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GPS-navigatie met je Smartphone 
Heb je (nog) geen Outdoor GPS-apparaat zoals Garmin, Mio of Teasy maar wel een Smartphone, dan is het de 
overweging waard om met een offline navigatie app op je smartphone te reizen. Smartphones zijn tegenwoordig 
prima te gebruiken als volwaardige outdoor GPS. 

Waarom navigeren met je Smartphone 
 Omdat je een smartphone hebt. Je hebt daardoor geen extra aanschafkosten. Wel heb je wat extra 

kosten voor extra stroomvoorziening en een telefoonhouder voor op de fiets. 

 Ze zijn sneller en nauwkeuriger. GPS-snelheid op smartphones wordt ondersteund met mobiele 
telefonie-infrastructuur over de hele wereld. 

 Een groter (touch) screen. Vergelijk bijvoorbeeld Garmin Edge 1030 3.5” touchscreen en de iPhone 7 met 
een 4.7” touchscreen. Door het grotere scherm heb je meer overzicht op de kaart. 

 Ruime keuze van navigatie-apps. Een aantal apps bespreken we. 

 Smartphones zijn multifunctioneel. Een smartphone is een telefoon, e-mail apparaat, foto editor, 
website-editor... de lijst gaat verder! Hoewel sommigen dit ook als nadeel ervaren, vooral als de telefoon 
gaat tijdens het fietsen. 

 Mobiel downloaden van kaarten en routes. Bij de meeste GPS-toestellen heb je een computer nodig om 
routes te downloaden en over te zetten naar je apparaat. 

Natuurlijk moet de smartphone het nog altijd afleggen tegen de outdoor GPS-apparaten voor wat betreft 
waterdichtheid, stootvastheid en accuduur. Voordat we de smartphone als outdoor-GPS gaan gebruiken, zullen 
we dan ook enkele aanpassingen toe moeten passen. 
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Waterdicht en Stootvast 
Tegenwoordig hebben fabrikanten van smartphones “waterdichte” telefoons in hun assortiment. De onderlinge 
verschillen tussen de mate van waterdichtheid zijn nog groot. De ene telefoon is spatwaterdicht, de ander 
dompeldicht en een derde waterbestendig. De mate van waterbestendigheid wordt aangegeven met IP-
certificering. De IP-codes bestaan uit twee cijfers, waarvan het tweede cijfer de mate van bestendigheid tegen 
vocht aangeeft. De 0 betekent geen bescherming en bij een 9 is het toestel beschermt tegen water. We komen in 
de praktijk de IP-codes IP65, IP67 en IP68 het meest tegen. IP68 betekent dat een smartphone volledig bestand is 
tegen water en hem onder water gebruikt kan worden. Voorbeelden van deze telefoons zijn de Samsung Galaxy 
S10 Plus, de Huawei P30 Pro, Apple iPhone XS Max, RugGear RG850 (kan ook nog eens tegen een stootje) en de 
Sony Xperia 1. Uiteraard zijn er meer toestellen die aan IP68 voldoen maar vertrouw je het niet, zijn er meer 
oplossingen om je toestel waterdicht te maken. (zie hieronder bij Smartphone-houder voor de fiets).  

Accuduur 
Een smartphone met GPS en het scherm ingeschakeld, vreet stroom en binnen een paar uur is de batterij leeg. De 
USB-lader op de fiets is één van de oplossingen. Bekende USB-laders zijn Busch & Muller € 99, Cycle2Charge € 99, 
The Plug 5 € 260. De naafdynamo levert maximaal 500mAh per uur stroom. Met een batterij-capaciteit van 3000 
mAh moet je dan 6 uur onafgebroken fietsen en ondertussen geen stroom gebruiken. 

 Busch&Müller  Cycle2Charge 
 
Een andere oplossing is de mobiele USB-zonnepanelen waarmee je je telefoon kunt opladen. 

Mobisun € 59,00  WakaWaka € 110,00 
 
De derde en meest geschikte optie is de Powerbank. Aanbevolen is een powerbank van 10.000 mAh. Daarmee 
kun je de gemiddelde smartphone 3x opladen. De gemiddelde prijs voor een dergelijke powerbank is € 25,00. Het 
gewicht schommelt tussen de 200 en 250 gram.  

 Xiaomi 10.000 mAh  SP 105   
 
 
Anker PowerCore Quick Charge 
 

https://www.mobisun.com/nl/lichtgewicht-65w-usb-zonnepaneel-mobisun/
https://waka-waka.com/nl/product/wakawaka-solar-panel-link/#4
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Smartphone-houder voor op de fiets 
Het goedkoopst zijn waterdichte hoesjes, maar als je onderweg moet opladen kun je er niet bij. Als er een 
stuurbevestiging bij moet, wordt de prijs al snel hoger, dus bevelen wij dit niet aan. 

 Ortlieb 
 
Dan hebben we nog universele houders zoals de eenvoudige Finn ca. € 12,00. Bij Bol.com vind je bij 
fietsaccessoires/telefoonhouders een groot aanbod van dit type universele telefoonhouders. 

     
Finn voorbeeld telefoonhouder Bol.com 

 
Er zijn ook houders waarbij de telefoon in een soort tasje komt. Bekende merken zijn BBB, Topeak en SKS. Vaak is 
het niet makkelijk de telefoon in het tasje te krijgen en door de randen is opladen vaak een probleem. Ook de 
bediening aan de rand van het scherm is niet altijd even goed. Daarnaast wordt de lens van de camera bedekt. 

    
SKS       BBB 
Het best zijn hardcovers speciaal voor jouw type Smartphone. De beste houders zijn de Quadlock (indien nog 
verkrijgbaar) en SP Connect ca. € 60,00. De Quadlock is nagenoeg niet meer te verkrijgen en daarom wordt de 
SP Connect de beste houder. Met de meegeleverde regenhoes onder alle weersomstandigheden te gebruiken. De 
doorzichtige regenhoes schermt de lens van de camera wel af, wat onscherpe foto’s oplevert.  

Quadlock  SP Connect 
 

https://hollandbikeshop.com/img/prod/lynx-waterdichte-smartphone-houder-met-hoes-zwart-8714868035723-11-l.jpg
https://hollandbikeshop.com/img/prod/ortlieb-tablet-case-d2201-7-9-inch-zwart-transparant-4013051033909-0-l.jpg
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Tenslotte zijn er voor veel types smartphones, covers geschikt voor outdoor-activiteiten zoals bijvoorbeeld de 
Otterbox, die je voor montage op het stuur kan aanvullen met een zelfklevende bevestiging van SP Connect 

   
 

Navigatie Apps 
Wij hebben gekozen voor Apps die offline navigatie bieden en waarin je de routes van Europafietsers kan 
uploaden. Uiteraard is het dan ook mogelijk andere routes in GPX-formaat te uploaden. Via internet kun je op je 
PC, Laptop of smartphone veel wandel- en fietsroutes en tracks downloaden en vervolgens importeren. 
Bestaande routes op internet zijn vaak opgeslagen in het GPS formaat (bestandsnaam.gpx). De meeste navigatie 
apps kunnen deze importeren. Een uitzondering is Maps.me dat uitsluitend KML bestanden kan inlezen. Omdat 
Maps.me geen GPX-bestanden kan lezen, moeten we een tussenstapje uitvoeren door het bestand van GPX naar 
KML om te zetten. Dit is dankzij het online programmaatje GPX2KML echter een fluitje van een cent. 

Alleen iOS dus voor iPhone of iPad 
 

  PocketEarth 
gratis  Pro € 5,49 
Er is geen verschil in functies en functionaliteit tussen deze 2 producten, gewoon verschillende prijsmodellen. 
PocketEarth is gratis, maar vereist in-app aankopen om toegang te krijgen tot Maps offline, terwijl de Pro-app 
toegang tot wereldwijde standaard kaarten offline bevat en slechts één in-app-aankoop biedt voor de extra 
topografische kaarten. 
Voordelen: 

 Eenvoudige navigatie. 

 Zowel Online als Offline Open Source map. 

 Inzoomen op straat niveau levert ook pictogrammen voor winkels, restaurants, hotels en campings. 
Klikken op het pictogram en de naam wordt weergegeven (indien bekend de link naar hun website). Op 
de naam klikken en je kunt kiezen voor de route ernaar toe. 

 Met de “Dichtbij”-functie ga je offline zoeken naar POI (bezienswaardigheden) en straten in het gebied 
dat momenteel op de kaart wordt weergegeven. Je kunt bladeren per categorie en/of zoeken naar iets 
specifieks. Tik op de RADIUS-knop rechtsboven om de zoekradius te wijzigen. Je kunt een straal van 
maximaal 128km van het kaartcentrum selecteren. 

 Eenvoudig uploaden van GPX-routes. 
Nadelen: 

 Uitgebreid menu en instelmogelijkheden. Dit vereist enige studie, maar met de duidelijke help-
handleiding in het menu, vind je snel de oplossing. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://gpx2kml.com/
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  Mapout 
Voordelen: 

 Offline Kaarten. Te downloaden voor het gebied waar de route ligt. 

 Eenvoudige navigatie. 

 Hoogteprofiel van de route (of delen van de route). 

 “Slechts” vier knoppen voor eenvoudig menu. 
Nadelen: 

 Benadrukt toeristische gerelateerde punten van belang (POI) , maar er kan niet doorgeklikt worden naar 
naam en/of bestemming. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor iOS en Android 

      OsmAnd 

(gratis), beperkt (4) aantal kaarten OsmAnd+ €9,99 
Voordelen: 

 Offline- en Online kaarten. 

 Stembegeleiding. 

 Duidelijke kaarten. 
Nadelen: 

 In de gratis versie maar een beperkt aantal kaarten gratis te downloaden.  
Alle kaarten van Europa kosten € 4,99 

 Voor iPhone alleen gratis versie beschikbaar. 

 Offline data gebruik relatief groot. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Guru Maps (ook in Pro € 4,49). Voormalig Galileo Pro 

Voordelen: 

 Gedetailleerde offline kaarten. Alle trails , paden en hellingen staan op de kaart. 

 GPS-tracks opnemen. 

 Stembegeleiding. 
Nadelen: 

 Nog geen gevonden. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 BikeGPX  
Voordelen: 

 Eenvoudig GPX-bestanden importeren van Strava, RideWithGPS, Dropbox en Garminconnect. 

 Makkelijk in gebruik. 

 Waarschuwing als je tijdens het fietsen de app wil bedienen. 
Nadelen: 

 Geen Offline kaarten dus hoog data verbruik. 

 Routes niet in de app om te draaien. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Maps.me 
Voordelen 

 Geweldige gebruikers interface. 

 Veel doorzoekbare reisinformatie over restaurants, hotel, campings etc. 

 Het is gemakkelijk om kaarten te krijgen, download gewoon de landen die je nodig hebt in de app 
(meestal 5-500MB per land) wanneer je een goede internetverbinding hebt. 

 Stembegeleiding. 
Nadelen: 

 Geen GPX routes te importeren. Uitsluitend importeren van KML of KMZ bestand. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

  RouteYou 
Twee versies: 

1. MyRouteYou Free.  
Met een Free-account kun je alle essentiële zaken doen zoals routes maken, routes opzoeken en bekijken. 
Je moet wel eerst een RouteYou Free-account aanmaken. Overigens verschijnen er advertenties om de 
site “gratis” te houden. 

2. MyRouteYou Plus: 
Als je het advertentiemodel niet leuk vindt, kun je met MyRouteYou Plus-Account zonder advertenties 
werken. Zowel op de apps als op de website. En daar bovenop krijg je nog een hele reeks extra 
mogelijkheden die zeer handig zijn voor de geavanceerder gebruiker van RouteYou. 

Voordelen: 

 Duizenden routes beschikbaar. 

 GPX importeren. 

Nadelen: 
Beperkte offline mogelijkheden. 

 Voor plus duur abonnement (€ 29,99 p.j.). 
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Samenvatting 
Bijna alle navigatie-apps gebruiken OSM (Open Source Map) als kaart. Een kaart die wereldwijd wordt 
ingewonnen en opgeslagen in een vrij toegankelijke database. Het invoeren en aanpassen steunt volledig op 
vrijwilligers. Er zijn regelmatig updates zodat de kaart actueel wordt gehouden. 
De navigatie apps maken gebruik van OSM door hier hun eigen toepassingen op te maken. Bovenstaande apps 
zijn een selectie uit het grote aanbod. Ze hebben elk hun eigen invulling op navigeren en het is aan de individuele 
gebruiker wat het best bij hem past.  
Onze voorkeur gaat uit naar Pocket Earth Pro. Niet duur € 5,49 met on- en offline kaarten die gecomprimeerd en 
verpakt worden in een formaat geoptimaliseerd voor mobiele apparaten; mogelijkheid tot snel zoeken in de buurt 
(winkels, accommodaties, enz.). Jammer genoeg alleen voor iPhone of iPad. 
Ook voor iPhone-gebruikers Mapout met een zeer gebruiksvriendelijke interface*. Met slechts 4 knoppen is de 
app te bedienen. Nadeel is het grote datagebruik voor het downloaden van de kaarten (tegels). 
Voor Android smartphones zoals Samsung geven wij de voorkeur aan OSMAnd plus met ook een zeer 
gebruiksvriendelijke interface. Het heeft zeer duidelijke gedetailleerde kaarten. Het heeft stembegeleiding, een 
soort TomTom dus, voor wie dat op prijs stelt. 
Ook een goede navigatie App is Guru Pro met ook een zuinig dataverbruik. Een bijzondere is Maps.me die 
uitsluitend KMZ of KML bestanden kan inlezen. De door Europafietsers gebruikte GPX-bestanden zullen dus eerst 
geconverteerd* moeten worden. 
 
*- Interface: zet informatie van het ene systeem (de smartphone-app) om in begrijpelijke en herkenbare 

informatie van een ander systeem (in dit geval de gebruiker). 
*- Converteren is omzetten van het ene bestandstype (bijv. GPX) naar het andere bestandstype (bijv. KML). 
 

Het uploaden (of importeren) van GPX-files op de Smartphone 

Voorwaarde voor het importeren van (GPX-)files op de smartphone 
Alle Smartphones (prepaid of met abonnement) maken gebruik van een provider. Via deze provider heb je 
toegang tot internet. Je hebt toegang tot het mobiel internet via het 3 of 4G netwerk Hiervoor heb je een 
internetabonnement nodig bij een provider. Bij een smartphone verloopt dat via de simkaart waarmee je 
ook belt en sms't. Bij mobiel internet heb je meestal te maken met een datalimiet: een maximale 
hoeveelheid data die je mag verbruiken. Hoe hoog de limiet is, hangt af van het abonnement dat je hebt bij 
de provider. 
Je kunt ook toegang tot het internet hebben via WiFi. Heb je thuis WiFi? Dan heb je geluk. Alle smartphones 
kunnen ook via WiFi verbinding maken met internet en dat kost geen extra geld. Veel openbare 
gelegenheden hebben ook WiFi. Je kunt die verbinding gebruiken, maar let dan wel op de veiligheidsrisico’s. 
Het is altijd veiliger om de mobiele internetverbinding te gebruiken.  
Je kunt ook GPX-bestanden verzenden naar je smartphone via e-mail. Daarvoor moet je wel je e-
mailaccount op de smartphone zetten. Als je een internetabonnement afsluit, krijg je daar een e-mailadres 
bij van de provider. Dat noemen we providermail. Om je e-mailaccount in te stellen op je tablet of 
smartphone, heb je de zogenaamde POP3- of IMAP-gegevens van de provider nodig. Deze zorgen er samen 
met je inloggegevens voor, dat je kunt e-mailen. 
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Zoeken en importeren van GPX-files 
 Zoek op internet naar de gewenste file. Als je online bent, kan dit uiteraard ook met je smartphone. 

 Alle sporen van onze (Europafietsers) routegidsen (en vele meer) zijn (gratis) binnen te halen vanaf de 
betreffende routepagina op deze website. Zij zitten verpakt in een zip-bestand. 

   
 Pak het zip-bestand uit kies het gewenste GPX-bestand en upload in de navigatie-app 

 Indien je vanaf je Desk- of Laptop werkt: stuur een e-mail naar jezelf met het GPX-bestand. Open de e-
mail op je smartphone en upload in de navigatie-app. 
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ZIP-bestanden op IPhone en/of iPad 
 iPhone- en iPad-gebruikers met iOS tot en met iOS 12 kunnen een zip-bestand niet zonder meer 

uitpakken. Als je de betreffende gps-file aanklikt, kies je voor Open met bestanden.  

   
 
Je komt in een Pop-Up scherm waarin je moet kiezen waar je dit onderdeel aan toe wilt voegen. (iCloud 
Drive of op Mijn iPad). Vervolgens kies je Voorvertoning inhoud.  
 

   
 
Je ziet als blad 1 de Gebruiksaanwijzing sporen/tracks van de Europafietsers. Naar links swipen˟ komt de 
GPX-file van de totale route. Verder swipen˟ levert de deeltracks op. Houd de gewenste GPX-file in beeld 
en kopieer het bestand naar de navigatie-app. Als voorbeeld hierna met Pocket Earth: 
 
 
 
 
 
 
 

˟ Swipen of vegen is met één vinger een vegende beweging over het scherm maken. Bijvoorbeeld van 
beneden naar boven om zo te scrollen op een webpagina. 

 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/m/monitor
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/s/scrollen
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/w/webpagina
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 Sinds iOS 13 is het mogelijk om vanuit de Safari-app bestanden te downloaden vanaf het internet. Daarbij 
wordt gebruikgemaakt van de Bestanden-applicatie. Wanneer je op een download-link tikt, wordt je 
gevraagd of je het bestand wilt downloaden. Daarna verschijnt er in de knoppenbalk een download-icoon 
en wordt het item toegevoegd aan de 'Downloads-map' in de Bestanden-app. 
 

       
 

Download…..> 
In de app Bestanden naar Downloads daar vind je het Zip- bestand. Eén maal aantikken en het Zip-bestand is 
uitgepakt (de blauwe map). In de map vind je de toelichting, het GPX bestand NK totaal, een map met 
deeltracks en de gebruiksaanwijzing. 
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Importeren van routes in Maps.me 
Via internet kun je routes downloaden. Meestal staan deze routes in het GPS-formaat (bestandsnaam.gpx). 
Maps.me kan alleen KML of KMZ importeren. Een GPX-bestand moet eerst worden omgezet in een KML-bestand. 
Hiervoor maak je gebruik van het handige online programma GPX2KML. 

 Open GPX2KML http://gpx2kml.com/ 

 Selecteer conversion: GPX to KML. 

   
 Options: vink alle 3 options aan (waypoint, track, route) 

 Klik op CONVERT 

 Je moet nu het KML-bestand dat gemaakt is, opslaan. Klik hiervoor op Download your new file here.  

 Vervolgens kun je het bestand openen met Maps.me 

http://gpx2kml.com/

