MAPS.ME Je (gratis) wandelgps op je telefoon
Maps.Me
Het sterke punt van de app Maps.Me is dat WiFi niet nodig is. Er wordt gebruik gemaakt van het overal en gratis
aanwezige GPS signaal (Global Positioning System).

Maps.me installeren op je IPHONE
1) MAPS.ME is gratis en gewoon installeren op IPHONE via appstore https://maps.me/download/
2) GPX bestand: het GPX bestand per email ontvangen (via garmin) op je laptop downloaden (map)
3) converteren van GPX naar KML, waarom ? maps.me leest geen GPX maar wel KML bestanden.
Conversie doen via deze link - http://gpx2kml.com/
4) KML bestand; dit document met extensie KML wederom opslaan op je laptop. (map)
5) EMAIL: hierna ga je ditzelfde KML bestand via email naar jezelf sturen.
6) DOWNLOAD; via je IPHONE kan je dit KML bestand dan wederom als download nu naar MAPS.ME downloaden

FACEBOOK
| maps.me | https://www.facebook.com/MapsWithMe/
| gpx2kml |https://www.facebook.com/gpx2kml/

GOED OM TE WETEN
Met googlemaps kom je tegenwoordig behoorlijk ver, maar echt voorzien op wandelaars is het (nog) niet.
Eenmaal je in bosgebied komt of wanneer er enkel wandelpaden zijn, kom je wel eens in de problemen.
Bovendien is het ook fijn om te weten of er onderweg een bank of schuilplaats is.
Je kan dan natuurlijk een wandelgps kopen maar misschien wil je dat helemaal niet of wil je het gewoon eens
uitproberen. Gelukkig zijn er goede en gratis alternatieven. Zoals een wandelgps op je telefoon.
Een goed voorbeeld daarvan is maps.me. Deze app is gratis en de kaarten zijn stukken gedetailleerder dan op
Google Maps. Je kan er zelfs huisnummers op terugvinden !
Of belangrijker nog voor wie gaat wandelen: boswegen en bankjes voor je picnic !

NADELEN
Nadelen aan een wandelgps op je telefoon ??? Waarom kopen mensen dan toch nog een (dure) wandelgps ?
Het grootste nadeel is wel het batterijverbruik. Je moet al een extra batterypack bij hebben wil je bv. een hele dag
wandelen. Je kan maps.me beter zien als een gedetailleerde wandelkaart waarop je kan zoeken en die altijd je
plaats aangeeft, eerder dan er een uit de kluiten gewassen navigatiesysteem in te zien. Ga je voor een paar uur
wandelen, dan is het batterijverbruik – althans met een niet al te oude telefoon – geen probleem.
Schakel, indien je er geen gebruik van maakt, wifi, dataverbruik en bluetooth uit. Dat scheelt al onmiddellijk een
heel stuk batterijverbruik en je kan nog altijd worden opgebeld.

SAMENGEVAT
Probeer het gewoon uit. Je hebt niets te verliezen. Zelfs jonge kinderen zijn er ook snel mee weg. Misschien een
extra motivatie om ze aan het wandelen te krijgen ? Al hoeft het natuurlijk niet altijd met een scherm in de hand…

Er is een Maps.me voor Iphone en voor Android

