
Kan de fietsrouteplanner me naar mijn bestemming navigeren? 
 

Nee, de fietsrouteplanner dient om je fietsroute uit te stippelen langs fietsveilige knooppunten en 

niet om te navigeren. Je kan deze fietsroute wel omzetten naar een gpx-bestand. Dit gebruik je op je 

smartphone of fietsgps (Garmin, Mio, Polar,…) om naar je bestemming te navigeren.   

Opgelet! Fietsen met een smartphone in de hand is niet toegelaten. Wil je via je smartphone veilig 

navigeren, gebruik dan een smartphone houder voor op de fiets.  

Hoe download ik een GPX in de fietsrouteplanner? 
 

 
 

 

Stap 1: Als de route berekend 
is, klik je op het symbooltje 
voor ‘download’. De gpx wordt 
vervolgens opgeslagen op je 
smartphone of tablet. Indien je 
dit op een pc of laptop doet, 
moet je de gpx nog op je 
smartphone of tablet opslaan. 

Stap 2: Op een Android 
smartphone wordt het bestand 
opgeslagen in de map 
‘Downloads’ van je toestel met 
de naam ‘route.gpx’. Je kan de 
naam veranderen door op de 3 
bolletjes te klikken en te kiezen 
voor ‘Naam wijzigen’. In IOS 
kun je de gpx al meteen 
openen in een gewenste app 
vanuit de fietsrouteplanner. 

 

 



Hoe gebruik ik een GPX op mijn smartphone? 
 

Om je smartphone te gebruiken als navigatietoestel bestaan er verschillende apps. Hier bespreken 

we 3 mogelijke oplossingen die onmiddellijk werken op smartphone en zowel bruikbaar zijn op 

Android als op IOS: BikeGPX, OsmAnd en Komoot. Daarnaast is het ook mogelijk om apps als Google 

Maps, Strava en RouteYou te gebruiken. Bij deze laatste 3 moet echter een tussenstap via pc gedaan 

worden. 

 

BikeGPX 
 

Dit is de app waar je de minste handelingen moet doen om te starten. Nadeel is wel dat je in de 

gratis versie geen routebegeleiding krijgt. Je ziet de route op de kaart en je eigen locatie die mee 

beweegt wanneer je zelf beweegt. Voor een beperkt bedrag activeer je ook de optie om 

waarschuwingen te krijgen wanneer je moet afslaan.  

Download de app. Volg daarna de volgende stappen om de route te tonen:   

   
Stap 1: Ga naar downloads van 
je smartphone en klik op de 3 
bolletjes naast je route. Klik 
vervolgens op ‘Openen met’ 

Stap 2: Klik op de app 
‘BikeGPX’ 

Stap 3: Klik vervolgens op de 
route die je net geopend hebt. 
Een nadeel van BikeGPX is wel 
dat de naam van de route niet 
mooi overgenomen wordt. 

 



   
Stap 4: Je route verschijnt op 
de kaart. Klik daarna op ‘Start 
Riding’ 

Stap 5: Begin te fietsen en volg 
de rode lijn. Jouw locatie 
wordt afgebeeld door de 
blauwe pijl 

Extra: via ‘Settings’ activeer je 
de optie om waarschuwingen 
te krijgen bij het afslaan 
(betalend). Je kan ook 
aanpassen hoe je naar de kaart 
kijkt (3D- of 2D-view) 

 

 

OsmAnd 
 

Met deze app krijg je wel routeaanwijzingen, zowel op het scherm als gesproken (als je dit instelt). 

Het nadeel is dat je bij het installeren van de app eerst een achtergrondkaart moet downloaden (dit 

doe je best als je Wifi hebt). De eerste 7 kaarten zijn gratis en België is 1 kaart. Het voordeel is dat 

deze kaart op je telefoon opgeslagen wordt en je tijdens het fietsen geen mobiele data meer 

verbruikt. 

 

 

 

 

 

 



Download de app en een achtergrondkaart. Volg daarna de volgende stappen om de route te tonen: 

   

Stap 1: Ga naar downloads van 
je smartphone en klik op de 3 
bolletjes naast je route. Klik 
vervolgens op ‘Openen met’ 

Stap 2: Klik op de app 
‘OsmAnd’ 

Stap 3: De route wordt 
getoond in de app. Klik 
vervolgens op het routepijltje 

 



   
Stap 4: Klik op het symbool van 
de fiets en dan op start 

Stap 5: Vanaf nu kan je de 
route volgen. De blauwe pijl 
toont je eigen locatie en in de 
linkerbovenhoek zie je ook de 
aanwijzingen 

Extra: Vooraf of tijdens je rit 
kan je kiezen om de navigatie-
instructies al dan niet 
gesproken te krijgen (zoals bij 
een gps-toestel) 

 

Komoot 
 

Met deze app krijg je wel routeaanwijzingen, zowel op het scherm als gesproken (als je dit instelt). 

Het nadeel is dat je bij het installeren van de app eerst een achtergrondkaart moet instellen. Je kan 

die ook downloaden voor offline gebruik (dit doe je best als je Wifi hebt). Enkel de kaart van 1 regio is 

gratis. Andere kaarten zijn beschikbaar tegen een kleine vergoeding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Download de app en een achtergrondkaart. Volg daarna de volgende stappen om de route te tonen: 

   
Stap 1: Ga naar downloads van 
je smartphone en klik op de 3 
bolletjes naast je route. Klik 
vervolgens op ‘Openen met’ 

Stap 2: Klik op de app ‘Komoot’ Stap 3: In deze stap moet je de 
route importeren die je wil 
volgen. Komoot stelt ook een 
route in rechte lijn voor, maar 
je moet uiteraard de exacte 
route importeren 

 



   
Stap 4: Kies je sport (het 
fietsje) en klik vervolgens op 
‘verder’ 

Stap 5: Jouw route verschijnt 
op de kaart. Klik vervolgens op 
‘navigatie’ 

Stap 6: Nu kan je de route 
beginnen volgen. Je eigen 
positie is zichtbaar door de 
rode pijl en de rode lijn 
(afhankelijk van de kwaliteit 
van je gps in je smartphone 
kan dit iets naast de weg 
liggen). Bovenaan je scherm 
zie je ook de navigatie-
aanwijzingen  

 



 
Extra: de navigatie-
aanwijzingen kunnen ook 
uitgesproken worden. Klik 
hiervoor op de luidspreker 
rechts onderaan 

 


