
Een route wandelen of fietsen met smartphone  
  

Met Routeyou is het eenvoudig om de route te gebruiken met de smartphone. sen.   

 

Wel hebt je wifi of mobile data en de app Routeyou nodig.  
  

• open de Routeyou app  
• Klik in het opening scherm op ONTDEK.  
• Klik in het Zoek een route scherm     

  

  

• Typ de naam van de te zoeken route (vb. Wandeling rond Nieuwpoort) en klik op het 

vergrootglas (= zoeken naar de route).  
• Een reeks routen wordt vertoond – klik op de route die u wenst te openen (vb. Wandeling 

rond Nieuwpoort)  
• De route wordt ingeladen en men komt in de RouteViewer in navigatiemodus  

  

Dit is een voorbeeld foto van het scherm waarop u terecht komt (hier is niet de juiste route 

vertoond)  
  

  

Zoek op locatie, auteur of …   



• 1  Selecteer de kaartoptie (knop bovenaan naast de infoknop van de route )  
• 2 Klik op de startknop (zie figuur). Je krijgt nog de vraag of je jouw traject al dan niet wenst 

op te nemen, of mogelijks je positie wil delen.  Neen selecteren en u komt in het hier onder 
getoonde scherm. 

  
De mobile data mag uitgeschakeld worden maar is niet noodzakelijk. U werkt tijdens het wandelen 

op de route die is ingeladen u hebt geen verbruik van mobile data.  
  

Als je de startknop hebt ingedrukt, dan komt de RouteViewer in navigatiemodus. Dat wil zeggen 

dat we er nu van uitgaan dat je de route wenst af te leggen. Automatisch gebeuren er een aantal 

zaken:  

1. De kaart neemt, indien je daarmee akkoord gaat, je volledig scherm in. Je kan dat opnieuw 

ongedaan maken met de reduceerknop  (rechtsboven).  

2. Autopan  & bearing   is ingeschakeld: dit wil zeggen dat je scherm mee schuift met je 

positie (= autopan) en dat je kaart meedraait in de richting van je beweging (= bearing). Je 

kan beide uit- en opnieuw aanzetten via de “autopan”-knop en “bearing”-knop op de kaart.   
3. Je krijgt onderaan een statistiekenbalk die je een indicatie geeft van:  
• je positie op de route: in het groen je afstand (via het traject) tot het begin van de route en in 

het rood je afstand (via het traject) tot het eindpunt van de route;  
• je snelheid;  
• je afgelegde weg: opgelet dit is de totale afgelegde weg sinds je startte met navigeren. Dit 

kan dus afwijken van het traject dat je reeds aflegde op de effectieve route. Ook je 

aanlooproute wordt bijvoorbeeld meegerekend als je navigatie reeds actief was.  
  

Genieten van de wandeling  
  

Tips:  
  

• bij de gratis versie is reclame – vink deze reclame af  
• zie na of uw smartphone is opgeladen  
• tijdens het wandelen gebruikt u geen mobile data 
• vergeet niet op de knop start te drukken bij de aanvang van de wandeling  
• richt uw smartphone altijd in de wandelrichting  
• bolletje duid uw positie aan op de route (indien u niet op de route bent staat het op de kaart 

waar u voor zich bevind 
• na een tijd komt het scherm in de spaarmodus – u mag verder wandelen – tik op het scherm 

om het terug op te wekken – heb even geduld het kan enkele seconden duren en let erop 

dat uw smartphone is gericht in de wandelrichting. Niet de juiste weergave wandel gewoon 

verder de kaart komt automatisch in de goede richting   
• wanneer u ergens een tijd stopt (rustpause – terasje) mag u de wandeling stoppen (onnodig 

- heeft enkel nut voor de wandeltijd).  De wandeling vervolgen terug op start drukken  
• wanneer u afwijkt van de route staat uw positiebolletje buiten de route. Wandel terug naar 

de route  
• de route kan u in de tegenovergestede richting wandelen. De pijltjes staan in de verkeerde 

richting maar hebben geen invloed op het wandelen  
• u kan op gelijk welke plaats van de route uw wandeling starten  

  

Besluit: een zeer goede gids volledig automatisch  
  

Gedeelte van de tekst is overgenomen uit de help van Routeyoy.  


