
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handleiding Tekenmodule C-TIP Toevoegen 

Lijnen , Splitsingen en Dragers 

Splitsingen 

Klik op de T van Tekenen om te beginnen met het verwerken van de toeristische route. 

Een routelijn heeft twee splitsingen nodig alvorens deze kan 

worden ingetekend. Om een splitsing te plaatsen klik op de (+) bij 

Onderliggende Objecten.  

 

 

Klik op splitsing toevoegen. 

Objectinformatie van de splitsing kan nu worden toegevoegd. Naam 

is een uniek nummer waarop later geselecteerd en gefilterd kan 

worden. Status geeft de status van het punt weer, hierbij kan 

worden gekozen uit Concept , Ontwikkeling en Definitief.  Splitsing 

kan worden ingevuld. Op de kaart kan vervolgens de positie van de 

splitsing worden aangegeven. 

Navigeren op de kaart kan door muisklik inhouden en slepen om de 

positie op de kaart te veranderen en scrollwheel omhoog en omlaag 

voor het in- en uitzoomen. 

Klik op OPSLAAN als alle informatie en de positie van het 

knooppunt naar wens is. Een nieuwe splitsing is aangemaakt en 

geselecteerd. De objectinformatie wordt aan de linkerkant 

weergegeven. Locatiegegevens worden automatisch ingevuld 

zoals Straat, Plaats en Gemeente, Latitude en Longitude. 

Objectgegevens zijn de ingevulde data die bij het aanmaken 

van de splitsing zijn ingevuld. 

 

 

 

 

 

 



Bewerken & Toevoegen 

Met de BEWERKEN knop kunnen de Objectgegevens worden bewerkt of het punt 

worden verplaatst of verwijderd. Met OPSLAAN kunnen de mutaties vervolgens weer 

opgeslagen worden. Het verplaatsen van een splitsing resulteert ook in het 

verplaatsen van de laatste tussenpunt(en) van eventuele routelijnen die hieraan 

vastzitten.  

Om een punt met aangesloten routelijnen te verplaatsen selecteer je een splitsing en 

kies je de optie Verplaatsen (Figuur 1). Selecteer een nieuwe locatie voor deze 

Splitsing en klik op OPSLAAN om de mutatie te bevestigen (Figuur 2). 

              Figuur 1                             Figuur 2 

Het veranderde lijnstuk kan vervolgens worden aangepast met de optie Verplaatsen, 

waarmee weer extra tussenpunten kunnen worden toegevoegd en/of tussenpunten 

kunnen worden verplaatst en verwijderd. 

 

Met de TOEVOEGEN knop kunnen onderliggende objecten worden toegevoegd aan 

dit knooppunt. Dragers kunnen worden toegevoegd aan een nieuw splitsing of aan 

Routelijnen. 

 

 

 

 

 

 

 



Routelijnen 

Zijn er twee splitsingen aangemaakt dan kan de routelijn worden 

getekend tussen de aangemaakte punten. Om dit te doen moeten we 

terug naar het netwerk.  

Klik weer op de TOEVOEGEN knop en vervolgens op Lijnstuk toevoegen 

om te beginnen met tekenen. 

Aan de linkerkant kan de Naam en Status worden ingevuld. Net als bij 

de splitsing is de naam een uniek ID van het toe te voegen lijnstuk, 

L####.  

Selecteer de eerste splitsing om te beginnen met het tekenen, 

vervolgens kunnen er tussenpunten worden toegevoegd met als 

beginpunt de geselecteerde splitsing. Ben je niet tevreden met een 

tussenpunt van het lijnstuk, klik dan op de grote tussenpunt om deze 

ongedaan te maken. Ook is het mogelijk een extra punt toe te voegen 

of te verplaatsen terwijl je aan het tekenen bent zoals in onderstaand 

plaatje (Figuur 1). 

Door op het kleinere tussenpunt te klikken wordt aan beide kanten 

een extra tussenpunt toegevoegd aan het lijnstuk (Figuur 2) en 

verandert het in een groter punt wat kan worden gesleept naar de 

juiste locatie (Figuur 3). Om de tussenpunten weer te verwijderen 

kun je één keer op het tussenpunt klikken. (van Figuur 2 naar Figuur 

1) Heb je de 2e splitsing bereikt en ben je tevreden met het resultaat 

dan kan deze weer worden opgeslagen met OPSLAAN. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figuur 1                           Figuur 2                                   Figuur 3 

Met de BEWERKEN knop kan het lijnstuk worden bewerkt, verplaatst, opsplitsen of worden 

verwijderd. 

 



Dragers 

Om een Drager toe te voegen dient er eerst een Routelijn of splitsing te worden geselecteerd. 

Selecteer de TOEVOEGEN knop ( + ) en kies vervolgens Drager Toevoegen. 

In het linker vlak bevindt zich de objectinformatie van de Drager zoals Naam, Status en overige 

velden. De naam is weer een uniek ID, de overige velden zijn naar wens in te vullen. Na het invullen 

kan op de kaart kan de locatie van de Drager worden vastgesteld en kan er gekozen worden voor 

Opslaan. Met de BEWERKEN knop kunnen de objectgegevens van de Drager worden bewerkt, 

verplaatst of verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actie toevoegen aan een object 

Om een actie toe te voegen aan bijvoorbeeld een lijnstuk klikken we op de R van Routebeheer aan de 

linkerkant van het scherm. Vervolgens gaan we naar het actielogboek en klikken dan op de ( + ) . We 

kunnen daarna kiezen wat voor type acties het is. Met het toevoegen van een actie kan bijvoorbeeld 

schade worden gemeld via de categorie Meldingen, wanneer er onderhoud moet worden gepleegd 

aan het object of voor het plannen van een schoonmaakactie kan er gekozen worden voor de 

categorie Beheer & Onderhoud. Stel de drager heeft schade opgelopen, klik dan op Meldingen 

“Melding maken”  

 

Vervolgens kan de prioriteit van de schade ingesteld worden. Deze zetten we op Hoog omdat de 

actie zo snel mogelijk dient te worden opgelost. In het opmerkingen veld kan de schade worden 

omgeschreven. Mocht de actie betrekking hebben op een terugkerende handeling, zoals het maaien 

van gras dan kan de optie ‘Dit is een terugkerende actie’ worden geselecteerd. Ook kunnen er foto’s 

worden toegevoegd om de actie of staat van het object te verduidelijken. 

Is de actie compleet ingevuld dan kan het verzoek worden ingediend door op de knop Aanmaken te 

klikken. De rode 1 bij het object/Lijnstuk geeft de Actie op het object weer. 

 



 

Acties filteren in logboek op aangemeld en afgehandeld 

Door in R (Routebeheer) weer op de naam van het netwerk te klikken gaan we weer terug naar het 

volledige beheersgebied. Klik op “Actielogboek”, hier zijn alle acties van het netwerk te vinden; Open 

(Niet-afgehandelde), Afgehandelde én Terugkerende acties hebben ieder een eigen tab onder het 

Actielogboek. Net zoals de filterknop rechtsboven zijn ook hier weer een grote diversiteit aan filters 

toe te passen om precies de gewenste acties te laten zien. Klik op Filter om het ingestelde filter in te 

stellen. 

 

 


