
ernaast kunt nemen. Je zult dan waarschijnlijk zien dat je dichtbij genoeg bent gebleven dat je wél
de volgende aanwijzing krijgt. Je krijgt hierdoor een goed gevoel van hoe de app werkt.
Als je deze oefening hebt afgerond weet je hoe de navigatie van de app werkt en weet je wat je
moet dan als je van de route bent afgedwaald. Je hebt de basis nu onder de knie! In de volgende
oefening gaan we in op de keuzemogelijkheden die je hebt als je via de app een route plant.
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Oefening 5: routeopties: het fietsrondje (thuis)
Met oefening 1 t/m 3 heb je de basis geleerd hoe je een route van A naar B plant. In deze oefening
kijken we naar de opties die hebt in de app.
De eerste optie die we hebben is de keuze tussen een route van A naar B of een fietsrondje.
•

Open de app op het startscherm en tik op ‘Rondje’.

Standaard krijg je een rondje van 30 km, dat kun je aanpassen met het schuifbalkje.
•

Kies een startpunt, bijvoorbeeld vanaf thuis, kies het aantal kilometers en tik op ‘Plan mijn
fietsroute’.

Je ziet dat je een routebeschrijving krijgt met een afstand die ongeveer is wat je hebt ingesteld. Als
je op ‘kaart’ tikt zie je ook dat de route rondloopt.
•

•

•

Als je bij een rondje op ‘start navigatie’ tikt gaat het soms mis, omdat de planner het eindpunt
als dichtstbijzijnde afslag ziet. Dat is op te lossen door eerst een stukje via de kaart te navigeren
en pas in de buurt van de 1e afslag de navigatie aan te zetten (zie oefening 4).
Soms kan bij een fietsrondje een weg met vrijliggende fietspaden twee keer gepasseerd worden.
Dat komt omdat de software de fietspaden aan weerszijde van de weg als twee verschillende
wegen ziet.
Je kunt in de app geen alternatief rondje kiezen. Het rondje kun je alleen aanpassen door het
startpunt aan te passen, een andere afstand te kiezen, een via-punt toe te voegen of van
routetype te veranderen (zie oefening 6).
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Oefening 6: routeopties: de routetypes en het via-punt (thuis)
Via ‘meer opties’ kun je een ander routetype kiezen en/of een via-punt toevoegen.
Tik op ‘meer opties’. Het via-punt vul je in zoals je bij ‘Van’ en ‘Naar’ adressen invoert. Wil je geen
via-punt, dan kun je het vakje leeg laten. De route gaan dan gewoon van A naar B.
Vervolgens kun je een routetype kiezen. En hier begin je gebruik te maken van de kracht van onze
routeplanner! Vrijwilligers hebben de afgelopen jaren allerlei kenmerken van wegen vastgelegd,
zoals wegdeksoort, wegdekkwaliteit, wegtype, verkeershinder en omgevingskwaliteit. Deze
kenmerken gebruiken we om je allerlei verschillende routetypes aan te bieden.
We noemen hier een paar voorbeelden. De complete lijst met beschrijving vind je op
https://routeplanner.fietsersbond.nl/pagina/routetypes
Standaard werkt de app met ‘makkelijk doorfietsen’, met een voorkeur voor goed asfalt, makkelijk te
volgen hoofdroutes, minder kruip-door-sluip-door routes en minder verkeerslichten. Mocht je niet
willen omfietsen, kies dan voor ‘kortste route’. Het begint pas echt leuk te worden met de
routetypes ‘recreatief’, ‘natuurroute’ en ‘racefietsroute’. En voor wie het fietsen via de knooppunten
prettig vindt: ook dat kun je kiezen. Met het routetype ‘Netwerk knooppunten’ zorg je er ook voor
dat de knooppunten op de kaart verschijnen. Is de winter in zicht? Dan hebben het routetype
‘strooiroutes’ voor je!

•

Oefeningen:
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•
•
•

•

Plan een rondje van je huidige locatie (zie oefening 3 hoe dat te doen) van 40 kilometer met de
optie ‘recreatief’. Kijk op de kaart hoe de route eruitziet.
Pas deze route aan (zie oefening 2 hoe dat te doen) en kies de optie ‘natuur’. Kijk op de kaart en
zie of je verschillen ziet met het vorige rondje.
Plan een route van je huidige locatie naar een dorp of stad in de buurt. Voer ook een andere
locatie in de buurt in als via-punt. Kies de optie ‘Netwerk knooppunten’.
o Bekijk de routebeschrijving. Je ziet eerst een aantal aanwijzingen die je naar het
knooppuntennetwerk leiden, daarna krijg je te zien welke knopen je moet volgen.
o Bekijk de kaart. Je ziet nu dat de knooppunten op de kaart getoond worden. De
groen lijnen geven het knooppuntennetwerk weer. De rode lijnen tonen de LFroutes.
Pas deze route weer aan en kies routetype ‘strooiroutes’. Bekijk de kaart: je ziet nu de
strooiroutes op de kaart weergegeven.
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Oefening 7: routes voorbereiden in de desktopversie (thuis)
Zoals gezegd in de inleiding geeft de desktopversie van de routeplanner meer mogelijkheden voor
de routeplanning:
•
•
•
•

Opties om veerpontjes, onverharde wegen, doorsteekjes en wegen die niet altijd toegankelijk
zijn al dan niet te ontwijken.
Je kunt klikken op knooppunten om een route in te stellen.
Je kunt een onbeperkt aantal via-punten instellen.
Het tonen en selecteren van locaties op de kaart, zoals fietsenstallingen, oplaadpunten, bankjes,
OV-fiets etc.

Om hiervan te profiteren in de app kun je de route voorbereiden in de planner op je laptop of
computer en deze daarna te openen in de app.
Oefening:
•
•
•

Ga naar https://routeplanner.fietsersbond.nl/ op je laptop of computer.
Klik op ‘login’ in de zwarte menubalk.
Volg de aanwijzingen om een account te maken als je die nog niet hebt. Log daarna in.

Als dat gelukt is zie je nu ‘mijn routes’ in de zwarte menubalk, zoals hieronder. Log altijd in voordat
je begint met een route plannen, dat maakt het opslaan van de route eenvoudiger.

•
•

Plan nu een willekeurige route.
Na het plannen van de route zie je boven de routebeschrijving vier knoppen staan. Klik op
‘bewaar’ om de route op te slaan.
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•

Je krijgt nu een pop-up scherm met de bevestiging dat je route is bewaard. Klik op de link ‘mijn
routes’.

Op deze pagina (ook altijd te vinden via de knop ‘mijn routes’ in de zwarte menubalk) kun je al je
opgeslagen routes terugvinden. Ze kunt de routes hier hernoemen of verwijderen.
•
•

Klik op het potloodje om de naam aan te passen. Geef de route een naam naar keuze
(bijvoorbeeld: “testroute”).
Onderaan de routes staat een code bestaande uit 2 keer 4 tekens met een koppelteken. Dit is je
token om in te loggen op de app. Deze blijft gelijk, dus je kunt hem ergens noteren zodat je hem
ook altijd onderweg bij je hebt.

Nu gaan we de route openen in de app.
•
•
•
•
•

Open de app en tik op ‘menu’. Kies vervolgens ‘Inloggen’. Voer je token in.
Je krijgt nu het startscherm weer te zien, met de bevestiging dat je bent ingelogd.
Tik weer op ‘menu’. Je ziet dat de knop ‘Inloggen’ verandert is in ‘Mijn routes’. Tik hierop.
Je ziet nu je opgeslagen route. Tik op ‘bekijk’.
Kijk op de kaart. Je zult zien dat de route exact gelijk is als op de desktopversie.

Dat was het! Je kunt nu een route thuis voorbereiden en deze naar je telefoon sturen. Zolang je op
de computer blijft ingelogd kun je zo heel snel een route op je telefoon krijgen.
Een paar belangrijke punten nog:
•

•

•

Een route gepland met ‘mijn routetype’ werkt helaas niet goed in de app. Wil je deze
geavanceerde optie onderweg gebruiken, dan zal je een GPS-bestand moeten downloaden en
deze gebruiken in een andere app. Lees hierover meer op:
https://routeplanner.fietsersbond.nl/pagina/exporteren-naar-gps
Wanneer je de route opent, wordt deze op dat moment gepland. Als je een week eerder de
route gepland hebt en ondertussen zijn er straten afgesloten of zijn er fietspaden bijgekomen,
dan kan de route anders worden. Alleen de ingevoerde routepunten worden namelijk
opgeslagen. Het voordeel is dat je altijd via de actuele kaart fietst!
Uitloggen werkt in de app helaas niet goed. Mocht je van account willen wisselen, dan moet je
de app opnieuw installeren.
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Oefening 8: de verdere functies van de app (thuis)
Met oefening 1 t/m 7 heb je belangrijkste functies van de app onder de knie. Deze laatste oefening
leidt je langs de verdere opties in het menu van de app.
Waterlinieroutes
• Ga naar het startscherm van de app (door de app opnieuw op te starten, of via het menu en
‘plan een route’).
• Onder in het scherm staat een blauwe balk met ‘Waterlinieroutes’. Tik hierop en kies een van
de vier routes.
• Zoom in op de route. Je ziet dan witte icoontjes op de kaart verschijnen. Tik hierop. Je ziet dat
een pop-up verschijnt met informatie over Waterlinie-objecten. Tip: zorg dat het icoontje onder
in het scherm staat voor je de pop-up opent. De kaart schuiven met een pop-up scherm
geopend is niet mogelijk.
• Woon je in de regio van Amsterdam en Utrecht, ga dan terug naar het startscherm. Tik weer op
de blauwe balk met ‘Waterlinieroutes’. Kies nu ‘plan rondje’. Bekijk de route. Je hebt nu een
route vanaf je huidige locatie gekregen, die langs een aantal Waterlinie-objecten leidt.
Uitgelichte routes
• Tik op ‘menu’ en tik op ‘uitgelichte routes’.
• Kies ‘Langs de Rotte’.
• Zoom in op de route. Je ziet nu groene icoontjes op de kaart verschijnen. Tik hierop.

Cursus Fietsplanner app

Pagina 17 van 18

11 november 2018

Andere menu-opties
• Tik op ‘Help’. Scrol naar beneden. Je ziet daar een link naar het meldingsformulier voor
fouten. Erg handig als je onderweg een fout in de navigatie tegenkomt!
• De knop ‘meld’ op de kaart van de app gaat naar het Meldpunt, die bedoeld is voor slecht
wegdek, gevaarlijke situaties en dergelijke, gericht aan de wegbeheerder.

Ter afsluiting
Dit was het einde van de cursus. Heb je nog vragen of opmerkingen, mail deze dan naar
routeplanner@fietsersbond.nl!
Dit is versie 1.0 van 11 november 2018. Updates van deze cursus zullen we publiceren op
https://routeplanner.fietsersbond.nl/pagina/mobile
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