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Hieronder een zeer korte intro over de manier waarop je een route kunt downloaden 
op je smartphone of gps apparaat.  
 
Kies een route op een van de vele sites, bv. GPSies (nu AllTrails), wikiloc, 
voetstappen.nl, wandelzoekpagina etc., of als je je wilt beperken tot alleen het 
knooppunten netwerk: de site van VisitBrabant (gratis, maar alleen Brabant) of 
route.nl (heel NL, maar niet gratis).  

Alle genoemde sites geven de mogelijkheid de routes als GPX (geschikt voor vrijwel 

alle apps) of KML (nodig voor de app maps.me en Google Earth) te downloaden. 
Als je de routes op een laptop of desktop wil bekijken kan dat het beste via de gratis 
programma’s Basecamp (van Garmin) en via afstandmeten.nl (na importeren) waar 
ook een laag getoond kan worden met alle lokale paden, LAWs en streekpaden. De 
GPXen kunnen ook in Wikiloc geïmporteerd worden, KML files in Google Earth. 
Als je de gekozen routes wil aanpassen of zelf een route wil maken wordt 
afstandmeten.nl sterk aanbevolen, een tweede kesu is GPSies (AllTrails) 
 

Android en Iphone 
 
In de meeste gevallen: 
Tik op OPENEN of Ga naar Downloads, tik op het gedownloade bestand. 
De eerste keer kan het systeem vragen: Open met..., maar meestal zal de 

geïnstalleerde gps-app gestart worden.  
De volgende gps-apps worden aanbevolen: 
 

• Maps.me (gratis, maar alleen KML files) 

• OsmAnd (vrijwel gratis, zeer veel mogelijkheden) 
• Topo GPS (niet gratis, niet alle landen beschikbaar) 

 
Alle apps beschikken over offline kaarten en navigatie mogelijkheden, zowel voor 
autorijden, fietsen als wandelen. Goede handleidingen zijn op internet te vinden. Ook 
zonder routes zijn deze apps zeer nuttig omdat je overal ter wereld weet waar je 
bent en bv. kunt opslaan waar je auto staat. Het gebruik van Google maps wordt 
overigens niet aangeraden wegens het ontbreken van wandelpaden. 

 

GPS 
 
Alle moderne Garmin GPSen kunnen worden aangesloten op een laptop of desktop 
en zowel GPX routes als (gratis) kaarten kunnen op de GPS worden geplaatst, bv. via 
http://garmin.openstreetmap.nl/. 
Veel info te vinden op internet, bv. op http://www.gps-info.nl/. 


