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Trim Apeldoorn – Routes volgen met je smartphone 

Door: René Jansen / Versie: 29 december 2016 

Inleiding 

In deze handleiding leg ik uit hoe je met een smartphone routes kunt volgen. 

De routebeschrijvingen van Trim Apeldoorn staan vanouds op de website (afgeschermde deel) in de vorm van 
pdf-documenten. Steeds meer van die routes komen ook beschikbaar op afstandmeten.nl. Zo staan alle routes 
van het trainingsschema van het winterseizoen 2016/2017 daar al, zowel voor de 10 mijl als voor de 
Asselronde. 

Vanaf afstandmeten.nl zijn de routes in GPX-formaat te downloaden en in die vorm kun je ze laden in 
navigatieapparatuur. Dat kan een volwaardig GPS-device zijn, maar ook een smartphone.  

Eenmalige handeling: navigatie-app installeren op je smartphone 

Er zijn veel verschillende navigatie-apps beschikbaar. De gratis app ‘Track Navigator’ bijvoorbeeld. Deze voldoet 
zolang je in de stad blijft, maar voor in de bossen is het kaartmateriaal ongeschikt. En juist in het bos heb je 
navigatie nodig - in de Kroondomeinen staan geen ANWB-borden of -paddestoelen. Een goede app met 
topografische kaarten en een uitgebreide nederlandstalige online handleiding is Topo GPS. Deze app is niet 
gratis en kost ongeveer 4 euro. 

Voor deze handleiding heb ik een Samsung Galaxy S6 telefoon gebruikt met de app Topo GPS. 

Stappen per te volgen route 

Stap 1: route kiezen 

Open in een browser op je PC de site afstandmeten.nl en zoek de route die je wilt lopen. Nog simpeler: klik op 
de gewenste route in het online-routeschema van Trim Apeldoorn, te benaderen via http://bit.ly/2dU6awG  

Voor deze handleiding heb ik een korte testroute bij Hoog Buurlo gemaakt: 
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Stap 2: route downloaden op PC in GPX-formaat 

Heb je de gewenste route eenmaal op het scherm, kies dan links in het menu onder Route Informatie de optie 
Download. En vervolgens kies je ‘Exporteer naar GPX’.  

 

 

 

Het GPX-bestand van de route komt dan in je Downloads-folder op de PC terecht. 

 

 

Stap 3: GPX-bestand op je smartphone zetten 

Nu moet je het GPX-bestand nog overzetten van je PC naar je smartphone. Dat kan bijvoorbeeld door vanaf je 
PC een mail te sturen met het GPX-bestand als bijlage. Die mail open je vervolgens op je smartphone, waar je 
dan de bijlage opslaat in een folder voor downloads. 
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Stap 4: GPX-bestand openen op je smartphone met navigatie-app 

Als het GPX-bestand eenmaal op je smartphone beschikbaar is, kun je het vanuit de app Topo GPS openen. Je 
laadt dan de route in je navigatie-app en kunt hem gaan volgen zodra je op het startpunt bent gearriveerd. 

In detail: Start Topo GPS, klik in het hoofdscherm op de routepijl rechtsonder, in het vervolgscherm ‘Routes’ 
klik je bovenin op het plusteken, dan kom je in het scherm ‘Routes importeren’. Klik dan op de drie puntjes 
rechtsboven en selecteer de optie ‘Importeer bestand’. Blader dan naar het gewenste GPX-bestand en klik er 
op. Dan wordt de route geladen en met blauwe lijnen op de topografische kaart getoond. 

 

Stap 5: Onderweg 

Het is handig om niet alleen de geladen route te volgen, maar om daarnaast ook de route op te nemen zoals je 
die daadwerkelijk aflegt. Dan zie je onderweg steeds mooi je vorderingen. Ook kun je goed zien waar je 
eventueel bent afgeweken van de geplande route.  

Als je op het startpunt bent en je wilt gaan lopen, open dan de route in Topo GPS en activeer onderin het 
scherm het opnemen door op “-.- h:m” te klikken. De tijd gaat dan lopen en er verschijnt “rec”, als teken dat de 
route wordt opgenomen. Wat je gelopen hebt, zie je als een rood spoor op de kaart. Rechts onderin zie je de 
afgelegde afstand (lengte van het spoor) en erboven de totale lengte van de geladen route. 

Tip: om te voorkomen dat je scherm op zwart gaat en je het onderweg steeds reactiveren moet, kun je in de 
display-settings van je telefoon (tijdelijk) de time-out periode aanpassen. 

 

Bij het eindpunt kun je het opnemen stoppen door enkele seconden op “rec” te drukken. 
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Stap 6: Finish – opgenomen spoor opslaan als route 

Als je bij de finish het opnemen wilt stoppen en de opgenomen route eventueel wilt opslaan, gaat dat als volgt. 
Zoals gezegd, druk enkele seconden op “rec” – er verschijnt een venster met de vraag of je de opname wilt 
pauzeren of stoppen. Als je “STOP” kiest, kom je op een vervolgscherm waar je naam en omschrijving kunt 
invullen. Als je daarmee klaar bent, kies je “BEWAAR”. Het afgelegde rode spoor wordt dan als blauwe route 
opgeslagen en weergegeven.  

De volgende schermprintjes van een wandeling bij Hoog Soeren illustreren dit. 

  

 

Links 

Routes Trim Apeldoorn  https://hardlopen-regio-apeldoorn.yurls.net 

Handleiding Topo-GPS  https://www.topo-gps.com/nl/manual/ 


