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Introductie Route.nl 
Camping De Drie Provinciën biedt u al jaren leuke fietsroutes 

op papier aan. Sinds dit jaar zijn deze routes ook op de 

website van de camping gepubliceerd en kunnen ze als pdf 
worden gedownload. 

 

Sinds september 2020 zijn de fietsroutes toegevoegd en 

opgenomen in de populaire website van Route.nl. 
 

Deze website biedt meer dan 135.000 on-line fietsroutes aan, 

die u op uw telefoon, tablet, laptop, pc of gps apparaat kunt 
downloaden en hierna, via uw navigatie op uw telefoon, kunt 

fietsen. 

 

Ook stelt deze website u instaat om zelf fietsroutes samen te 
stellen en op te slaan voor toekomstig gebruik of te delen 

met vrienden, familie of met andere campinggasten.  

 
Het gebruik van Route.NL is eenvoudig. U maakt een account 

aan dat u voorziet van een wachtwoord en u kunt aan de 

slag. 
 

Het gebruik is gratis, echter het opslaan van routes is beperkt 

tot drie. 

 
Het is aan te raden om een premium abonnement af te 

sluiten, waarmee u onbeperkt routes kunt opslaan. 

 
Een abonnement kost nog geen 0,84 eurocent per maand en 

levert een aantal leuke extra’s op. 

 

Een van die extra’s is gesproken navigatie en aanwijzingen, 
zodat u niet telkens op uw telefoon hoeft te kijken, maar van 

de mooie tocht kunt genieten. 

 
 

Hoe krijg ik de routes op mijn telefoon. 

Om de fietsroutes op de telefoon te installeren gebruiken we 
de website van Route.nl om de download voor te bereiden.  

 

Met de app van Route.nl installeert u uiteindelijk de route op 

uw telefoon of ander mobiel apparaat. 
 

 

Als eenmalige voorbereiding doet u twee dingen; 

- U registreert uzelf bij Route.nl en maakt een 

account aan (premium aanbevolen). 

- U download de Route.nl app op uw telefoon via de 
app store of google play en login met uw account 

gegevens. 

 
 

Heeft u een account aangemaakt en de Route.nl op uw 

telefoon geïnstalleerd?  

Dan gaan we nu lekker aan de slag! 
 

Zoals eerder is aangegeven gebruiken we de website van 

Route.nl om de download voor te bereiden om vervolgens 
met behulp van de app de route op uw telefoon te 

installeren. 

 

 

We houden deze volgorde aan. 

Voorbereiding route downloaden. 

 

1. Ga naar de website Route.nl 

 

2. Toets het route nummer in en enter 

 

 
 

3. De route is nu zichtbaar in het scherm. 

Dubbelklik op de routeafbeelding. 
De route is nu geopend op uw scherm 

 

 
 

4. Klik nu op de ster in het rode vakje. 
U heeft hiermee de route favoriet gemaakt 

 

 
 

 

5. Door de route favoriet te maken zijn de 
voorbereidingen voor het downloaden voltooid. 

 
 

6. Het is aan te bevelen om een paar minuten te 
wachten voordat u doorgaat met de volgende stap. 

Route.nl heeft enige tijd nodig om uw favoriete 
route op te slaan in uw persoonlijke omgeving 

 

Downloaden fietsroutes. 
 
Deze handleiding heeft de volgende onderwerpen; 

- Introductie Route.nl 

- Hoe krijg ik de route op mijn telefoon 

- Praktische hints en tips 

 



 
Fietsroutes vanuit camping 

DE DRIE PROVINCIËN 
 

Downloaden van de route. 

 
1. Open de Route.nl app op uw telefoon. 

2. Klik onderaan de app op “mijn routes”. 

3. Klik nu op “favorieten” 

 

 
 

4. Klik nu op de route die u wilt downloaden 

De route wordt nu zichtbaar in de app. 
U ziet de optie “Bekijk de kaart” 

 
 

5. Veeg in de app omhoog om de andere opties dan  
“Bekijk de kaart”  zichtbaar te maken. 

6. Klik op de optie “Download voor offline” 

 

 
 

7. Hierna klik u nog een keer op “Download deze 
route” en de route wordt gedownload. 

 
 

8. Selecteer nu “Mijn routes” (Apple / Android) 
 

9. Selecteer “offline routes” (Apple) 
 

10. Klik nu de route aan en “start navigatie” en fiets 

lekker weg. 

Praktische Hints en Tips 

 

Gesproken navigatie terwijl u fietst. 

Als u voor het premium abonnement hebt gekozen dan 

beschikt u over de optie gesproken aanwijzingen tijdens het 

fietsen van uw route.  In de praktijk blijkt, dat ondanks dat u 

het volume van uw telefoon op maximaal heeft gezet, de 

aanwijzingen lastig kunt horen.  De aanschaf van een setje 

(draadloze) oordoppen is werkelijk een uitkomst. Stel in de 

app uw geluidssterkte in en laat u leiden door de gesproken 

aanwijzigingen. 

 

Telefoonhouder voor op de fiets. 

Tijdens het fietsen van de route geeft de app de route weer 

en ziet u d.m.v. de pijl precies waar u zich op de route 

bevindt. Het is aan te bevelen om een goede* telefoonhouder 

aan te schaffen, waarin u uw telefoon op de fiets kan 

bevestigen en zo ook visueel de route en en positie precies 

kunt volgen. Ook als u van de route bent afgeweken kunt u 

zien waar u zich begeeft en via gesproken aanwijzingen kunt 

u gemakkelijk terugkeren naar de geplande route. 

 

Een goede telefoonhouder is een telefoonhouder die kan 

ventileren, dit voorkomt dat de telefoon te warm wordt en 

tijdelijk uitschakelt.  

 

Zorg voor voldoende accu capaciteit van uw telefoon. 

Tijdens de rit vergt de Route.nl applicatie veel energie en zal 

uw batterij sneller op raken. Zorg voor een extra batterij 

pack om tijdens een pauze uw telefoon op te laden, 

 

Indien u beschikt over een elektrische fiets met usb 

aansluiting, dan sluit u uw telefoon hierop aan en heeft u 

geen zorgen over of u het einde van de route samen met uw 

app haalt. 

 

Uw route altijd beschikbaar. 

Zorg er altijd voor dat u uw route download en offline 

beschikbaar hebt. Als u de voorgaande instructies hebt 

gevolgd dan kan dit niet missen.Het voordeel van de offline 

versie is dat u geen internet verbinding nodig hebt om alle 

aanwijzingen tijdens de route te ontvangen. 

 

De offline optie voorkomt ook dat data bundel onnodige 

wordt verbruikt. Dit scheelt weer in de kosten en kunt u 

desgewenst deze besparing omzetten in het bestellen van 

een lekkere kop koffie of thee. Of afhankelijk van het tijdstip 

van de dag in een lekker glas bier of een geurend glas wijn. 

 

Route downloaden voor GPS apparaten. 

Indien u uw route wilt downloaden voor uw GPS apparaat, 

zoals b.v. voor een Garmin, dan kunt u het beste de 

aanwijzingen op de Route.nl website volgen. 

 

Tevens is het belangrijk dat u uw handleiding van uw GPS 

apparaat bij de hand hebt om de GPS datafile op uw GPS 

apparaat te downloaden. 

 

Route.nl 

Onderaan de homepage vindt u allerlei rubrieken, waaronder 

de rubriek “Veel gestelde vragen” waar u terecht kunt voor 

nadere toelichting en uitleg. 

 

Referenties 

- http://www.route.nl 

- http://www.garmin.com 
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