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OOK TOEREN MET 
MOTORKAART?
Het programma OnRoute Motorkaart Benelux kun 
je bestellen op www.promotor.nl. Promotor-abon-
nees betalen €89, niet-abonnees €119. Het duurt 
ongeveer 5 werkdagen voor de Motorkaart bij je 
thuis wordt afgeleverd.

TIP
Om bijvoorbeeld Nunspeet makkelijk te vinden, kun je de 
zoekfunctie gebruiken. Maar in- en uitzoomen kan natuurlijk 
ook. Op dat moment ben je het ‘elastiekje’ kwijt. Door dan 
opnieuw op de routeknop te drukken, heb je dat weer terug 
en kun je de route ‘verlengen’.

Je hebt nu een rondrit in beeld die er op afstand 
al heel aardig uitziet. Maar zoom toch even in op 
de kaart om te zien of de tussenpunten echt wel 
goed staan. Bijvoorbeeld in Nunspeet staat het 
punt niet ‘echt lekker’ en maken we een onnodige 
lus (op de afbeelding roze).
Hoe kun je dat punt nu makkelijk verplaatsen? 
Kies de ‘selectieknop’ (dat is het pijltje naast de 
routeknop). Zorg dat de route geselecteerd is (en 
dus geel is). Is de route paars, klik dan eerst een-
maal op de routelijn. 

Klik dan precies op het tussenpunt dat je wilt ver-
plaatsen (in dit geval de groene stip in Nunspeet). 
Je ziet nu een dubbele elastiek aan je muispointer 
hangen. Zoek nu een betere plek voor het tus-
senpunt. Kijk daarvoor ook naar de omgeving: je 
hoeft immers helemaal Nunspeet zelf niet in. Zoek 
een groen weggetje dat een beetje op de route 
ligt en plaats daar het tussenpunt. Hieronder zie 
je het effect: de roze lijn is de oude route, de gele 
lijn de nieuwe. Het zwarte vlaggetje is het ver-
plaatste punt.

Doe dat ook met de andere tussenpunten in Al-
men en Raalte. Het resultaat is een prachtige 
route van, in ons geval, 203 kilometer. Voeg des-
gewenst nog enkele tussenpunten toe, bijvoor-
beeld voor het broodje onderweg, dubbelklik op 
de routenaam om die eventueel aan te passen en 
verzend de route met de knop ‘verzenden naar 
apparaat’ naar je toestel. Klaar!
Let op! Heb je al eerder een route gemaakt in 
Mapsource, met City Navigator, dan zul je mis-
schien denken dat er niets veranderd is. Het te-
gendeel is waar: maak maar eens een herbereke-
ning van de route in City Navigator en vergelijk 
beide routes. Het verschil is enorm. Het meest 
duidelijk is dat ten Noord-Oosten van Arnhem: 

De paarse lijn is City Navigator, de gele Motor-
kaart. Op de route van Oosterbeek naar Almen 
stuurt de Motorkaart je zonder extra tussenpunt 
zelfs over de Posbank! Omgekeerd: als je exact 
deze route in City Navigator wil maken heb je on-
geveer 30 viapunten nodig (en moet je óók weten 
waar de mooie wegen liggen). In de Motorkaart 

zijn 3 punten voldoende en worden de mooie we-
gen vanzelf gevonden.

En het mooiste is nog: daarvoor hoef je niet 
eens achter de computer, het werkt ook in het 
toestel. Maar daarover later meer.
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