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NIEUWE OPTIES IN TOMTOM MYDRIVE

ROUTES MAKEN 
IN TT MYDRIVE
Ik schreef hier al eens vaker over het routeprogramma van TomTom: 
Mydrive. Of je nu een TomTom hebt of niet: iedereen kan het gratis 
gebruiken. Tot dusverre was het programma eigenlijk alleen geschikt 
voor het ontwerpen van een nieuwe route. Maar dat is veranderd: je 
kunt nu ook prima zowel een route als een track achteraf bewerken. En 
er is meer goed nieuws.

Nog even, voor wie de eerdere berich-

ten hierover gemist heeft: de kracht 

van het ‘TomTom-programma’ is dat 

je heel simpel en automatisch een mooie 

rondrit kunt maken. Doe maar eens mee:

Ga naar mydrive.tomtom.com. klik op de 

tweede knop linksboven: <plan route>. Klik 

op de motor en op <spannendste>. Voer in 

het adresveld een start of eindpunt in of klik 

gewoon ergens op de kaart. Als je dat met de 

rechtermuisknop doet, kun je aangeven dat 

je punt het beginpunt moet worden. Klik nog 

een tweede keer op de kaart en je ziet: bin-

nen een seconde heb je al een rondrit over 

kleine wegen. Door met je muis de route aan 

te wijzen kun je met ingedrukte muisknop de 

route verslepen en zo viapunten toevoegen. 

Je kunt ook op de kaart klikken en kiezen 

voor <voeg tussenstop toe> (voor de Tom-

Tom gebruikers: die punten worden ook 

zichtbaar op de kaart in het toestel; handig 

voor bijvoorbeeld de lunchlocatie). Ben je 

klaar met de route, klik dan op de knop he-

lemaal links onder <deel route> en in het vol-

gende scherm klik je op het downloadpijltje 

en je zet een gpx bestand met de track op je 

pc. Eenvoudiger kan echt niet. 

Maar.. tot dusverre bleef het daar bij en kon 

je verder niet veel. Het bewerken van een be-

staande route kon bijvoorbeeld niet. Nu wel. 

En bovendien: in plaats van een track kun je 

ook een route inladen. Sterker: tegenwoor-

dig mogen er zelfs meerdere routes en tracks 

in één gpx bestand zitten. 

Alleen, wel opletten: als het een routebe-

stand is, komen alleen de routepunten mee 

en kán de route dus veranderen ten opzich-

te van het origineel. Veel beter, makkelijker 

en betrouwbaar is gebruik van de track. Volg 

je me weer even?

BESTAANDE ROUTE ZOEKEN

Ga naar promotor.nl en kies in de linkerko-

lom <motorroutes>. In de rechterbalk Italië 

en ‘zoeken’: Lentekriebels aan de Italiaanse 

Meren klinkt als een goed voornemen voor 

het volgende seizoen, dus die downloaden 

we. Het bestand heeft een ingewikkelde 

naam met een hoop cijfers, maar dat geeft 

niet. Zolang je het maar terug kunt vinden. 

Vervolgens ga je naar mydrive.tomtom.com 

en kies je ditmaal voor de vierde knop links 

<mijn routes>. Kies onderin voor <impor-

teer routes> en zoek dat bestand met die 

ingewikkelde naam op. Kijk vervolgens naar 

de routelijst en je ziet dat de Italiaanse Me-

ren er bij staat. De routenaam is gebaseerd 

op de naam binnen het gpx bestand (en dus 

vaak anders dan de bestandsnaam). Moet 

ook wel: er kunnen immers meerdere rou-

tes in één bestand staan. 

Klik op de routenaam en je ziet een blauwe 

lijn. Daaraan kun je zien dat je te maken 

hebt met een track (anders zou je alleen 

vlaggetjes hebben gezien). Heb je een Tom-

Tom Rider dan kun je deze route nu me-

teen synchroniseren met je toestel. Maar 

nieuw is dat je de route ook kunt delen in 

de ‘community-routes’, een nieuwe moge-

lijkheid die nog volop in ontwikkeling is. 

Maar daar ging het niet om: we willen de 

route kunnen bewerken, en dat kan met 
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