
 

 
 
Haal zo een routebeschrijving binnen: 
 
Kies uit deze mogelijkheden om de routes te downloaden: 
 

1. Print van de RouteYou routebeschrijving. 
2. Downloaden van een route op je smartphone  
3. Downloaden van een route op je GPS apparaat. 
4. Route in boekvorm op PDF formaat aanvragen. 

 
De mogelijkheden 1 t/m 3 zijn alle beschikbaar op de website van RouteYou. 
Klik daarvoor op de gewenste route die je vindt op de overzichtskaart op de pagina ‘Van Dorp naar 
Dorp’ op de website van de wandelmaker:  
 
Hoe ga je te werk: 

1. klik de betreffende route aan 
2. klik op de groene button downloaden 
3. kies vervolgens uit het keuzemenu de gewenste download: 

 
Print van de RouteYou routebeschrijving: 
Nadat je dit hebt aangeklikt eerst op Detail klikken. 
Bij de opties kan je vervolgens d.m.v. van de vinkjes aan klikken wat je wilt printen. 
Ook kan je een keuze maken of je de Google maps kaarten wilt zien of de Topografische 
kaarten. Heb je een keuze gemaakt klik dan eerst op ‘Toon’.  
Daarna kan je helemaal bovenaan op ‘Deze pagina afdrukken’ klikken. 
 

 Downloaden voor GPS apparaten  
 Maak een keuze uit de mogelijkheden voor jouw apparaat. 
 De bestanden worden naar je PC gedownload. 
 
 Stuur deze route naar je smartphone  
 Klik jouw type smartphone besturing aan (Android of Apple) en volg de instructies. 
 De route wordt per e-mail naar je smartphone verstuurd. 

Voor het gebruik van een route op de smartphone moet je wel eerst de gratis App van 
RouteYou op je telefoon installeren. Zet de App wel eerst online om de route kunnen 
downloaden, eenmaal gedownload kan je de route in de offline modus gaan volgen. 
Zet wel bij de instellingen de Locatie voorzieningen aan, anders is je positie op de kaart niet 
zichtbaar. 

 
Route in boekvorm op PDF formaat aanvragen 
Geef je er de voorkeur aan om de route te volgen aan de hand van een geschreven routebeschrijving 
met kaartjes, foto’s etc., zoals je die ook vindt in de bekende LAW gidsen, dan kan dat ook. 
Van onderstaande routes is zo’n beschrijving in PDF formaat beschikbaar. Op dit moment nog niet in 
twee richtingen, maar wel in de richting van de titel, bv. Amersfoort – Woudenberg. 

De volgende routes zijn nu in deze vorm beschikbaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je zo’n beschrijving ontvangen, vraag er dan een 
aan via het contactformulier op de website van De Wandelmaker. Toezending volgt dan per e-mail en 
is op dit moment nog gratis. 
Wil je ook andere routes van de Wandelmaker downloaden kijk dan op:  
RouteYou Wandelmaker pagina 

Amerongen -      Scherpenzeel 
Amersfoort -      Woudenberg 
Barneveld -      Woudenberg 
De Bilt  -      Lage Vuursche 
Driebergen -      De Bilt 
Ede  -      Barneveld 
Leersum -      Austerlitz 
Lunteren -      Scherpenzeel 
 

Nijkerk       -    Amersfoort 
Rhenen       -    Wageningen 
Rhenen        -    Leersum  
Veenendaal      -    Rhenen 
Wijk bij Duurstede -   Veenendaal 
Woudenberg          -    Driebergen 
Zeewolde      -    Nijkerk 
   
 


