
1 
 

Instructies voor aanpassen wandelroutes op openstreetmap.org 
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1. Inleiding 
Openstreetmap is een soort Wikipedia voor kaarten: de gebruikers maken en beheren samen de kaart. 

De kaart van Openstreetmap maakt het mogelijk om ook die zaken vast te leggen die niet interessant 

zijn voor commerciële partijen zoals Google. Zoals de Europese wandelroutes. De kaart van 

Openstreetmap kan zelfstandig worden gebruikt, maar vaak is de website de bron voor andere websites, 

zoals de website waymarkedtrails en apps als OsmAnd en Garmin. Door de juiste informatie toe te 

voegen op Openstreetmap wordt deze zichtbaar op die apps. De routes op de website 

www.longdistancepaths.eu zijn vervolgens grotendeels afkomstig van waymarkedtrails.org. 

Omdat wij als wandelaars van routes precies zien wat er eventueel verkeerd aangegeven of is gewijzigd, 

kunnen wij wijzigingen meteen doorvoeren. Zou houden we de kaarten up-to date. Om de routes up-to-

date te houden is het belangrijk dat fouten en veranderingen in de routes worden verbeterd. 

Met deze korte handleiding worden de basis principes van het aanpassen van wandelroutes op 

openstreetmap.org uitgelegd. 

De afbeeldingen in deze handleiding zijn van de Engelstalige versie van Openstsreetmap.  

 

2. Wandelroutes op openstreetmap 
Openstreetmap is opgebouwd vanuit kleine deeltjes zoals lijnen, vlakken en punten. Routes zijn niet 

zelfstandig gedefineerd, maar zijn een verzameling van lijnen. Als we de routes willen aanpassen, dan 

betekent dit dat we de eigenschappen van lijnen aanpassen. In Hoofdstuk 5 zal worden uitgelegd hoe 

dat praktisch werkt. 

  

http://openstreetmap.org/
http://nl.wikipedia.org/
https://www.waymarkedtrails.org/
http://www.longdistancepaths.eu/
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3. Opzoeken van een route op waymarkedtrails.org 
Op Openstreetmap zijn wandelroutes weliswaar ingevoerd, ze zijn er niet direct op te zien. Op de 

website waymarkedtrails kan dat wel. Er zijn allerhande routes vastgelegd. Voor de korte en voor de 

lange afstand. En niet enkel voor wandelen, maar ook voor fietsen en bijvoorbeeld skating. De 

wandelroutes zijn op waymarkedtrails eenvoudiger te bekijken en op te zoeken dan op openstreetmap. 

Met behulp van Waymarkedtrails kan je routes vinden, selecteren en GPS-waypoints downloaden. 

Hoewel het mogelijk is om op de mobiele versie van waymarkedtrails om te bepalen waar je bent, heeft 

de kaart vooral toegevoegde waarde voor het plannen van routes vooraf. 

Om een route op te zoeken open the website www.waymarkedtdrails.org en klik op ‘hiking’ 

 

Selecteer daarna ‘Routes’ 

 

 

https://www.waymarkedtrails.org/
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Selecteer de gewenste route uit de lijst (hier als voorbeeld European long distance path E8) 

 

 

Naar Openstreetmap 
De relation die rechts bovenaan te zien is linkt naar de route op openstreetmap.org. 

Klik op de relation (in dit voorbeeld 1175728). 
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4. De E8 op meerdere niveaus op website www.openstreetmap.org  
Om de route te vertalen van Waymarkedtrails naar een app als Map Source van Garmin kan je routes 

selecteren. Lange routes zoals de E8 bestaan uit subroutes (‘Members’ in het Engels en ‘ Leden’ in het 

Nederlands), bijvoorbeeld naar een beheerder of land. Dit hoofdstuk zoomt in op de verschillende 

niveaus.  

Via waymarkedtrails.org is de relation European long distance path E8 geselecteerd in 

openstreetmap.org. 

De route in dit voorbeeld (European long distance path e8) heeft zelfs meerdere niveaus. 

Scroll naar beneden en selecteer de member 

(Relation European long distance path E8 - part Germany (1981030) in dit voorbeeld) 

 

http://www.openstreetmap.org/
https://www.openstreetmap.org/relation/1981030
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European long distance path e8 part Germany bestaat ook weer uit sub routes (members / Leden). 

Scroll naar beneden  

Selecteer de relation European long distance route E8, North Rhine-Westphalia (1675758) 

 

https://www.openstreetmap.org/relation/1675758
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Nu zie je de Relation European long distance route E8, North Rhine-Westphalia (1675758) 

 

  

https://www.openstreetmap.org/relation/1675758
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5. Aanpassen van een wandelroute op openstreetmap 
Ben je nog geen (gratis) lid? Meteen doen! Dat kan hier. Vervolgens kan je inloggen met je naam en 

wachtwoord in.  

Het is handig om eerst via waymarkedtrails de relation van de route te selecteren en in een ander  

venster of tabblad de route te gaan editen.  

Zoom wegen of paden die je wilt aanpassen en klik op de ‘Edit’ knop (‘ Bewerken’ in de Nederlandse 

versie). 

 

  

https://www.openstreetmap.org/user/new
https://www.openstreetmap.org/login?referer=%2Fuser%2Fnew
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Verwijderen van een weg of pad uit de route 
 

Selecteer de weg of het pad dat je uit de route wil verwijderen. Scroll naar beneden. 

 

Voor het verwijderen van een pad of weg uit de route moet de koppeling tussen weg en route 

verbroken worden. Dit kan door onder relations de wandelroute te verwijderen (in dit voorbeeld 

European long distance route E8 North Rhine-Westphalia). 
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Toevoegen van een weg of pad aan de route 
Om een weg of pad toe te voegen aan de route moet onder relations het route worden toegevoegd aan 

de weg (of het pad). 

Selecteer de toe te voegen weg en klik op de plus onder Relations.  

 

Selecteer de route uit de lijst (in het voorbeeld E8 North Rhine-Westphalia). Let op: deze route komt 

enkel voor in de lijst wanneer de route al voor een stukje zichtbaar is op de kaart.  
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Opslaan aanpassingen 
Sla de aanpassingen met de save knop. Voer daarna ook een toelichting in bij de gemaakte 

aanpassingen. 

 

 

Controle aanpassingen 
Als je de relation bekijkt op openstreetmap zijn de aanpassingen direct te zien (wel de pagina opnieuw 

laden). 

Het kan even duren voor de aanpassingen ook op waymarkedtrails.org te zien zijn, en het verschilt ook 

op de verschillende zoomniveaus. Diep ingezoomd is het vaak binnen enkele minuten verwerpt, maar 

ver uitgezoomd komt het soms voor dat er een hele dag overheen gaat voordat alles is verwerkt. 
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6. Sorteren van een route 
De wegen en paden die onderdeel van een route zijn moeten gesorteerd zijn om deze via 

waymarkedtrails als gpx-bestand goed te kunnen exporteren. 

Sorteren gaat alleen helmaal goed als de route op Openstreetmap uit 1 deel bestaat. Dus de route mag 

geen alternatieve routes bevatten of doodlopende stukjes. Geadviseerd wordt om de route eerst goed 

te controleren voor dat deze gesorteerd wordt.  

Dit sorteren van wegen en paden kan met JOSM (java osm editor). 

Downloaden en installeren JOSM 
Download de installer op: 

https://josm.openstreetmap.de/ 

Installeer deze. Installeer ook de Java omgeving. 

 

  

https://josm.openstreetmap.de/
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Downloaden route 
Start Java OpenStreetMap Editor op/ 

 

Selecteer onder ‘File’ ‘Download object’ 
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Selecteer object type ‘relation’ en vul bij ‘Object ID’ het relation nummer van de route in. 

Selecteer ‘Download relation members’  

 

Klik op ‘Download object’ 

De relation (de geselecteerde route) wordt nu weergegeven 
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Sorteren route 
Selecteer de route 

 

Selecteer de editor 
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Sorteer de route met met de knop ‘Sort Relation Members’ 

 

Klik op ‘OK’ 

De route is nu gesorteerd. 

 

Uploaden gesorteerde route naar Openstreetmap 
Selecteer onder ‘File’ ‘Upload data’  

De eerste keer dat je dit doet moet hier ook nog je OSM account gegevens invoeren. 

Als de route is geupload kan het even duren voordat de gesorteerde route ook beschikbaar is op 

waymarkedtrails.org. 

 

 


