
Handleiding MapRoute App

Inleiding
Deze handleiding beschrijft hoe je de MapRoute app gebruikt om routes te navigeren.
MapRoute maakt gebruik van Google Maps. Dit heeft de volgende voordelen:

• Google Maps is “traffic aware”: het weet welke wegen zijn afgesloten en waar 
eventuele files staan. Google leidt je langs afsluitingen en probeert files te 
vermijden.

• Omdat de Google Maps app compatible is met Android Auto en Apple Carplay, kun 
je navigeren met zowel je telefoon alsook via het infotainment systeem in je eigen 
auto (uiteraard moet je infotainment systeem wel Android Auto/Apple Carplay 
compatible zijn).

• De Google Maps app biedt de mogelijkheid kaarten te downloaden voor offline 
gebruik, zo kun je ook routes rijden in gebieden zonder mobiele dekking.

Op de meeste toestellen is de Google Maps app standaard al geïnstalleerd. Mocht dat nog
niet het geval zijn, installeer de gratis app dan op je toestel via onderstaande links.

Android toestellen Apple toestellen

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.maps&hl=  nl  

https://apple.co/3pEU42L

Terminologie
Een route bestaat uit een startpunt, een eindpunt en tussenliggende waypoints. Een 
waypoint is een tussenpunt op een route, ook wel viapunt genoemd.
Google Maps kent een technische beperking waardoor een route uit niet meer dan 24 
waypoints (incl. start- en eindpunt) mag bestaan.
Indien een route uit meer dan 24 waypoints bestaat, splitsen we deze daarom op in 
etappes. Een etappe bestaat uit minimaal één en maximaal 24 waypoints.

Navigeren met MapRoute
Elke MapRoute route begint met een route “go” link, die er ongeveer zo uitziet:

ht  tps://www.maproute.nl/go/?Ichaddf  

Zo’n link kun je zelf hebben gemaakt op de MapRoute website, of hij kan je door een 
routebegeleider/reisleider zijn toegestuurd, bijvoorbeeld in een e-mail- of Whatsapp 
bericht. Open de link op je telefoon. 

Let op: De MapRoute app heeft toestemming nodig om je GPS locatie op te vragen. Volg 
de instructies in de app om deze toestemming te verlenen.

Na toestemming te hebben verleend voor GPS toegang verschijnt de startpagina.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=nl
https://www.maproute.nl/go/?Ichaddf
https://www.maproute.nl/go/?Ichaddf
https://apple.co/3pEU42L
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=nl
https://apple.co/3pEU42L


• De pagina toont een popup 
met een aantal tips. Lees 
deze!

• Als de route zich in een 
gebied bevindt met slechte 
mobiele dekking, download 
dan een offline kaart van het 
routegebied. Uitleg.

• Boven de routekaart staat de 
afstand, rijtijd en ‘t aantal 
waypoints van de route.

• Dan volgt de routekaart. De 
gehele route is hier 
ingetekend (blauwe lijn).
Het start- en eindpunt van de 
route is aangegeven met een 
groene resp. rode cirkel.
Je eigen positie is 
aangegeven met de rode 
“speld”.

• Indien de route uit meer dan 
24 waypoints bestaat, splitsen
we deze op in Etappes. Deze 
specifieke route bestaat uit 3 
etappes.

• Klik bij een etappe op Bekijk 
op kaart om die etappe op de
kaart te tonen. De waypoints 
in de etappe verschijnen op 
de kaart als genummerde 
cirkels.

• Onder Startpunt kun je per 
etappe kiezen op welk 
waypoint je de etappe wilt 
beginnen. Normaliter is dit het
punt met naam [Start].

• Klik in de kolom Navigeer op 
de Start!-knop om de 
navigatie van de betreffende 
etappe te starten.

• Klik op de Reset knop in de 
linkerbovenhoek van de kaart 
om de gehele route te tonen.

Na het klikken op een Start! knop, zal de Google Maps app worden geopend en wordt de 
route daar getoond. 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ40CfiIIjc


Deze schermafbeelding toont de 
Google Maps app nadat op Start! 
is geklikt.

Google Maps toont het begin- en 
eindpunt van de etappe, alsmede 
het aantal stops (waypoints), 
hiernaast rood omrandt.

Let op: door een bug in Google 
Maps kan het voorkomen dat de 
route in eerste instantie zonder 
stops wordt getoond. 
Klik dan nogmaals in de 
MapRoute app op de Start! knop, 
de ervaring leert dat de 
tussenstops in tweede instantie 
wel worden getoond.

Begin het navigeren van de 
etappe door op de blauwe Start 
knop te klikken.

Als je de route wilt navigeren 
vanaf het infotainment systeem 
(Android Auto/Apple Carplay) in je 
auto, dan is nu het moment je 
telefoon met je infotainment 
systeem te verbinden.

Let op: verbind je telefoon pas met
je infotainment systeem nadat je 
op Start hebt geklikt.

Je kunt nu beginnen met rijden. 
Volg de aanwijzingen die Google 
Maps je geeft.

Tijdens het rijden toont Google 
Maps de afstand en tijd tot het 
volgende waypoint (dus niet tot 
het eindpunt).

Google Maps zal tijdens het rijden 
suggesties doen voor alternatieve 
routes. Negeer deze!



Bereiken waypoint
Bij het bereiken van een waypoint zal Google Maps daar melding van maken. Google 
verwacht dat je bevestigt dat je verder wilt rijden na het bereiken van een waypoint.

• Bij het bereiken van een 
waypoint verschijnt er een 
melding als hiernaast.

• Klik op Doorgaan om de 
routebegeleiding naar het 
volgende waypoint te starten.

In de appendix lees je hoe je dit 
doet voor Android Auto of Apple 
Carplay.



Einde etappe
Bij het bereiken van het laatste waypoint van een etappe dien je de volgende etappe te 
starten. 

• Open de MapRoute link 
opnieuw.

• Klik bij de eerstvolgende 
etappe op de Start! knop.

Route vervolgen na een pauze
Bij een eventuele pauze in je route handel je als volgt. Je verlaat de auto en ontkoppelt je 
telefoon, indien van toepassing, van het infotainment systeem.
Als je de Google Maps app na de pauze weer activeert om verder te rijden, kan het 
gebeuren dat de app de route is vergeten. Is dit het geval, open dan nogmaals de 
MapRoute link. 



• Het rode “speld” icoon staat 
op de plek waar je je bevindt.

• Klik bij de etappe waar je was 
gebleven op Bekijk op kaart.

• De waypoints van de gekozen
etappe verschijnen op de 
kaart.

• Bepaal het waypoint dat 
logischerwijze de volgende is 
op de huidige route (in dit 
voorbeeld: 8).

• Selecteer in het dropdown-
menu van de huidige etappe 
het gevonden waypoint (hier: 
8).

• Klik op Start! om de 
routebegeleiding met Google 
Maps te starten.

Afzetting/Blokkade
Ondanks het feit dat Google weet heeft van wegafzettingen e.d., kan het toch gebeuren 
dat je tijdens het rijden van een route op een afzetting stuit.
Je kunt proberen om om de afzetting heen te rijden, maar Google zal je alsnog naar het 
eerstvolgende routepunt willen begeleiden. 
In zo’n geval is het handig om het eerstvolgende routepunt te verwijderen, en door te 
rijden naar het routepunt daarna.



• Klik op de witte balk onderin het scherm.

• Klik in het menu dat nu verschijnt op Stop 
verwijderen. 
Het eerstvolgende waypoint wordt 
verwijderd, en de navigatie wordt hervat.



We wensen je een hele goede reis!

Team MapRoute
Arjan Haverkamp
Oktober 2022



Appendix: bereiken waypoint (Android Auto)

• Bij het bereiken van een 
waypoint verschijnt de 
melding Je bent er.

• Doe niets, rij gewoon verder.

• Enkele ogenblikken later 
verschijnt het adres van het 
zojuist bereikte waypoint op 
het scherm.
Klik op Verder naar… om de 
routebegeleiding naar het 
volgende waypoint te starten.

Appendix: bereiken waypoint (Apple Carplay)

• Bij het bereiken van een 
waypoint verschijnt de 
melding Je bent er.

• Klik op Doorgaan om de 
routebegeleiding naar het 
volgende waypoint te starten.



Appendix: waypoint verwijderen (Android Auto)

• Klik op het  waypoint knopje. 

• Een overzicht van de nog te 
rijden waypoints verschijnt.

• Klik op het eerste waypoint 
(gemarkeerd met het cijfer 1 in 
een cirkel).

• Klik op Stop verwijderen

• Google Maps zal je nu naar het 
volgende waypoint op de route 
begeleiden.



Appendix: waypoint verwijderen (Apple Carplay)

• Klik op een willekeurige plek 
op de kaart. Een menubalk 
verschijnt bovenin. Klik 
rechtsboven op Afsluiten.

• In het menu dat nu verschijnt 
klik je op Tussenstop 
verwijderen. Het 
eerstvolgende waypoint wordt
verwijderd.

• Google Maps zal je nu 
begeleiden naar het 
eerstvolgende waypoint op je 
route.
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