
Uittekenen van een fietsroute via Bikeplanner.com 

 

De eerste voorwaarde om via “Bikeplanner” (www.bikeplanner.com)  een fietsroute uit te tekenen, 

welke je achteraf ook kan bewaren en op je GPS kan plaatsen, is dat je als gebruiker geregistreerd 

moet zijn.  Dit kan je eenvoudig doen, en is gratis, tenzij je jezelf ook als “donateur” (15 euro per jaar) 

wenst te registeren. 

In de “Kalender” klik je op een datum in de toekomst, om zo een “planning” op te maken. 

 

  

 

Een nieuwe trainingsfiche wordt voor die dag geopend, en halfweg deze fiche klik je op “Routing”. 

 

 

Om een plaats op de wereldkaart te zoeken, klik je op het vergrootglas (1), zodat het zoekschermpje 

getoond wordt.  Vervolgens geef je de plaatsnaam in (2) en klik je op de gewenste selectie (3). 



 

Voor een duidelijkere weergave van de kaart, kies je best “OSM” (Open StreetMap) (4), en 

vervolgens op het icoontje rechts beneden (5), zodat de kaart over het volledige scherm getoond 

wordt. 

 

 

Bewegen op de kaart kan via het “stuurwiel” (6), maar veel makkelijker is het icoontje (7) aan te 

klikken.  Daarna kan je met de muis de kaart vastnemen en verschuiven. 



 

 

Met de schuifbalk (8) aan de linkerzijde kan je de kaart meer inzoomen (+) of uitzoomen (-). 

Voordat je het eerste punt plaatst waar je je route wil starten, klik je best volgende icoontjes aan 

(deze krijgen dan een lichtgrijze in plaats van donkergrijze achtergrond): 

(9) fietspaden 

(10) route tekenen 

(11) gebruik wegen 

(12) hoogtegrafiek 

 

 

Op de kaart kan je verschillende soorten wegen herkennen:  hoofdwegen, ondergeschikte wegen, 

fietspaden en ook onverharde paden in zand of kiezel.  Bij het tekenen van een route zal het 

programma echter al deze wegen selecteren (behalve de autosnelwegen of autowegen waar geen 

fietspaden zijn).  Indien je de route wil gebruiken voor een racefiets, moet je bijgevolg opletten dat je 

geen zand- of kiezelpaden mee in je route opneemt. 



 

Om het beginpunt van  een route aan te duiden, klik je 1x op dat punt (a), en eveneens op het 

eindpunt (b).  Het programma toont ook direct de hoogtegrafiek (12). 

Zoals je merkt gaat het programma ook het zandpad ( c) mee in de route opnemen.  Vandaar, indien 

de route bestemd is voor de racefiets, dient de route hier omgelegd te worden. 

 

Je klikt 1x op het stukje weg wat je wil omleggen, en kiest daar “Split here”.  

 



Vervolgens wordt op die plaats een extra punt “c” in de route geplaatst, welke je met de muis kan 

vastnemen en op een willekeurige plaats kan zetten.  De route wordt zo omgelegd.  Zoals je ziet 

wordt zelfs de oversteekplaats op het sas (d) van het kanaal mee in de route opgenomen. 

 

 

Wanneer je nu twijfelt of een bepaald pad wel verhard is, kan je met het “Google-Streetview-

mannetje” (13a) de weg trachten te bekijken.  Je neemt dit mannetje met je muis vast, en je ziet 

direct de wegen welke met Google Streetview gefilmd werden, met een blauwe lijn aangeduid.  De 

weg aan plaats 13b loopt wel verder in een bruine stippellijn, maar niet als blauwe “Google 

Streetview”-lijn.  Daarom kan je net voor het begin van de weg het mannetje plaatsen, en de foto 

dan vastnemen (13c) en in de gewenste richting draaien. 

 

 



Zo kan je hier zien dat dit een onverhard pad betreft, wat niet bruikbaar is voor een racefiets. 

 

 

Dit Google-Streetview-scherm kan je afsluiten via het kruisje aan de rechterbovenzijde van de foto. 

 

Zoals al beschreven, gaat het programma zelf de kortste route tekenen tussen 2 punten die na elkaar 

werden aangeklikt.  Wanneer je echter zelf wil kiezen langs welke punten de route moet lopen, kan 

je deze punten achtereenvolgens aanklikken  (punten e, f en g op de afbeelding hieronder). 

Het startpunt van de route is groen opgevuld, het eindpunt is oranje opgevuld, en de tussenpunten 

zijn wit opgevuld.   

Via de “marker” (14) kan je de kilometeraanduidingen op de route weergeven (elke 1, 5, 10, 25 of 

100km).  Deze punten verschijnen dan in een gele achtergrond op de kaart. 



 

Elk van deze punten in de route kunnen steeds vastgenomen worden en op een andere plaats 

worden neergezet, of ze kunnen ook verwijderd worden.  Klik hiervoor op het punt, en kies “Delete”. 

 

Wanneer de gewenste route klaar is, kan deze via het icoontje “Download track” (15) op de PC 

bewaard worden, en nadien op een GPS geplaatst worden. 

 

 



Je kiest vervolgens het gewenste formaat, en je kan je route een naam geven onder dewelke deze op 

je PC bewaard wordt.  Druk vervolgens “OK”. 

 

Vervolgens kies je onderaan het scherm via het driehoekje “Opslaan als” en je kan deze vervolgens 

op de gewenste plaats op je PC bewaren. 

 

 

Een bestaande route aanpassen kan je door deze ook als een “planning” aan te maken (zie werkwijze 

in het begin van deze handleiding). 

In plaats van daar “Routing” te kiezen (waarbij een nieuwe route kan getekend worden), klik je hier 

onder “Data Import” het keuzerondje “File” aan, en vervolgens klik je op “File importeren” om de file 

op de harde schijf van je PC te zoeken en in te lezen.   

De route wordt dan op de kaart getoond, waarna je de kaart weer kan aanpassen over gans het 

scherm en als “OSM” (Open StreetMap) lay-out (zie eerder in deze handleiding, puntjes (4) tot en 

met (12).) 

 



 

 

Wanneer je nu een stuk van die bestaande route wil aanpassen, klik je met je muis op het beginpunt 

van waar je de route wil veranderen, en kies daar “Split here”.   

 

Vervolgens doe je hetzelfde op het eindpunt van het deel wat je wil veranderen.  Beide punten 

worden nu op de route getoond. 

 

Vervolgens klik je ergens op het stuk route wat tussen de 2 punten ligt, en je kiest daar “Use roads”.  

Het stuk route tussen de 2 punten wordt nu oranje gekleurd in plaats van rood. 



 

Vervolgens kan je op dit oranje gekleurde stuk weg oneindig veel nieuwe punten toevoegen (“Split 

here”) en ergens naar een andere plaats op de kaart slepen.  Het programma zoekt dan steeds de 

kortste route tussen 2 punten.  Bovendien wordt de hoogtegrafiek ook automatisch mee aangepast. 

Wanneer je een fout wel verbeteren, kan je via “Undo” (16) de laatste aanpassingen steeds na elkaar 

ongedaan maken. 

 

Wanneer je nu tussen 2 punten de kortste afstand wil nemen (ongeacht daar een pad ligt of niet), 

kan je op dit stukje route tussen deze 2 punten klikken, en dan “Straight line” kiezen.   

 

Zoals je hieronder kan zien, wordt het nieuwe stuk route met een rechte lijn getekend, zonder hier 

de weg te volgen.  Dit stukje wordt ook oranje gekleurd. 



 

Wanneer je dit stukje weg echter terug wil aanpassen, en de route tussen deze 2 punten weer langs 

de kortste bestaande weg of pad wil laten lopen, klik je weerom op dit stukje weg, en kies dan “Use 

roads”. 

 

De weg wordt nu terug aangepast. 

 

Het zal wellicht niet snel voorkomen dat je een route dwars door een akker wil maken.  Niettemin 

kan deze mogelijkheid om de wegen niet te volgen soms wel handig zijn.  Het kan namelijk 

voorkomen dat op een bepaalde plaats de weg (nog) niet op de kaart weergegeven is.  Indien je 

echter wel zeker weet dat daar ondertussen een weg of fietspad werd aangelegd, kan je zo de route 

zelf (voor dat stukje) manueel tekenen.  Dit kan je dan echter makkelijker doen door het icoontje 

“gebruik wegen” (13)  terug uit te zetten (= donkergrijze achtergrond).  Wanneer je dan een route zal 



maken, wordt steeds de kortste afstand tussen de punten getekend, zonder bestaande wegen te 

volgen.  Wanneer je zo manueel de te volgen (nieuwe) weg in de route getekend hebt, kan je dit 

icoontje (11) terug aanklikken (= licht grijze achtergrond) om de route verder te tekenen en van daar 

af de bestaande wegen of fietspaden terug te volgen. 

 

 

  



Eerder gereden route op GPS zetten: 

1) Je sluit je GPS op je PC aan. 

 

2) Je gaat in Bikeplanner naar die datum en klikt op de blauwe strook (zie “1” op de illustratie 

hieronder). 

Je krijgt dan een grijs vlak met icoontjes, en daar klik je op “GPS” (zie “2” hieronder) 

 

 

3) Vervolgens zie je de kaart met de route, en onderaan klik je op het icoontje “Download 

track”) (zie “3” hieronder) 

 



 

4) Je krijgt dan onderstaand schermpje, en bij “Download… Format” kies je best “Gpx Route”.  

Je kan eventueel ook de naam veranderen (vb. plaats waar de route ,naartoe gaat), en je 

drukt dan op “OK”. 

 
 

5) Onderaan je scherm krijg je dan een melding om het bestand op te slaan, en je klikt dan op 

het driehoekje bij “Opslaan”, en daarna kies je “Opslaan als”.  

 

 
 

6) Je kan de route zo op jouw PC copieren, maar je kan ze ook rechtstreeks op je GPS zetten.  

We gaan ze nu als volgt rechtstreeks op je GPS zetten: 

Je klikt met je LINKERmuisknop 1x op de naam “Garmin”, en vervolgens zie je daarnaast de 

inhoud van je GPS, met daarbij staat normaal weer een map die “Garmin” noemt. 



 
 

 

 

 

7) Klik 2x met je linkermuisknop op die folder “Garmin” om deze te openen, en vervolgens zie je 

weer heelwat folders staan.  Zie je daar een folder die noemt “NewFiles”?  (het kan zijn dat 

die folder bij de Garmin705 een andere naam heeft, maar bij mijn Garmin800 noemt die 

alleszins “NewFiles”) 



 
 

8) Je klikt 2x met je linkermuisknop op die folder “NewFiles” (als die op jouw GPS bestaat) en 

die folder opent dan.  Je folder zal wellicht leeg zijn.   

Dan klik je op “Opslaan”.  Dan wordt het bestand dat je wilde copieren op je GPS gezet.   

 

 
 

Als je je GPS daarna zal aanzetten, zal je deze route daar normaal kunnen terugvinden. 

 


