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Routeplannen 
met MyDrive

Stel je voor: je zit met een glaasje wijn, je tablet en je TomTom in de avondzon op het 
terras van je motorhotel in Freudenstadt. Via de wifi  van het hotel heb je je mail uit-
gelezen en het weerbericht van morgen bekeken. Damn! Het gaat hier regenen. Toch 
maar even doorrijden naar de Vogezen. ’s Ochtends is het nog droog dus laten we 
eens een leuke binnendoor route die kant op plannen. 

E n hoe doe je dat? Surf naar Mydrive.tomtom.com en enke-

le minuten later heb je een schitterende route gepland. Lek-

ker toeristisch rijd je vervolgens virtueel in zes uur naar 

Belfahy waar de zon wél blijft schijnen. Je legt je tablet opzij en 

pakt je Rider 400 op. Kijk: da’s gelukt. Zonder ook maar één snoer-

tje staat de route al in je toestel. Klaar voor vertrek. ‘Fertig. Ober, 

noch einen Riesling bitte!’

Inhaalrace TomTom
We hebben het al eerder aangestipt: TomTom is bezig met een in-

haalrace. Waar voorheen Garmin nog bijna een monopoliepositie 

had, is TomTom nu echt goed op weg om een grote naam te wor-

den in motornavigatie. De Rider400-serie was al een belangrijke 

stap, maar nog steeds had TomTom geen eigen routesoftware. Met 

de lancering van een routeplanner in MyDrive komt daar nu ver-

andering in. 

MyDrive bestaat al langer en wordt bijvoorbeeld gebruikt om be-

stemmingen en POI’s naar het toestel over te zetten. Ook was het 

bijvoorbeeld al mogelijk een gpx-bestand in te laden en via My-

Drive naar de Rider te sturen. Maar MyDrive is nu uitgebreid met 

een eigen routeplanner. De mogelijkheden daarvan zijn wat be-

perkt, maar misschien is dat juist wel de kracht ervan. 

Kijk maar even mee hoe het werkt (dat kan ook zonder dat je een Ri-

der400 hebt, alleen kun je dan helaas niets met de route). Je gaat naar 

mydrive.tomtom.com en kiest linksboven voor ‘plan route’.

Je wilt geen e�  ciënte route plannen, maar een mooie en kiest voor 

‘spannende route’:

Je vult een adres in of klikt op de kaart en selecteert zo het start-

punt. Let op: als je op de kaart klikt, druk dan nog niet op ‘maak 

route’ maar eerst op het bolletje. En kies vervolgens voor ‘gebruik 

als beginpunt’.

Merk ook op dat je meteen ook de verkeersdrukte en eventueel af-

gesloten wegen ziet. Die wegen worden automatisch vermeden. 

Ook de bestemming kun je invullen als plaats of adres, maar op de 

kaart klikken kan ook:
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