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Er zijn veel nieuwe mogelijkheden in onze toertocht-
planner OnRoute 2008/2009. In deze cursus leggen 
we uit hoe je deze kunt gebruiken.

Wil je alle mogelijkheden uit OnRoute halen, dan 
moet je er veel mee spelen. En dan blijkt er vaak nog 
zoveel méér mogelijk. Welke mogelijkheden je wel en 
niet gebruikt hangt ook af van het type mens dat je 
bent. De een wil graag dat het programma zoveel 
mogelijk kant- en klare routes biedt. De ander zoekt 
liever zijn eigen wegen uit. 

OnRoute geeft suggestie route
Maar er is ook een tussenvorm: laat OnRoute een 
serie voorstellen doen en maak daaruit zelf je keuze. 
En die methode kun je bij elk soort route toepassen. 
Het wordt er in eerste instantie wel een beetje een 
rommeltje van, maar aan het eind laten we zijn hoe 
je weer orde brengt in de chaos.
De grote truc zit ‘m in de knop ‘route toevoegen’, in 
combinatie met ‘alternatieve route berekenen’. Let op: 
bij deze werkwijze moet je alléén de eerste keer op 

‘route berekenen’ druk-
ken; anders kun je van 
voor af aan beginnen. 
En heb ook in de gaten 
dat het maximaal aan-
tal gelijktijdige routes 
vijf of zes is, afhanke-
lijk of de laatste als ‘al-
ternatief’ werd bere-
kend.

Stel: we maken een 
meerdaagse reis en 
willen en leuke dag-
etappe plannen van 
Gaggenau naar Schaff-
hausen. We voeren 
start en eindpunt in en 
berekenen de route 
met onderstaande in-
stellingen:
 
Let op het vinkje bij ‘al-
ternatieve route’! Klik 
op ‘route berekenen’. 
Er komen twee routes 
in beeld die er heel 
aardig uitzien. Maar 
we drukken eerst op 
‘terug’ en veranderen 
de instellingen door 

Op weg met Promotor OnRoute
Cursus deel 8: Orde in de chaos

ook de onderste twee 
aan te vinken: (zie 
links)
 
Vervolgens drukken 
we NIET op ‘route be-
rekenen’, maar op 
‘route toevoegen’. 

Nu hebben we vier 
routes. Vervolgens nòg 
een keer op ‘terug’ en 
een derde berekening 
van twee routes, met 
weer iets andere in-
stellingen, bijvoor-
beeld met een aange-
past snelheids profi el. 
>>>

Het resultaat is een 
wirwar van zes routes: 
inderdaad: er blijken 
vele wegen naar 
Schaffhausen te zijn! 
>>>

 Zoom je in, dan zie je 
duidelijke‘karakter_
verschillen’: >>>
 
De een met meer klei-
ne wegen, de ander 
met meer bos. Zoom 
fl ink in op de route; kijk 
naar het hoogteprofi el; 
bekijk ‘m ook eens in 
Google Earth. 

Experimenteer! En dan 
kan het bèst zijn dat je 
voor het Noordelijk deel 
van de route de voor-
keur geeft aan de don-
kerrode, terwijl in het 
zuiden de mosgroene 
meer aanspreekt. 
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