
Iedereen, waar ook ter wereld, 
helpen om op een laagdrempelige 
en verrassende manier regelmatig 
te bewegen.



Wij zijn sterk in het aanbieden van recreatieve routes 
via een online routeplanner en mobiele app. Om de 
routes voor iedereen toegankelijk te houden zijn ze van 
1-50 km en vanaf elke gewenste locatie beschikbaar. 
Beiden bieden zowel routes als routegeleiding 
onderweg. Doordat de routes altijd rond zijn, kom je 
weer terug waar je bent gestart.

De mobiele app is gratis te downloaden voor iOS en 
Android. Naast routes biedt de mobiele app ook 
trainingsschema’s voor wandelen en hardlopen. 

De routeplanner is beschikbaar als web applicatie en 
vanaf een computer of mobiele telefoon te gebruiken. 
De routeplanner gebruik je om vooraf elders je routes te 
plannen, uit te printen en/of te downloaden als 
(gpx,kml,tcx) bestand voor een sporthorloge of gps 
apparaat. 

Met onze technologie ondersteunen we organisaties en 
goede doelen bij het organiseren van virtuele runs en 
evenementen.

eRoutes - Ontdek overal ter wereld verrassende routes. 



eRoutes mobiele app - wandel-, hardloop-, en fietsroutes 



eRoutes mobiele app - routes vanaf actuele locatie met routegeleiding



eRoutes mobiele app - trainingsschema’s wandelen & hardlopen



eRoutes mobiele app - route passend bij training



Social sharing screen



Virtueel wandelevent: Avond4daagse – Home Edition



Virtueel wandelevent: Hartstocht 2021



eRoutes online routeplanner - cultuur-historische informatie

● Of op basis van
locatie, of op basis
van een ingegeven
plaatsnaam, straat, of
locatie, of middels het
verplaatsen van de
pin

● Ingegeven afstand
(van 500 meter tot
zestig kilometer;
standaard ingesteld
op 3 km)

● In een oogopslag
zichtbaar of er
bezienswaardig-
heden aanwezig zijn



eRoutes online routeplanner - kies 1 van de 3 routes

● Voor iedere locatie,
voor iedere afstand
berekent het
algoritme drie
optionele routes waar
de eindgebruiker uit kan 
kiezen



eRoutes online routeplanner - de gekozen route I

● Voor de gekozen route 
laat het systeem de 
‘plaatje en praatjes’ zien 
uit WikiPedia en OSM

● Via verschillende 
ingangen kan deze 
informatie worden 
benaderd:

● In de route instructies,
● In de fotobalk onderin 

beeld
● Middels de druppels op 

de kaart
● Via een overview  ‘route 

introductie’,
● En via een overlay  

‘Point of Interests’



eRoutes online routeplanner - opslaan en downloaden

● De routes zijn
downloadable in
verschillende
formaten, waaronder
PDF.

● De PDF bestaat uit
de overzichtskaart,
alle instructies,
detailkaarten,
detail-instructies, en
korte omschrijvingen
van de
Bezienswaardigheden. 

● Om de routes ook op
andere devices te
kunnen gebruiken,
zijn ze te downloaden
in GPX, KML en TCX 
formaat



eRoutes online routeplanner - PDF

● De PDF bestaat uit
de overzichtskaart,
alle instructies,
detailkaarten,
detail-instructies, en
korte omschrijvingen
van de
bezienswaardigheden

● De routes zijn tevens
voorzien van een
hoogteprofiel zodat
men tijdens het
oriënteren de zwaarte
van de wandeltocht
kan inschatten.



eRoutes in Heerenveen - online routeplanner op mobiel



eRoutes in Earnewoude - online routeplanner op mobiel


