
Trip planner met Google Maps

Open Google maps. – Je hebt wel een google account
nodig maar die maak je in een paar minuten.

Klik dan op “Mijn plaatsen”

Klik dan op 
“Kaarten”



 

Klik dan op “Kaart maken”



Klik op de text “Naamloze kaart” en zo kan je de naam 
veranderen



Klik dan op “laag toevoegen.” Nu maak je lagen aan waar je 
verschillende opties kunt op toevoegen. Bvb een laag met”campings”, 
een laag “te bezichtigen”, “tankstations” en ook zeker routes om zo je 
eigelijke route te kunnen plannen.

Nu kan je beginnen zoeken in het zoekvenster naar plaatsen die je 
graag wil zien of campings of winkel,tankstations. Zoek je bvb op 
campings dan geef hij de campings aan in de aria waar je op 
ingezoomd bent. (zie groene bolletjes) Deze vindt je dan ook terug in
de lijst links.  Als je dan met je cursor in de lijst op de gevonden 
camping gaat staan krijg je een plus teken rechts om hem aan je 
laag toe te voegen.  Kijk wel dat je de juiste laag geselcteerd hebt. 
Dit zie je aan de blauw lijn rechts van je laag. Zo niet komt hij 
misschien in de verkeerde laag terecht.



Als je dan bvb een camping naar je zin hebt gevonden kan je 
daar op klikken en krijg je weer extra opties zoals icoontjes…
foto’s toevoegen….





Zo krijg je laag per laag een mooi overzicht van alle dingen die je 
wil doen ofzo…



Nu gaan we best nog een laag maken met de route zelf. Klik op 
de plaats waar je naar toe wil gaan.Bvb de volgende camping 
ofzo.Het venster te je wat je nu krijgt, daar kan je de naar van 
selecteren en kopieren. In de laag van de route die je reeds 
gemaakt heb kan je nu op bestemming toevoegen klikken. Plak 
hier nu de gekopierde naam. En dit doe je nu zo voor gans de 
route die jij zou willen doen.



Dan krijg je op den duur zo iets te zien. Een mooi overzicht naar en 
hoe je graag wilt gaan. Nu het leuk hier aan is. Als je nu google 
maps opent op je smartphone en je gaat kijken bij mijn plaatsen – 
kaarten en klik daar dan op de naam die je gemaakt hebt krijg je 
dezelfde route te zien die je nu op je pc gemaakt hebt. Je kan dan op
steeds de volgende icoon klikken van bvb camping en kan je zo de 
gps route vragen. Toch handig,niet?



Op je smartphone…..



Klik op kaart legende bekijken om opties aan te vinken of uit te 
vinken. Het kan zijn dat je de route zelf niet te zien krijgt maar dit 
kan je hier dan aanvinken.



Als je nu met je vinger op het gewenst icoontje klikt kan je de 
route opvragen….




