
Wandelroutes  en kaarten met GPS op je mobiel  

 

Introductie 

De wandelroutes die horen bij het boek Natuurgebieden in Noord-Brabant kunnen offline gebruikt 
worden op je mobiel. Je telefoon of tablet heeft alleen een wifiverbinding nodig om thuis de 
bestanden erop te zetten. Buiten in het veld is er geen dataverbinding nodig, de GPS apps kunnen 
geheel offline werken met de bestanden die op het apparaat staan.  Voor Android telefoons en 
tablets gebruik je de app Locus. Voor de Iphone en de Ipad kun je de app Map Plus gebruiken. De 
apps kunnen gedownload worden op Play Store en  App Store. Je hebt voldoende aan de gratis 
versies. 

Gebruik 

Start de app bij het beginpunt van de wandeling. Loop zodanig dat de plaatsaanwijzer de rode lijn 
van de uitgezette route volgt. Je kunt de navigatie nog gemakkelijker maken door tegelijk het track 
op te nemen dat je loopt. Je ziet dan ook op je mobiel waar je gelopen hebt. Zorg dat de afgelegde 
track in een andere kleur wordt weergegeven. Bij een infopunt aangekomen (naaldboom-
symbooltje) druk je op het symbooltje en krijg je na enig doorklikken informatie te zien over het punt 
met tekst en een figuur/foto(zie de voorbeelden in de bijlage).  
Navigeren tijdens de wandeling wordt nog gemakkelijker als je een kaart als ondergrond gebruikt.  Bij 
de app worden standaard onlinekaarten meegeleverd. Om die te gebruiken is een dataverbinding 
nodig.  Je kunt die kaart ook offline  gebruiken door thuis met een wifi-verbinding de wandeling 
alvast “ na te lopen”.  De kaart wordt dan opgeslagen in de cache.  Je kunt ook offline kaarten 
downloaden met je PC via verschillende links (open street map of de speciaal voor  de wandelroutes 
gemaakte kaart Natuurnetwerk Brabant 2017). Bij Locus kun je ook kaarten kopen voor een klein 
bedrag en die op je mobiel installeren (Map5 North Brabant bijvoorbeeld). 

Bestanden op je mobiel zetten 

De gemakkelijkste manier om de wandelroutes (kmz-files) op je mobiel te zetten is de route via de 
cloud. Zorg dat je eerst de app op je mobiel geïnstalleerd hebt. Op je PC en je mobiel moet je 
Dropbox geinstalleerd hebben voor Android telefoons en tablets. Voor de Iphone en Ipad moet je op 
je PC en mobiel Icloud geinstalleerd hebben. Zet nu met de verkennner op je PC de kmz-files in 
Dropbox of Icloud. Vervolgens kun je vanuit Locus of Map plus thuis met wifi de bestanden 
importeren. Voor kaarten geldt hetzelfde.  
Bestanden overzetten van je PC naar mobiel kan vaak ook met een USB-kabeltje. Bij Locus zet je de 
bestanden met Verkenner op je PC over naar  je mobiel in de map Locus/Mapitems (de KMZ-files) of 
Locus/maps (de kaarten). Bij Iphone en Ipad  zet je de bestanden over met Itunes. Start Itunes op de 
PC.  Klik op het symbooltje van de Iphone . Klik vervolgens op Bestandsdeling. Klik daarna op Map 
plus.  

 

  



Bijlage  Informatiepunten bekijken 

 

Locus op telefoon:  

Kaartondergrond: klassieke topografische kaart (kadaster) 

 

 

  

 

Klik op Boom symbooltje 
 

Klik op het pijltje > 
Klik op details 

 

 



Map plus op Ipad (liggend 

 

 

 

 

 

 

Klik op Boom symbooltje  

Klik op Overstroming 

 

 

Kaart ondergrond: Natuurnetwerk Brabant 2017 

 


