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Handleiding Moving Forward 

Deel 3: PC applicatie projectleider 

 

De laatste jaren is er al veel aandacht besteed aan kennisopbouw rond bereikbaarheidskaarten, met als doel 
“duurzame mobiliteit”. De overheid verleent subsidies en voorziet begeleiding voor instellingen en organisaties 
die bereid zijn op dit vlak inspanningen te leveren. Toch zijn er nog enkele belangrijke knelpunten, waardoor het 
potentieel van bereikbaarheidskaarten niet optimaal wordt benut. Met de Europese projecten “Moving Forward” 
en “Moving Further” biedt het Instituut voor Mobiliteit (Universiteit Hasselt) samen met de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde (VSV) en de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO, 
een oplossing voor deze knelpunten. Het doel van dit project is een GIS-gebaseerde internettool te ontwikkelen, 
waardoor bereikbaarheidskaarten op een innovatieve manier door betrokkenen kunnen worden opgesteld en 
geraadpleegd. De realisatie hiervan gebeurt door middel van een koppeling van vernieuwende GSM-technologie 
en ICT-toepassingen. Dankzij deze koppeling is het enerzijds mogelijk om de dataverzameling te automatiseren en 
te digitaliseren waardoor men informatie eenvoudiger kan updaten. Daarnaast kan de gebruiker de kaarten ook 
digitaal raadplegen. Hierdoor neemt de interactiviteit en betrokkenheid van de gebruikers toe. 

 

In het vierde deel van deze handleiding wordt de werking van de nieuwe, geüpgradede PC applicatie voor 
projectleiders toegelicht. Deze applicatie wordt gebruikt om de geselecteerde punten van de dataverzamelaars in 
detail te bekijken, een aantal punten te selecteren en/of te integreren en ze te bewerken. Tenslotte kunnen in 
deze applicatie ook routes getekend worden. De belangrijkste extra functionaliteiten die werden toegevoegd zijn: 

 Meerdere foto’s kunnen gekoppeld worden aan 1 punt. 

 Projectleiders kunnen zelf nieuwe Points of Interest aanmaken en eigen icoontjes kiezen. 

 Naast veilige en onveilige routes en naast routes met beperkte voorzieningen, kunnen projectleiders nu 
ook nieuwe routes aanmaken en zelf kiezen met welke kleur zij die route willen visualiseren. 

 Dankzij deze upgrade wordt het mogelijk meerdere afgewerkte kaarten te integreren in één globale kaart.  

 

Indien u bij het doorlopen van deze handleiding bijkomende vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de 
helpdesk van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt of de Vlaamse Stichting Verkeerskunde: 

 

Edith Donders      Paul Michielsen 
IMOB – UHasselt     Vlaamse Stichting Verkeerskunde  
Tel: +32 (0)11/26.91.02     Tel: +32 (0)15/44.61.37 
E-mail: edith.donders@uhasselt.be   E-mail: paul.michielsen@vsv.be  

 

Kevin CLIJMANS  
IMOB – UHasselt 
Tel: +32 (0)11/26.91.65 

E-mail: kevin.clijmans@uhasselt.be 
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1 Toegang tot de Moving Forward webapplicatie 

1.1 Gebruik de juiste webbrowser 

Om de Moving Forward webapplicatie te starten, dien je gebruik te maken van Google Chrome, Modzilla Firefox 
of Safari en niet van Internet Explorer. 

 

    Googe Chrome     Modzilla Firefox        Safari   Internet Explorer 

       

Zowel Google Chrome, Modzilla Firefox als Safarai kunt u gratis downloaden. Het is belangrijk dat u deze stap 
niet overslaat omdat de Moving Forward webapplicatie niet correct werkt met de traditionele webbrowser 
Internet Explorer.  

 

 

 

1.2 Inloggen 

 

Om in te loggen als projectleider in de nieuwe applicatie, surft u eerst naar de volgende site: 
http://www.movingforward.be/applicatie_R2. Als projectleider heeft u een gebruikersnaam en een paswoord 
ontvangen. Vul ze in, in de daarvoor voorziene velden en klik op de knop ‘Login’. 

Onder Projecten – gebruikersprofielen klik je op Projectleider/Project leader zodat dit een blauwe achtergrond 
krijgt. Klik daarna op de knop ‘Start’. 
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2 Onderdelen van het scherm 

Wanneer u inlogt als projectleider opent automatisch het onderstaande scherm.  Dit scherm bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

 

Linkerkolom 

Bronnen: Dit zijn de punten die door de dataverzamelaars met de smartphones verzameld werden. Meer 
informatie over bronnen vindt u in hoofdstuk 3. 

 

Centraal 

Kaart: Hierop wordt een bepaald gebied afgebeeld in Google Maps. Alle Google Maps functionaliteiten worden 
integraal overgenomen. De meest interessante functionaliteiten van Google Maps worden beschreven in 
hoofdstuk 7. 

 

Rechterkolom 

In de rechterkolom kan u de bouwstenen van de kaart aanmaken. Dit zijn de punten en de routes die u op de 
kaart gaat afbeelden. De bouwstenen worden opgeslagen in lagen. Meer informatie over lagen en bouwstenen 
vindt u respectievelijk in hoofdstukken 4 en 5. 
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3 Bronnen 

De dataverzamelaars hebben bronnen verzameld door ze te fotograferen (al dan niet met smartphones). Aan 
deze gefotografeerde locaties hebben zij verder nog extra informatie toegevoegd (nl. naam en beschrijving). De 
bronnen die zij voor u als projectleider zichtbaar hebben gemaakt vindt u terug op onderstaande wijze. 

 

3.1 Bronnen van uw eigen dataverzamelaars 

3.1.1 Alle bronnen in de linkerkolom en op de kaart 

 

Vink in de linkerkolom bovenaan de checkbox () voor ‘Mijn dataverzamelaars’ aan om de verzamelde bronnen 
te zien. In de linkerkolom worden de bronnen onder mekaar opgelijst. Voor de naam van elke bron staat een geel 
verticaal streepje. Op de kaart worden de verzamelde bronnen gevisualiseerd met een geel ballonnetje. 

3.1.2 Bronnenmarkering via unieke pointer op de kaart 

 

Wanneer we in de linkerkolom met de muis over de bronnen bewegen, zien we met welke gele ballonnetjes op 
de kaart deze bronnen overeenkomen. In dit voorbeeld houden we de muis stil in de linkerkolom bij het punt 
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‘Kruising Agoralaan met’ (niet klikken op dit punt!). We zien op de kaart dat het gele ballonnetje dat hierbij hoort 
gemarkeerd wordt met een unieke pointer. 

3.1.3 Bronnen bij in- en uitzoomen van de kaart 

 

Door in te zoomen op de kaart, vermindert het aantal gele ballonnetjes op de kaart. Overeenkomstig vermindert 
ook het aantal bronnen dat zichtbaar is in de linkerkolom. Het aantal bronnen in de linkerkolom komt steeds 
overeen met het aantal gele ballonnetjes op de kaart en wijzigt al naargelang er in- of uitgezoomd wordt. 

3.1.4 Bronnen per dataverzamelaar 

 

Door in de linkerkolom te klikken op het “+” teken (wordt “-“ teken na het klikken) voor ‘Mijn dataverzamelaars’ 
opent u de lijst van alle dataverzamelaars van uw project die (met de smartphones) foto’s van locaties gemaakt 
hebben. Door de checkboxen () aan en uit te vinken, kunt u zelf kiezen van welke dataverzamelaar(s) u de 
bronnen wilt zien. In het voorbeeld hierboven ziet u enkel de bronnen die verzameld werden door 
dataverzamelaars 10, 6 en 8. De bronnen van dataverzamelaars 4 en 7 worden niet getoond. 
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3.2 Bronnen van dataverzamelaars uit andere projecten 

 

Indien gewenst kan er ook een rubriek ‘Andere dataverzamelaars’ gekoppeld worden aan uw project. Deze 
rubriek bevat de bronnen die verzameld werden door dataverzamelaars van andere projecten. Op deze manier 
kan het bronnenmateriaal van meerdere kaarten gemakkelijk geïntegreerd worden in 1 globale kaart. 

Bv. In gemeente X maken 3 scholen, elk apart, een eigen schoolbereikbaarheidskaart. Elke school visualiseert zijn eigen kaart op zijn eigen 
website. De mobiliteitsambtenaar van gemeente X wilt graag 1 globale bereikbaarheidskaart maken waarin de punten die verzameld 
werden door de 3 scholen opgenomen worden. Dit is nu mogelijk! De mobiliteitsambtenaar neemt hiervoor gewoon even contact op met 
het IMOB en geeft aan van welke scholen hij/zij de verzamelde punten wilt gebruiken. Dankzij een eigen unieke login zal hij/zij vervolgens 
toegang krijgen tot deze data. 

 

3.3 Verwerkte bronnen markeren 

 

Bronnen die reeds bekeken en verwerkt zijn, kunnen gemarkeerd worden zodanig dat dit visueel duidelijk wordt. 
Deze markering gebeurt door in de linkerkolom de checkbox bij het verwerkte knelpunt aan te vinken (). In de 
linkerkolom wordt dan het gele, verticale streepje voor de naam van de bron blauw. Ook het overeenkomstige 
gele ballonnetje op de kaart krijgt nu een blauwe kleur. 
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4 Lagen 

 

4.1 Soorten lagen 

De applicatie slaat alle informatie die we tonen op de kaart op in lagen. Op die manier behoudt u het overzicht en 
wordt de informatie gestructureerd bijgehouden. We onderscheiden drie types van lagen: 

 Puntenlaag: Locaties die gemarkeerd worden op de kaart zijn bouwstenen die we kortweg ‘punten’ 
noemen. Elk type punt (bv. knelpunt) wordt gevisualiseerd met een uniek icoontje. Elk type punt wordt 
opgeslagen in een aparte laag. 

 Routelaag: Ook routes zijn bouwstenen die we kunnen markeren op de kaart. Elk type route (bv. veilig, 
onveilig, …) wordt gevisualiseerd met een gekleurd streepje. Elk type route wordt opgeslagen in een 
aparte laag. 

 Mappenlaag: Een mappenlaag wordt gebruikt om puntenlagen en routelagen in te verzamelen en 
groeperen. 

 

 

4.2 Boomstructuur: vaste en vrije lagen 

 

4.2.1 Vaste lagen 

Scholen die aan de slag gaan met Moving Forward ontvangen een voorgeprogrammeerde boomstructuur van een 
aantal vaste lagen. De voorgeprogrammeerde lagen kunnen niet verwijderd of gewijzigd worden. Deze template 
van lagen ziet er als volgt uit: 

 

 

 

4.2.2 Vrije lagen 

Naast de voorgeprogrammeerde lagen van de template, kan de projectleider zelf ook nieuwe lagen aanmaken 
(zowel punten-, route- als mappenlagen). Nieuw aangemaakte lagen, oftwel ‘vrije lagen’, kunnen toegevoegd, 
verwijderd en bewerkt worden. 
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4.2.2.1 VRIJE MAPPENLAAG TOEVOEGEN, VERWIJDEREN EN BEWERKEN 

 

 

 

Een mappenlaag toevoegen doet u als volgt. In bovenstaand voorbeeld voegen we in de map ‘Routes’ een 
nieuwe submap ‘Bus’ toe. We klikken daarvoor eerst op het “+”teken achter ‘Routes’, bovenaan in de 
rechterkolom. Het venster ‘Nieuw item’ opent centraal op uw scherm. Hierin vinkt u ‘Map’ () aan. U vult de 
naam in die u aan deze map wilt geven (bv. Bus) en klikt vervolgens op OK. Zoals getoond wordt in onderstaand 
screenshot, ziet u nu bovenaan in de rechterkolom de submap ‘Bus’ verschijnen in het mapje ‘Routes’. 
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Een mappenlaag verwijderen doet u als volgt. Om de map ‘Bus’ te verwijderen, klikt u in de rechterkolom achter 
‘Bus’ op het “x” teken. Een nieuw venster opent centraal op uw scherm. Hierin wordt gevraagd of u zeker bent 
dat u alle onderliggende gegevens wilt verwijderen. Klik ‘OK’ om te bevestigen. Klik ‘Annuleer’ om te weigeren. 

 

 

 

Een mappenlaag bewerken doet u als volgt. Om de map ‘Bus’ te bewerken, klikt u bovenaan in de rechterkolom 
achter ‘Bus’ op het laatste symbool ‘Instellingen’. Een nieuw venster ‘Verander item’ opent centraal op uw 
scherm. Hier kan u de naam van de map wijzigen. Klik ‘OK’ om te bevestigen. Klik buiten het witte venster om het 
wijzigen af te breken. 
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4.2.2.2 VRIJE ROUTELAAG TOEVOEGEN, VERWIJDEREN EN BEWERKEN 

 

 

 

Een routelaag toevoegen doet u als volgt. In bovenstaand voorbeeld voegen we in de map ‘Bus’ een nieuwe 
route ‘De Lijn’ toe. We klikken daarvoor eerst op het “+”teken achter ‘Bus’, bovenaan in de rechterkolom. Het 
venster ‘Nieuw item’ opent centraal op uw scherm. Hierin vinkt u ‘Routelaag’ () aan. U vult de naam in die u 
aan deze route wilt geven (bv. De Lijn) en klikt in het kleurenrooster om een kleur te kiezen die u aan de route 
wilt geven. Klik ‘OK’ om te bevestigen. Zoals getoond wordt in onderstaand screenshot, ziet u nu bovenaan in de 
rechterkolom de route ‘De Lijn’ verschijnen in het submapje ‘Bus’. 
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Een routelaag verwijderen doet u als volgt. Om de route ‘De Lijn’ te verwijderen, klikt u in de rechterkolom 
achter ‘De Lijn’ op het “x” teken. Een nieuw venster opent centraal op uw scherm. Hierin wordt gevraagd of u 
zeker bent dat u alle onderliggende gegevens wilt verwijderen. Klik ‘OK’ om te bevestigen. Klik ‘Annuleer’ om te 
weigeren. 

 

 

Een routelaag bewerken doet u als volgt. Om de route ‘De Lijn’ te bewerken, klikt u bovenaan in de rechterkolom 
achter ‘De Lijn’ op het laatste symbool ‘Instellingen’. Een nieuw venster ‘Verander item’ opent centraal op uw 
scherm. Hier kan u de naam en de kleur van de route wijzigen. Klik ‘OK’ om te bevestigen. Klik buiten het witte 
venster om het wijzigen af te breken. 
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4.2.2.3 VRIJE PUNTENLAAG TOEVOEGEN, VERWIJDEREN EN BEWERKEN 

 

 

 

Een puntenlaag toevoegen doet u als volgt. In bovenstaand voorbeeld voegen we in de map ‘Points of Interest 
(POI)’ een nieuw punt ‘Fietsenstalling’ toe. We klikken daarvoor eerst op het “+”teken achter ‘Points of Interest 
(POI)’, bovenaan in de rechterkolom. Het venster ‘Nieuw item’ opent centraal op uw scherm. Hierin vinkt u 
‘Puntenlaag’ () aan. U vult de naam in die u aan dit punt wilt geven (bv. Fietsenstalling) en klikt op het icoontje 
waarmee u het punt wilt visualiseren. Klik ‘OK’ om te bevestigen. Zoals getoond wordt in onderstaand screenshot, 
ziet u nu bovenaan in de rechterkolom het punt ‘Fietsenstalling’ verschijnen in het mapje ‘Points of Interest 
(POI)’. 
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Een puntenlaag verwijderen doet u als volgt. Om het punt ‘fietsenstalling’ te verwijderen, klikt u in de 
rechterkolom achter ‘Fietsenstalling’ op het “x” teken. Een nieuw venster opent centraal op uw scherm. Hierin 
wordt gevraagd of u zeker bent dat u alle onderliggende gegevens wilt verwijderen. Klik ‘OK’ om te bevestigen. 
Klik ‘Annuleer’ om te weigeren. 

 

 

Een puntenlaag bewerken doet u als volgt. Om het punt ‘Fietsenstalling’ te bewerken, klikt u bovenaan in de 
rechterkolom achter ‘Fietsenstalling’ op het laatste symbool ‘Instellingen’. Een nieuw venster ‘Verander item’ 
opent centraal op uw scherm. Hier kan u de naam van het punt wijzigen en kan u een ander icoontje kiezen. Klik 
‘OK’ om te bevestigen. Klik buiten het witte venster om het wijzigen af te breken. 
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5 Bouwstenen 

5.1 Punten 

 

5.1.1 Een punt toevoegen 

5.1.1.1 ZONDER EEN BRON TE GEBRUIKEN 

 

Een knelpunt toevoegen kan door in de rechterkolom bovenaan met de muis te klikken op het “+” teken achter 
Knelpunt.  

 

 

Nadat u op het “+” teken klikte, dient u op de plaats op de kaart te klikken waar u dit Knelpunt wenst toe te 
voegen.  
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Op de kaart verschijnt een rood ballonnetje op de plaats waar u het knelpunt toevoegde. In het midden van de 
rechterkolom verschijnt het knelpunt ‘Nieuw’ in een blauw balkje. Onderaan in de rechterkolom ziet u het (lege) 
detailvenster dat hoort bij het knelpunt ‘Nieuw’. 

Opmerking!  
Methode 1 kunt u op identiek dezelfde wijze toepassen om Points of Interest (POI’s) toe te voegen. Enkel de 
visualisatie op de kaart is verschillend. Elke POI wordt gevisualiseerd met een eigen uniek icoontje, in plaats van 
een rood ballonnetje. 

 

5.1.1.2 DOOR EEN BRON TE GEBRUIKEN 

 

Opnieuw zullen we een ‘Knelpunt’ toevoegen, maar deze keer vertrekken we van één van de bronnen. Om een 
bron te openen klikken we op een geel ballonnetje op de kaart. Het detailvenster van deze bron opent op de 
kaart zelf. Om de informatie die gekoppeld is aan deze bron (nl. naam, beschrijving, foto en positionering op de 
kaart) integraal over te nemen, klikt u rechts onderaan in het detailvenster op het pijltje naast ‘Kopieer alles’.  
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Bij het klikken weet de applicatie nog niet als welk type punt u deze bron wilt opslaan (zie pop-up met de 
boodschap ‘Selecteer eerst een puntenlaag rechts’). U kunt het opslaan als ‘Knelpunt’ of als één van de vier 
POI’s. In dit voorbeeld kiezen we ervoor om de bron op te slaan als ‘Knelpunt’. Klik daarom eerst op ‘OK’ in de 
pop-up.  

 

 

Klik bovenaan in de rechterkolom op ‘Knelpunt’. Er verschijnt een lijntje onder ‘Knelpunt’. Klik vervolgens 
opnieuw op het pijltje rechts onderaan in het detailvenster achter ‘Kopieer alles’.  
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Op de kaart verschijnt een rood ballonnetje over het geel ballonnetje van de bron die u integraal toevoegde als 
knelpunt. In het midden van de rechterkolom verschijnt het toegevoegde knelpunt ‘Parking Wetenschapspark 
gebouw 1’ in een blauw balkje. Onderaan in de rechterkolom ziet u het detailvenster (met inhoud) dat hoort bij 
het knelpunt ‘Parking Wetenschapspark gebouw 1’. 

Opmerking!  
Methode 2 kunt u op identiek dezelfde wijze toepassen om Points of Interest (POI’s) toe te voegen. Enkel de 
visualisatie op de kaart is verschillend. Elke POI wordt gevisualiseerd met een eigen uniek icoontje, in plaats van 
een rood ballonnetje. 

 

5.1.2 Informatie met betrekking tot het punt wijzigen 

5.1.2.1 MET BEHULP VAN INFORMATIE UIT ANDERE BRONNEN 

 

De naam en/of beschrijving van het knelpunt veranderen doet u als volgt. In bovenstaand voorbeeld ziet u in de 
rechterkolom (in het blauwe balkje) het knelpunt ‘Parking imob 2’. Op de kaart wordt dit knelpunt afgebeeld met 
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het rode ballonnetje. Onderaan in de rechterkolom ziet u het detailvenster van dit knelpunt. Hierin kunt u de 
beschrijving ‘Gevaarlijke parking’ aflezen. Om deze beschrijving te vervangen klikt u 1x op een geel ballonnetje op 
de kaart zodat het detailvenster van deze bron opent op de kaart zelf. In dit detailvenster klikt u vervolgens op 
het pijltje achter de beschrijving van deze bron. Op onderstaand screenshot ziet u nu dat onderaan in de 
rechterkolom, in het detailvenster van het knelpunt, de oorspronkelijke beschrijving vervangen werd door de 
nieuwe beschrijving. 

 

Op dezelfde manier kunt u ook de naam van het knelpunt vervangen door de naam van een ander knelpunt. 

 

Op de kaart ziet u in het detailvenster van de bron eveneens een pijltje staan onder de foto. Wanneer u op dit 
pijltje klikt, wordt de foto toegevoegd aan het detailvenster van het knelpunt, onderaan in de rechterkolom. De 
oorspronkelijke foto wordt dus niet overschreven. De nieuwe foto wordt gewoon toegevoegd. Hierdoor kunt u 
een knelpunt visualiseren met meerdere foto’s. 

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

 

Informatie verbonden aan een knelpunt kan ook gewijzigd worden zonder hiervoor gebruik te maken van andere 
bronnen. Dit doet u door onderaan in de rechterkolom 1x te klikken op het detailvenster van het knelpunt. Dit 
detailvenster wordt dan centraal in uw beeld geopend. Met behulp van 4 tabbladen kan de informatie manueel 
aangepast worden. 

 

In het tabblad ‘Samenvatting’ kunt u: 

 De naam van het knelpunt veranderen. 

 Een rangorde van belangrijkheid aangeven ().  

 Een of meerdere foto’s roteren door te klikken op 

. 

 Een of meerdere foto’s verwijderen door te 

klikken op . 

 Foto’s vergroten om ze gemakkelijker te kunnen 
bekijken door te klikken op een foto. 

  

 
 

De rangorde van belangrijkheid kunt u eveneens 
wijzigen in de rechterkolom van het standaardscherm, 
in het blauwe balkje van het knelpunt, door één of 
meerdere bolletjes aan te klikken. Hoe meer bolletjes 
gekleurd zijn, hoe belangrijker het knelpunt.  

  

 

De belangrijkheid van het knelpunt wordt ook op de 
kaart visueel in beeld gebracht. Hoe belangrijker het 
knelpunt, hoe dikker het rode ballonnetje op de kaart. 
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In het tabblad ‘Beschrijving’ kunt u de beschrijving die 
hoort bij dit knelpunt aanpassen. 
 

  

 

In het 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 
het betreffende knelpunt toevoegen. 
 

 

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

 

5.1.3 Een punt verplaatsen 

De ingebouwd GPS in de smartphone houdt bij op welke locatie u een foto neemt. De foto wordt dan onmiddellijk 
op de juiste plaats op de kaart getoond. Maar de GPS is niet altijd even nauwkeurig. Daardoor wijkt de plaats 
waar de foto op de kaart getoond wordt soms enkele meters af van de juiste plaats. Dit kunt u op de volgende 
manier manueel corrigeren: 
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Om een knelpunt te verplaatsen klikt u op het rode ballonnetje en houdt u de linker muisknop ingedrukt. 
Versleep de muis naar de plaats waar het knelpunt gepositioneerd moet worden. Tijdens het slepen ziet u dat er 
een kruisje en een schaduw verschijnt onder het knelpunt. Wanneer u op de plaats bent waar u het knelpunt wilt 
positioneren laat u de linker muisknop los. Het ballonnetje valt dan op de juiste plaats. Het kruisje en de schaduw 
onder het ballonnetje verdwijnen.  

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

 

5.1.4 Een punt verwijderen 

 

Om een knelpunt volledig te verwijderen klikt u in de rechterkolom, in het blauwe balkje van het knelpunt, op de 
X. Het rode ballonnetje op de kaart zal dan eveneens verdwijnen. 

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

 

5.2.1 Een route tekenen 

In sectie 4.2.2.2 wordt uitgelegd hoe u nieuwe routelagen kunt toevoegen, bewerken (= van kleur en naam 
veranderen) en verwijderen. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u een route kunt tekenen op de kaart. 

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 (zie sectie 7.1.3). Om een route toe te 
voegen op de kaart/het satellietbeeld, gaat u als volgt te werk: 

 

In het bovenstaand voorbeeld zullen we een veilige fietsroute toevoegen. In de rechterkolom, in het mapje 
‘Routes’ ziet u de submap ‘Fiets’. In de submap ‘Fiets’ klikt u op het “+” teken bij ‘Veilige routes’. 

 

 

Klik op de kaart/het satellietbeeld waar u wenst te starten 
met het tekenen van de route. Op de plaats waar u klikt, ziet u 
een vierkantje verschijnen. Omdat de ‘veilige route’ die we 
gaan toevoegen een groene kleur heeft, is dit vierkantje 
eveneens groen. Dit vierkantje geeft de startplaats aan van de 
routemarkering. 

  

 

Beweeg met de muis in de richting waarnaar u de route wilt 
tekenen. U ziet dat er een stippellijn gevormd wordt in de 
kleur (groen) van het gekozen routetype. 
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Klik 1 maal om een tussenpunt vast te leggen. U ziet dat er 
een volle lijn verschijnt tussen het startpunt van de 
routemarkering en het eerste tussenpunt.  

  

 

Beweeg dan verder en u ziet opnieuw een stippellijn 
verschijnen. 

  

 

Klik op het tweede tussenpunt vast te leggen. Dit blijft u 
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. 

  

 

Wilt u het tekenen van de route stoppen, dan klikt u 2 maal op 
het laatste punt. De vakjes die de tussenpunten in de route 
aanduiden verdwijnen. 
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Wanneer u de route hebt getekend, ziet u in de rechterkolom ook een nieuw grijs balkje verschijnen met daarin 
de naam ‘Nieuwe route’. 

 

5.2.2 Een getekende route verplaatsen 

Wanneer u inzoomt op de route merkt u in sommige gevallen dat de route die u tekende in het midden van de 
weg ligt. In onderstaand voorbeeld gaat het om een veilige fietsroute die logischerwijs aan de zijkant van de weg 
moet liggen. Om de getekende route te verplaatsen gaat u als volgt te werk: 

 

Klik op de groene route zodat de puntmarkeringen opnieuw zichtbaar worden. 
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Klik met de linker muisknop op één puntmarkering, hou de muisknop ingedrukt en sleep het punt naar de kant 
van de weg. De stippellijn geeft het resultaat van de verschuiving aan. Verschuif op deze wijze zoveel punten als 
nodig is opdat de route op de juiste plaats op de weg wordt afgebeeld. 

 

 

Om ervoor te zorgen dat de puntmarkeringen verdwijnen en de versleepte route bewaard wordt, beweegt u even 
(niet klikken!) met de muis over het bijhorende grijze balkje in de rechterkolom (in dit voorbeeld het grijze balkje 
met de naam ‘Nieuwe route’). U ziet dan dat de route op de kaart even kort oplicht en dat de puntmarkeringen 
verdwijnen. 
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In het grijze balkje in de rechterkolom kan u de naam van de route wijzigen. Hiervoor klikt u eerst dubbel op het 
grijze balkje ‘Nieuwe route’. U ziet dat de tekst dan in het blauw gemarkeerd wordt. U kunt nu de nieuwe naam 
intikken (bv. Agoralaan). Om de nieuwe naam op te slaan, klikt u gewoon even buiten het balkje. U ziet de nieuwe 
naam dan in het grijze balkje staan. 

 

5.2.3 Een getekende route verwijderen 

 

Om een getekende route te verwijderen gaat u als volgt te werk. U klikt met de muis in de rechterkolom op het 
“x” teken van het grijze balkje waarin de naam staat van de route die u wilt verwijderen. U ziet dat de route die 
hoort bij dit grijze balkje oplicht op de kaart. Nadat u heeft geklikt op het “x” teken verdwijnt de route op de kaart 
en verdwijnt eveneens het bijhorende grijze balkje in de rechterkolom. 
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5.3 Overzicht van aangemaakte punten en routes tonen op de kaart 

Het aantal bouwstenen (punten en routes) dat kan aangemaakt worden op de kaart is oneindig. Maar door te 
werken in lagen, heeft u nog steeds de mogelijkheid om de veelheid aan informatie op een overzichtelijke manier 
in beeld te brengen. Elke laag kan immers aan en uitgevinkt worden, bijvoorbeeld: 

 

 

Om een goed beeld te krijgen van alle punten en routes, is het soms 
handig om de bronnen (worden altijd gemarkeerd met een gele 
ballon) even niet te tonen op de kaart. De bronnen verbergen doet u 
door in de linkerkolom alle checkboxen () af te vinken (). 

 

 
Door in het menu in de rechterkolom zowel de map ‘Routes’ als de map ‘Punten’ 

aan te vinken geeft u aan dat u alle bouwstenen op de kaart wenst te zien. 

 
Hiermee geeft u aan dat u alle ‘Punten’ (dus zowel de 

knelpunten als de POI’s) wilt zien op de kaart. 

 

 
Hiermee geeft u aan dat u alle routes van alle modi 

samen wilt zien op de kaart. 

   

 
Hiermee geeft u aan dat u enkel de POI’s wilt zien op 

de kaart. 

 

 
Hiermee geeft u aan dat u enkel de fietsroutes wilt 

zien op de kaart. De routes van de andere modi 
worden niet getoond. 

  

 
Hiermee geeft u aan dat u de knelpunten en de POI 

‘School’ en POI ‘Politie’ wilt zien op de kaart. 
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6 De kaart zichtbaar maken voor de bezoekers van uw website 

6.1 Kadreren van de kaart 

De kaart kadreren betekent dat u het centrale punt op uw kaart en het zoomniveau gaat vastleggen. Op deze 
manier kunt u bepalen wat de bezoeker die uw kaart zal raadplegen te zien krijgt na het openen van de kaart. De 
kaart kadreren doet u als volgt: 

 

Verschuif de kaart zodanig dat alle gegevens (knelpunten, POI’s, routes) die u wilt tonen in het midden van de 
kaart staan en bepaal het gewenste zoomniveau (meer informatie over verschuiven en in- en uitzoomen vindt u in 
secties 7.2 en 7.3). Klik daarna bovenaan in beeld op de knop ‘Settings’. 

 

 

Centraal in beeld opent nu een nieuw wit venster. Bovenaan in dit venster kunt u de ‘latitude’, ‘longitude’ en 
‘zoom level’ aflezen in cijfers. Deze cijfers zijn het resultaat van uw verschuif- en in- en uitzoomwerk in de vorige 
stap. Om dit werk nu op te slaan klikt u op de knop ‘Fix als project startpunt’. Onder deze knop verschijnt nu de 
boodschap ‘Update ok’. 
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6.2 Personaliseren van de kaart 

De kaart personaliseren betekent dat u aan het project een titel en eventueel een omschrijving gaat toevoegen. 
De kaart personaliseren doet u eveneens door te klikken op de knop ‘Settings’: 

Geef bij Project titel een naam aan je project (zie screenshot hieronder). 

Voeg bij Project Omschrijving een korte beschrijving toe, die wat extra uitleg verschaft bij de opzet en de 
doelstelling van je project (zie screenshot hieronder). Dit is niet verplicht.  

 

 

6.3 Koppelen van de kaart aan uw website 

Tot slot gaat u de kaart koppelen aan de website waar uw bezoekers terecht kunnen om de kaart te raadplegen.  

 

 

Dit doet u door op uw eigen website een bepaalde knop of een woord te hyperlinken aan de URL die vermeld 
wordt bij ‘Output URL’. Output URL ziet u vermeld staan in het witte venster dat opent nadat u op de knop 
‘Settings’ drukte. Zorg er daarbij steeds voor dat de checkbox bij ‘Project zichtbaar?’ steeds aangevinkt () is. 

 

 

 

 

Om uw eindresultaat te bekijken (voordat u dit koppelt aan uw website), kunt u de ‘Output URL’ ook gewoon 
kopiëren naar een nieuw tabblad. Klik op ‘Enter’ om uw resultaat te bekijken. 
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In de rechterkolom van het scherm vindt u een boomstructuur met daarin alle gegevens die u kunt visualiseren en 
aflezen op de kaart.  

Om de lagen van de boomstructuur open te klappen, klikt u op de “+” tekens. Om de lagen weer te sluiten klikt u 
op de “-“tekens.  

Om de verschillende elementen van de kaart (nl. routes, knelpunten en andere interessante punten (Points of 
Interest – POI’s) te visualiseren op de kaart vinkt u telkens de gewenste checkbox(en) aan ().  

Routes worden op de kaart gevisualiseerd met een gekleurde lijn. Knelpunten worden gevisualiseerd met een 
rode ballon. Interessante punten (POI’s) worden gevisualiseerd met een uniek icoontje.  

 

 

Knelpunten en POI’s kunt u openen door op de rode ballonnen/unieke icoontjes te klikken. In het detailvenster 
ziet u de naam van het punt, de foto(‘s), en de beschrijving en de richtlijnen staan. 
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Wanneer u een punt geopend heeft, kunt u de bijhorende foto(‘s) vergroten door op een foto te klikken.  
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7 Functionaliteiten Google Maps 

7.1 De kaart visualiseren 

De kaart die u te zien krijgt, toont een bepaalde omgeving. Deze omgeving kan u op verschillende manieren 
visualiseren: 

7.1.1 Als platte wegenkaart 

 

 

7.1.2 Als satellietbeeld 
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7.1.3 Als combinatie van satellietbeeld en platte kaart 

 

 

7.2 De kaart verschuiven 

De kaart kan naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts verschoven worden. Op die manier krijgt u zicht 
op de ruimere omgeving zonder uit te zoomen. De kaart bewegen in de 4 richtingen kan je op 2 manieren: 

 

 

Door te klikken op de pijltjes, links  
bovenaan de kaart. 

  

 

Door op de kaart te klikken en je linkermuisknop 

ingedrukt te houden totdat de  verschijnt. Je 
beweegt de cursor vervolgens naar de gewenste 
richting. 
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7.3 In- en uitzoomen op de kaart 

In- en uitzoomen op de kaart kan eveneens op 2 manieren: 

 

 

Door gebruik te maken van de in- en uitzoombalk links 
bovenaan in beeld. Om in te zoomen klikt u op het “+” 
teken, om uit te zoomen klikt u op het “-“ teken. 

  

 

Door uw cursor boven de kaart te houden (niet 

klikken). U ziet dan . Om in te zoomen, scrollt u met 
de muis omhoog (of klikt u 2x met de linker 
muisknop). Om uit te zoomen scrollt u met de muis 
omlaag. 

 

 

8 Tips voor het nemen van een goede Moving Forward foto 

 Een foto moet in dit project een anonieme foto zijn. Zorg dat u er zelf niet op voorkomt of dat de mensen 
niet in close-up genomen worden. Ook voertuignummerplaten zijn best niet leesbaar. 

 Richt uw aandacht niet naar bijzaken zoals een winkelraam, reclamebord of een indrukwekkende auto. 

 Neem voldoende afstand om zo een totaalbeeld van de situatie te kunnen geven. Ook niet te veel afstand 
om toch te tonen waarover het gaat. Wat u ziet zal op de foto staan, dus wat u bedoelt moet ook duidelijk 
zijn uit de foto. 

 Lukt het weergeven van het knelpunt niet in één foto maak er dan twee of drie. En wel zo dat u tussen 
iedere foto eventjes met uw lichaam naar rechts draait. De rechterkant van de ene foto vormt zo de 
linkerkant van de tweede, enz. 

 Gebruik de zon als lamp op uw onderwerp, niet als lamp op uw smartphone. 

 Houd uw smartphone zo stil mogelijk. Dit vermijdt onscherpte. Een tip is hier om eventjes uw adem in te 
houden terwijl u afdrukt. Of plaats uw smartphone op een (venster)bank, een paaltje of 
elektriciteitskastje. 

 Blijf in de eerste plaats zorgen voor uw eigen veiligheid. U hoeft bijvoorbeeld niet op de rijweg te staan 
om een kruispunt te fotograferen. 

 

 


