
Webapplicatie voor 
projectleiders 

Demo 



1. TOEGANG TOT DE MOVING 
FORWARD WEBAPPLICATIE 

Inloggen 



1) Surf naar www.movingforward.be/applicatie_R2 

2) Tik hier gebruikersnaam 
en paswoord van de 

projectleider in 

3) Klik op Login 

4) Klik op 
Projectleider/Project leader 

zodat dit een blauwe 
achtergrond krijgt 

5) Klik op Start 



2. ONDERDELEN VAN HET SCHERM 



BRONNEN = punten verzameld 
door dataverzamelaars 

BOUWSTENEN = punten en 
routes die je op de kaart gaat 

tekenen 

Bouwstenen 
worden opgeslagen 

in LAGEN 

KAART waarin alle Google Maps 
functionaliteiten integraal zijn 

overgenomen 



3. BRONNEN 
3.1 Bronnen van uw eigen dataverzamelaars 

3.1.1 Alle bronnen in de linkerkolom en op de kaart 



•Links: Vink checkboxen aan ( ) voor ‘Mijn dataverzamelaars’ om verzamelde 
bronnen te zien 
•Visualisatie bronnen  

•Links: onder mekaar (geel verticaal streepje voor elke bron)  
•Kaart: geel ballonnetje 



3. BRONNEN 
3.1 Bronnen van uw eigen dataverzamelaars 

3.1.1 Alle bronnen in de linkerkolom en op de kaart 

3.1.2 Bronnenmarkering via unieke pointer op de kaart 



•Links: met muis over bronnen bewegen en stil houden bij 1 bron (niet klikken!) 
•Kaart: unieke pointer bij gele ballonnetje dat erbij hoort 



3. BRONNEN 
3.1 Bronnen van uw eigen dataverzamelaars 

3.1.1 Alle bronnen in de linkerkolom en op de kaart 

3.1.2 Bronnenmarkering via unieke pointer op de kaart 

3.1.3 Bronnen bij in- en uitzoomen van de kaart 



•Inzoomen op kaart:  
•Aantal gele ballonnetjes vermindert  
•Aantal bronnen links vermindert overeenkomstig 



3. BRONNEN 
3.1 Bronnen van uw eigen dataverzamelaars 

3.1.1 Alle bronnen in de linkerkolom en op de kaart 

3.1.2 Bronnenmarkering via unieke pointer op de kaart 

3.1.3 Bronnen bij in- en uitzoomen van de kaart 

3.1.4 Bronnen per dataverzamelaar 



•Klik links op “+” voor ‘Mijn dataverzamelaars’ om lijst te openen  
•Vink checkboxen aan () en uit () om bronnen van specifieke dataverzamelaar(s) 
te zien 
•Bv. hierboven: enkel bronnen van dataverzamelaars 10, 6 en 8 worden getoond 



3. BRONNEN 
3.1 Bronnen van uw eigen dataverzamelaars 

3.1.1 Alle bronnen in de linkerkolom en op de kaart 

3.1.2 Bronnenmarkering via unieke pointer op de kaart 

3.1.3 Bronnen bij in- en uitzoomen van de kaart 

3.1.4 Bronnen per dataverzamelaar 

3.2 Bronnen van dataverzamelaars uit andere projecten 



•Rubriek ‘Andere dataverzamelaars’ kan gekoppeld worden aan uw project  
(= bronnen verzameld door dataverzamelaars van andere projecten) 

Bv. Gemeente X integreert bronnen verzameld door 3 scholen (die elk eigen kaart hebben gemaakt) op 1 
gemeentekaart. Dankzij eigen unieke login krijgt gemeenteambtenaar toegang tot deze data. 



3. BRONNEN 
3.1 Bronnen van uw eigen dataverzamelaars 

3.1.1 Alle bronnen in de linkerkolom en op de kaart 

3.1.2 Bronnenmarkering via unieke pointer op de kaart 

3.1.3 Bronnen bij in- en uitzoomen van de kaart 

3.1.4 Bronnen per dataverzamelaar 

3.2 Bronnen van dataverzamelaars uit andere projecten 

3.3 Verwerkte bronnen markeren 



•Vink links checkbox aan bij verwerkte knelpunt (). 
•Gele, verticale streepje voor de naam van de bron wordt blauw 
•Overeenkomstige gele ballonnetje op kaart wordt ook blauw 



4. LAGEN 
4.1 Soorten lagen 



Drie types van lagen 

1. Puntenlaag 
– Punten  Locaties gemarkeerd op kaart (= bouwstenen) 

– Elk type punt  eigen uniek icoontje 

– Elk type punt  opgeslagen in aparte laag 

2. Routelaag 
– Routes  bouwstenen 

– Elk type route  eigen kleur 

– Elk type route  opgeslagen in aparte laag 

3. Mappenlaag 
– Om punten- en routelagen te verzamelen en groeperen 



4. LAGEN 
4.1 Soorten lagen 

4.2 Boomstructuur: vaste en vrije lagen 

4.2.1 Vaste lagen 



•Vertreksituatie voor scholen: voorgeprogrammeerde boomstructuur van aantal 
vaste lagen (= template) 
•Voorgeprogrammeerde lagen kunnen niet verwijderd of gewijzigd worden 



4. LAGEN 
4.1 Soorten lagen 

4.2 Boomstructuur: vaste en vrije lagen 

4.2.1 Vaste lagen 

4.2.2 Vrije lagen 

4.2.2.1 Vrije mappenlaag toevoegen, verwijderen en bewerken 



Vrije mappenlaag toevoegen 

Bv. in map ‘Routes’ nieuwe submap ‘Bus’ toevoegen.  
•Klik op “+” achter ‘Routes’ (in rechterkolom) 
•In centrale venster ‘Nieuw item’,  ‘Map’ aanvinken() 
•Naam map invullen (bv. Bus) en bevestigen met ‘OK’ 



Bovenaan in rechterkolom verschijnt submap ‘Bus’ in mapje ‘Routes’. 



Vrije mappenlaag verwijderen 

Bv. Map ‘Bus’ verwijderen 
•Klik op “x” achter ‘Bus’ (in rechterkolom)  
•Centraal verschijnt boodschap of u zeker bent dat u alle onderliggende 
gegevens wilt verwijderen.  
•Klik ‘OK’ om te bevestigen. Klik ‘Annuleer’ om te weigeren. 



Vrije mappenlaag bewerken 

Bv. Map ‘Bus’ bewerken 
•Klik op “instellingen” (laatste icoon) achter ‘Bus’ (in rechterkolom). 
•In centrale venster ‘Verander item’ kan u de naam wijzigen.  
•Bevestig met ‘OK’. Klik buiten centrale venster om wijziging af te breken. 



4. LAGEN 
4.1 Soorten lagen 

4.2 Boomstructuur: vaste en vrije lagen 

4.2.1 Vaste lagen 

4.2.2 Vrije lagen 

4.2.2.1 Vrije mappenlaag toevoegen, verwijderen en bewerken 

4.2.2.2 Vrije routelaag toevoegen, verwijderen en bewerken 



Vrije routelaag toevoegen 

Bv. Nieuwe route ‘De Lijn‘ toevoegen in map ‘Bus‘ 
•Klik op “+” achter ‘Bus’ (in rechterkolom) 
•In centrale venster ‘Nieuw item’, ‘Routelaag’ aanvinken()  
•Naam route invullen (bv. De Lijn) 
•In kleurenrooster klikken om kleur te kiezen en bevestigen met ‘OK’ 



Bovenaan in rechterkolom verschijnt route ‘De Lijn’ in submapje ‘Bus’. 



Vrije routelaag verwijderen 

Bv. route ‘De Lijn’ verwijderen 
•Klik op “x” achter ‘De Lijn’ (in rechterkolom) 
•Centraal verschijnt boodschap of u zeker bent dat u alle onderliggende 
gegevens wilt verwijderen.  
•Bevestig met ‘OK’. Klik ‘Annuleer’ om te weigeren. 



Vrije routelaag bewerken 

Bv. Route ‘De Lijn’ bewerken 
•Klik op ‘Instellingen’ (laatste icoon) achter ‘De Lijn’ (in rechterkolom). 
•In centrale venster ‘Verander item’ kan u naam en kleur wijzigen. 
•Bevestig met ‘OK’. Klik buiten centrale venster om wijziging af te breken. 



4. LAGEN 
4.1 Soorten lagen 

4.2 Boomstructuur: vaste en vrije lagen 

4.2.1 Vaste lagen 

4.2.2 Vrije lagen 

4.2.2.1 Vrije mappenlaag toevoegen, verwijderen en bewerken 

4.2.2.2 Vrije routelaag toevoegen, verwijderen en bewerken 

4.2.2.3 Vrije  puntenlaag toevoegen, verwijderen en bewerken 



Vrije puntenlaag toevoegen 

Bv. Nieuw punt ‘Fietsenstalling’ toevoegen in map ‘Points of Interest (POI)’  
•Klik op “+” achter ‘Points of Interest (POI)’ (in rechterkolom)  
•In centrale venster ‘Nieuw item’, ‘Puntenlaag’ aanvinken ()  
•Naam punt invullen (bv. Fietsenstalling)  
•Icoontje kiezen en bevestigen met ‘OK’ 



Bovenaan in rechterkolom verschijnt het punt ‘Fietsenstalling’ in map ‘Points of 
Interest (POI)’. 



Vrije puntenlaag verwijderen 

Bv. Punt ‘Fietsenstalling’ verwijderen 
•Klik op “x” achter ‘Fietsenstalling’. 
•Centraal verschijnt boodschap of u zeker bent dat u alle onderliggende 
gegevens wilt verwijderen.  
•Bevestig met ‘OK’. Klik ‘Annuleer’ om te weigeren. 



Vrije puntenlaag bewerken 

Bv. Punt ‘Fietsenstalling’ bewerken 
•Klik op ‘Instellingen’ (laatste icoon) achter ‘Fietsenstalling’ (in rechterkolom). 
•In centrale venster ‘Verander item’ kan u naam en icoon wijzigen.  
•Bevestig met ‘OK’. Klik buiten centrale venster om wijziging af te breken. 



5. BOUWSTENEN 
5.1 Punten 

5.1.1 Een punt toevoegen 

5.1.1.1 Zonder een bron te gebruiken 



Bv. Knelpunt toevoegen  (stap 1) 
•Klik op “+” achter Knelpunt (in rechterkolom)  



Bv. Knelpunt toevoegen (stap 2) 
•Klik nu op de plaats op de kaart waar u dit Knelpunt wilt voegen 



Bv. Knelpunt toevoegen (resultaat) 
•Op kaart: rood ballonnetje op plaats waar u knelpunt toevoegde.  
•Midden rechterkolom: knelpunt ‘Nieuw’ in blauw balkje. 
•Onderaan rechterkolom: (lege) detailvenster bij knelpunt ‘Nieuw’. 

Opmerking! Op dezelfde wijze kan u Points of Interest (POI’s) toevoegen. Visualisatie op de kaart is 
verschillend. Elke POI wordt gevisualiseerd met een eigen uniek icoontje, in plaats van een rood ballonnetje. 



5. BOUWSTENEN 
5.1 Punten 

5.1.1 Een punt toevoegen 

5.1.1.1 Zonder een bron te gebruiken 

5.1.1.2 Door een bron te gebruiken 



Bv. Knelpunt toevoegen (stap 1) 
•Klik op geel ballonnetje om bron te openen (detailvenster opent op kaart) 
•Klik rechts onderaan in detailvenster op pijltje naast ‘Kopieer alles’  
 informatie gekoppeld aan deze bron (nl. naam, beschrijving, foto en 
positionering op de kaart) wordt integraal overgenomen.  



Bv. Knelpunt toevoegen (stap 2) 
•Applicatie weet nog niet als welk type punt (knelpunt of POI) u de bron wilt 
opslaan (pop-up ‘Selecteer eerst een puntenlaag rechts’) 
•Klik op ‘OK’ om pop-up te sluiten 



Bv. Knelpunt toevoegen (stap 3) 
•Klik op ‘Knelpunt’ (in rechterkolom): lijntje verschijnt onder ‘Knelpunt’.  
•Klik opnieuw op pijltje rechts onderaan in detailvenster achter ‘Kopieer alles’.  



Bv. Knelpunt toevoegen (resultaat) 
•Op kaart: rood ballonnetje over geel ballonnetje van bron die u integraal toevoegde als 
knelpunt  
•Midden rechterkolom: knelpunt ‘Parking Wetenschapspark gebouw 1’ in blauw balkje  
•Onderaan rechterkolom: detailvenster (met inhoud) bij knelpunt ‘Parking 
Wetenschapspark gebouw 1’ 

Opmerking! Op dezelfde wijze kan u Points of Interest (POI’s) toevoegen. Visualisatie op de kaart is 
verschillend. Elke POI wordt gevisualiseerd met een eigen uniek icoontje, in plaats van een rood ballonnetje. 



5. BOUWSTENEN 
5.1 Punten 

5.1.1 Een punt toevoegen 

5.1.1.1 Zonder een bron te gebruiken 

5.1.1.2 Door een bron te gebruiken 

5.1.2 Informatie met betrekking tot het punt wijzigen 

5.1.2.1 Met behulp van informatie uit andere bronnen 



Bv. Beschrijving knelpunt ‘Parking imob 2’ veranderen (= rode ballon op kaart) 
•Onderaan rechterkolom: detailvenster knelpunt met beschrijving ‘Gevaarlijke parking’ 
•Klik 1x op willekeurig geel ballonnetje op kaart (detailvenster bron opent op kaart)  
•Klik in detailvenster bron op pijltje achter de beschrijving 



Bv. Beschrijving knelpunt ‘Parking imob 2’ veranderen (= rode ballon op kaart) 
•In detailvenster knelpunt (onderaan rechterkolom): oorspronkelijke 
beschrijving is vervangen door de nieuwe beschrijving 

Op dezelfde manier naam knelpunt vervangen door naam van andere bron! 



Bv. Foto’s toevoegen aan knelpunt 
•Op kaart: in detailvenster bron klikken op pijltje onder de foto.  
•Foto wordt toegevoegd aan detailvenster knelpunt (onderaan rechterkolom) 

Opmerking! Deze methode kunt  u  op exact dezelfde manier toepassen om informatie met betrekking tot 
Points of Interest (POI’s) te wijzigen. 



5. BOUWSTENEN 
5.1 Punten 

5.1.1 Een punt toevoegen 

5.1.1.1 Zonder een bron te gebruiken 

5.1.1.2 Door een bron te gebruiken 

5.1.2 Informatie met betrekking tot het punt wijzigen 

5.1.2.1 Met behulp van informatie uit andere bronnen 

5.1.2.2 Zonder informatie uit andere bronnen 



•Klik 1x op detailvenster knelpunt (onderaan in rechterkolom)  
•Detailvenster opent centraal in beeld  
•Met behulp van 4 tabbladen kan informatie manueel aangepast worden. 



In tabblad ‘Samenvatting’ kunt u: 
•Naam van knelpunt veranderen. 
•Rangorde van belangrijkheid aangeven ()  
•Een of meerdere foto’s roteren (         ) 
•Een of meerdere foto’s verwijderen (     ) 
•Foto’s vergroten door erop te klikken 

Rangorde van belangrijkheid aangeven op andere manier: 
•In rechterkolom standaardscherm, in blauwe balkje 
van knelpunt 
•Één of meerdere bolletjes aanklikken  

Rangorde van belangrijkheid gevisualiseerd op kaart: 
•Hoe belangrijker het knelpunt, hoe dikker het rode 
ballonnetje op de kaart 



In tabblad ‘Beschrijving’ kunt u:  
•Beschrijving bij knelpunt aanpassen 

In tabblad ‘Richtlijnen’ kunt u:  
•aanvullen welke maatregelen u zal nemen om 
het knelpunt aan te pakken 

In het tabblad ‘Upload foto’ kunt u:  
•één of meerdere extra foto’s (die u reeds op uw 
PC had opgeslagen) van betreffende knelpunt 
toevoegen 

Deze methode kunt u  op exact dezelfde manier toepassen om informatie met betrekking tot  
Points of Interest (POI’s) te wijzigen. 



5. BOUWSTENEN 
5.1 Punten 

5.1.1 Een punt toevoegen 

5.1.1.1 Zonder een bron te gebruiken 

5.1.1.2 Door een bron te gebruiken 

5.1.2 Informatie met betrekking tot het punt wijzigen 

5.1.2.1 Met behulp van informatie uit andere bronnen 

5.1.2.2 Zonder informatie uit andere bronnen 

5.1.3 Een punt verplaatsen 



Bv. Knelpunt verplaatsen  
•Klik op rode ballonnetje en houdt linker muisknop ingedrukt 
•Versleep muis naar plaats waar knelpunt gepositioneerd moet worden 
•Tijdens slepen ziet u dat een kruisje en schaduw verschijnen onder het knelpunt 
•Laat linker muisknop los op plaats waar u het knelpunt wilt positioneren  
•Ballonnetje valt dan op juiste plaats. Kruisje en schaduw onder ballonnetje verdwijnen.  

Deze methode kunt u op exact dezelfde manier toepassen om een Point of Interest (POI’s) te verplaatsen. 



5. BOUWSTENEN 
5.1 Punten 

5.1.1 Een punt toevoegen 

5.1.1.1 Zonder een bron te gebruiken 

5.1.1.2 Door een bron te gebruiken 

5.1.2 Informatie met betrekking tot het punt wijzigen 

5.1.2.1 Met behulp van informatie uit andere bronnen 

5.1.2.2 Zonder informatie uit andere bronnen 

5.1.3 Een punt verplaatsen 

5.1.4 Een punt verwijderen 



Bv. Knelpunt verwijderen 
•Klik in rechterkolom, in blauwe balkje van het knelpunt, op “X” 
•Rode ballonnetje op kaart zal eveneens verdwijnen 

Deze methode kunt u op exact dezelfde manier toepassen om een Point of Interest (POI’s) te verwijderen. 



5. BOUWSTENEN 
5.2 Routes 

5.2.1 Een route tekenen 



Bv. Veilige fietsroute toevoegen  
•Klik op “+” achter ‘Veilige routes’ in submap ‘Fiets’ (in rechterkolom) 

Een handige tip bij het tekenen van routes is dat u in plaats van te werken met de platte kaart, werkt met 
satellietbeelden omdat hierop de weginfrastructuur duidelijker zichtbaar is. 



•Klik op kaart/satellietbeeld om te starten 
•U ziet een vierkantje verschijnen 
•Dit vierkantje geeft startplaats aan van routemarkering 

•Beweeg de muis in de richting waarnaar u de route wilt 
tekenen.  
•Een stippellijn  wordt gevormd in de kleur (groen) van 
het gekozen routetype. 



•Beweeg verder: opnieuw  verschijnt een stippellijn 

•Klik om tweede tussenpunt vast te leggen 
•Blijf dit herhalen tot u de route niet meer verder wenst 
te tekenen 
•Elk nieuw deel van de route dat u bijtekent, wordt 
afgebakend door een routepunt 

•Klik 2x op het laatste punt om het tekenen van de route 
te stoppen 
•De vakjes die de tussenpunten in de route aanduiden 
verdwijnen 



•Na tekenen van de route , ziet u in de rechterkolom een nieuw grijs balkje 
verschijnen met daarin de naam ‘Nieuwe route’. 



5. BOUWSTENEN 
5.2 Routes 

5.2.1 Een route tekenen 

5.2.2 Een getekende route verplaatsen 



•Inzoomen  op route: soms ligt de route in het midden van de weg 
•Om de getekende route te verplaatsen: klik op de groene route zodat de 
puntmarkeringen opnieuw zichtbaar worden 



•Klik met linker muisknop op één puntmarkering 
•Hou de muisknop ingedrukt en sleep het punt naar de kant van de weg (stippellijn 
geeft resultaat van de verschuiving aan) 
•Verschuif zoveel punten als nodig is opdat de route op de juiste plaats op de weg 
wordt afgebeeld 



Om puntmarkeringen te verwijderen en versleepte route te bewaren: 
•Beweeg (niet klikken!) met de muis over het bijhorende grijze balkje in de 
rechterkolom  
•Route op de kaart licht kort op en puntmarkeringen verdwijnen 



Naam van de route wijzigen In grijze balkje in rechterkolom 
•Klik dubbel op grijze balkje ‘Nieuwe route’ (tekst wordt blauw gemarkeerd)  
•Tik nieuwe naam in (bv. Agoralaan) 
•Klik even buiten het balkje om nieuwe naam op te slaan 
•De nieuwe naam verschijnt in het grijze balkje 



5. BOUWSTENEN 
5.2 Routes 

5.2.1 Een route tekenen 

5.2.2 Een getekende route verplaatsen 

5.2.3 Een getekende route verwijderen 



Bv. Route ‘Agoralaan’ verwijderen 
•Klik op “X” in grijze balkje ‘Agoralaan’ 
•Bijhorende route op de kaart licht op  
•Route op de kaart verdwijnt en het grijze balkje verdwijnt 



5. BOUWSTENEN 
5.2 Routes 

5.2.1 Een route tekenen 

5.2.2 Een getekende route verplaatsen 

5.2.3 Een getekende route verwijderen 

5.3 Overzicht van aangemaakte punten en routes tonen op de kaart 



•Aantal te creëren bouwstenen (punten en routes) is oneindig 
•Door te werken in lagen, wordt informatie op overzichtelijke manier in 
beeld gebracht 
•Elke laag kan aan- () en uitgevinkt () worden 

•Bronnen kunnen verborgen worden (soms handig 
om overzicht te bewaren) 
•Bronnen verbergen door in linkerkolom alle 
checkboxen af te vinken () 





Alle ‘Punten’ (zowel knelpunten als POI’s) worden getoond 
op kaart 

Enkel de POI’s worden getoond op kaart 

Enkel de knelpunten en de POI ‘School’ en POI ‘Politie’ 
worden getoond op kaart 

Alle checkboxen aangevinkt ()  alle bouwstenen 
worden op kaart getoond 



De routes van alle modi worden getoond op kaart. 

Enkel de fietsroutes worden getoond op kaart. 



6. DE KAART ZICHTBAAR MAKEN VOOR 
BEZOEKERS VAN UW WEBSITE 
6.1 Kadreren van de kaart 



Kaart kadreren  
= centrale punt op kaart en zoomniveau vastleggen 

•Verschuif kaart zodanig dat alle gegevens (knelpunten, POI’s, routes) in het midden 
van de kaart staan  
•Bepaal het gewenste zoomniveau  
•Klik bovenaan in beeld op knop ‘Settings’ 



•‘Latitude’, ‘longitude’ en ‘zoom level’: resultaat van uw verschuif- en in- en 
uitzoomwerk.  
•Opslaan =  klikken op ‘Fix als project startpunt’ 
•Boodschap ‘Update ok’ verschijnt 



6. DE KAART ZICHTBAAR MAKEN VOOR 
BEZOEKERS VAN UW WEBSITE 
6.1 Kadreren van de kaart 

6.2 Personaliseren van de kaart 



Geef bij Project titel een naam aan het 
project  

Voeg bij Project Omschrijving een korte 
beschrijving toe 



6. DE KAART ZICHTBAAR MAKEN VOOR 
BEZOEKERS VAN UW WEBSITE 
6.1 Kadreren van de kaart 

6.2 Personaliseren van de kaart 

6.3 Koppelen van de kaart aan uw website 



•Hyperlink op uw eigen website een knop 
of woord aan ‘Output URL’.  
•Checkbox bij ‘Project zichtbaar?’ moet 
steeds aangevinkt () zijn. 

Bekijk uw eindresultaat (voordat u dit koppelt aan uw website): 
•Kopieer ‘Output URL’ naar een nieuw tabblad 
•Klik op ‘Enter’ om uw resultaat te bekijken 



•Rechterkolom: boomstructuur met alle gegevens om op kaart te tonen 
•Lagen boomstructuur openklappen: klik op “+” tekens 
•Bouwstenen (routes en punten) visualiseren op kaart: gewenste checkbox(en) 
aanvinken ()  
•Visualisatie routes: met gekleurde lijnen 
•Visualisatie knelpunten: met rode ballonnen  
•Visualisatie Interessante punten (POI’s): met unieke icoontjes  



Knelpunten en POI’s openen: klikken op rode 
ballonnen/unieke icoontjes  

Foto’s vergroten door erop te klikken 


