Hoe gebruik je de trage routeplanner?
Met de trage routeplanner kun je gemakkelijk een traject uitstippelen langs zoveel mogelijk trage wegen.
Hieronder kan je lezen hoe je de routeplanner gebruikt. Als je nog vragen hebt, neem dan contact met ons op via
info@vlm.be

1.

Stippel een traject uit.

Dat kan op twee manieren:
•

Je duidt het vertrek en aankomstpunt aan door een adres of locatie (vb. Kinepolis, belfort, …) in te
vullen in de velden
en

Vul het adres altijd als volgt in: (volledige) straatnaam [spatie] nummer [komma] (deel)gemeente
Als je het volledige adres niet weet, breng dan een deel van de straatnaam in, met de naam van de
gemeente. Er zal een selectielijst met straatnamen verschijnen. Selecteer daar de straatnaam.
Een foutje gemaakt? Straatnamen of locaties kunt je verwijderen door op het kruisje
naast de
adresvensters te klikken.
Wil je tussenpunten toevoegen, klik dan op Locatie toevoegen
Er komt een venster onder het laatst ingevulde veld bij. Vul daar dan opnieuw een adres of locatie in.
•

Je kunt ook het vertrek - en eindpunt op de kaart prikken. Zoom, als dat nodig is, eerst in of uit op het
punt op de kaart waar je wil vertrekken.
Klik op het ballonnetje
en klik vervolgens op het punt op de kaart waar je wilt vertrekken.
Zo prik je de ballon op de kaart.
Om je aankomstpunt vast te leggen, doe je vervolgens hetzelfde met ballonnetje
Als je nog tussenpunten wil toevoegen, klik dan op Locatie toevoegen en er komt een ballonnetje
onder de ballon die je laatst op de kaart geprikt hebt. Prik die ballon ook op de kaart.

Bij ‘Selecteer kaartinformatie’ kun je locaties zoals fietsservices, horecagelegenheden … selecteren. Als je
langs een van die fietsservices, functionele of recreatieve locaties wil passeren, kun je die ook als
bestemming aanduiden.
Dat doe je door te klikken op de locatie die je wil selecteren. Er verschijnt een nieuw informatievenster.
Vervolgens klik je op het kruisje

naast Locatie toevoegen binnen dat informatievenster.

Bereken je route door op

te klikken.

Je kan ook aangeven welk soort gebruiker je bent (wandelaar, fietser, ruiter…) in het veld
Door op het pijltje naast ‘wandelaar’ te klikken, klapt het menu uit met de verschillende mogelijkheden
(wandelaar met buggy/fietser/fietser/mountain biker/ ruiter/rolstoelgebruiker).
Je traject wordt dan aangepast in functie van je keuze.

2.

Druk de trage route af

Wil je je traject afdrukken? Klik dan op
Er wordt een nieuwe pagina geopend.

bovenaan de routebeschrijving.

Je kunt de titel aanvullen of aanpassen in het veld

Links van de titel kun je aanvinken of je enkel een kaart, enkel tekst, of beide wilt afdrukken.
Je kunt ook kiezen om gedetailleerde kaarten te tonen bij de verschillende onderdelen van de route.
Dat doe je door te klikken op
Om af te drukken klik je vervolgens op

3.

of r

rechts naast de titel.

Exporteer de route naar GPS

Als je de route wilt exporteren naar een GPS, dan klik je op het icoontje
uitwisselformaat.

voor het downloaden van een GPS-

Mogelijks kunnen sommige browserinstellingen de export tegenhouden. Om dat probleem op te lossen,
contacteer je best de helpdesk van de browsers:
Internet explorer: http://windows.microsoft.com/nl-BE/windows7/Why-does-Internet-Explorer-block-somefiledownloads
Firefox: http://support.mozilla.com/nl/kb/Kan%20geen%20bestanden%20downloaden%20of%20opslaan

