
Trage Wegen APP  
Wijzigingen in v1.4.8 
 
In de versie 1.4.8 van de Trage Wegen APP zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. 
 
Het betreft hier: 

- Layout wijzigingen om de schermen duidelijker en overzichtelijker te maken 
- Functionele wijzigingen om de flow binnen de APP te verbeteren 
- Technische wijzigingen om de stabiliteit te verbeteren. 

 
Update 1.4.8 wordt als “Verplicht” aangemerkt. Dit betekent dat gebruikers zullen moeten 
upgraden om de APP te kunnen blijven gebruiken. (zie ook instructies over het upgraden 
aan het einde van dit document) 
 

Toelichting bij de wijzigingen 
 

1. Starten van de APP 
 
Bij het opstarten van de APP krijg je een melding over de versie. 
De mogelijke boodschappen zijn: 

- U hebt de meest recente versie van Trage Wegen. 

- Er is een nieuwe versie van Trage Wegen 
beschikbaar. Doe aub een upgrade 

- Deze versie van Trage Wegen is verouderd. U moet 
een upgrade doen. 

 
In het laatste geval is uw versie van de APP te oud om verder te 
werken, en is een upgrade verplicht. 
De APP zal stoppen op het startscherm. 
 
 
 
 
 

 

  



2. Layout en functie wijzigingen 
 
Meest opvallend is rechtsonder de rode knop 
“Nieuwe weg” (+). Deze knop is nu rood om 
aan te geven dat je een ingrijpende functie 
gaat uitvoeren. 
 
De witte knop “GPS” erboven is enkel 
zichtbaar als uw GPS op het toestel is 
ingeschakeld. Door erop te drukken gaat de 
kaart naar uw huidige positie. 
Met deze knop kun je snel navigeren zonder 
de functie “Volg mijn locatie” aan te 
schakelen uit het menu. 
 

Linksboven vind je een aanduiding van de actieve weg. Alle fotos en PLOI’s die je neemt zijn 
voor deze weg. 
Let op: na het verzenden van een inventaris blijft de weg nu actief. 
Dit laat de gebruiker toe om na het verzenden toch nog bijkomende foto’s te nemen en/of 
extra gegevens te registreren. 
De weg blijft actief tot je een andere weg selecteert door de gekende “lang drukken op het 
scherm” functie.  

 
Bij het starten van een nieuwe 
inventaris, via de knop (i) links onder 
of via de functie “Lang drukken”, krijg 
je nu een waarschuwing als je vorige 
inventaris nog niet is verzonden. 
 
Je hebt steeds de mogelijkheid om te 
annuleren, of om de bestaande 
inventaris weg te gooien en een 
nieuwe te starten. 
  



 
De APP heeft nu een fotogalerij om te bekijken 
welke fotos er nog in de verzendlijst staan. 
Kies “Foto verzendlijst bekijken” uit het menu. 
 
Je kan hier ook foto’s individueel verwijderen uit 
de lijst door lang te drukken op een foto. 
 
Je moet dan nog een bevestiging geven 
vooraleer de foto effectief wordt verwijderd. 
 
De aanduiding onder de foto is de nummer van 
de weg waartoe de foto behoort. 

 
Als er om een of andere reden iets misloopt met het 
verzenden van de foto(s) dan zullen de foutieve foto’s 
aangeduid worden met een rode tekst. 
Je kan dan kiezen om de foto te verwijderen, of je kan de 
fouten “resetten” door in het menu rechtsboven te klikken op 
“Fouten resetten” 
  



3. In- en uitzoomen en de luchtfoto 
 
Het zoom-niveau binnen de app is verhoogd voor de normale wegenkaart (Open Street 
Map). 
Bovendien is er de mogelijkheid toegevoegd om over te schakelen naar de luchtfoto vanaf 
een bepaald zoomniveau.  
Eens in de luchtfoto is het mogelijk om nog dieper in te zoomen dan op de wegenkaart, en 
zo nog meer detail te zien. 
 
Let op:  

- luchtfoto’s zijn erg zwaar om op te halen. Vooral bij een trage verbinding kan het zijn 
dat dit erg traag op het scherm verschijnt. Een beetje geduld is soms nodig. 

- De luchtfoto’s hebben niet overal in Vlaanderen hetzelfde detailniveau. Wij gebruiken 
steeds de meest recente luchtfoto van de Vlaamse Overheid, en deze worden 
uiteraard steeds beter. 

 

 
 
Foto 1 toont de wegenkaart op medium zoomniveau. De luchtfoto is nog niet beschikbaar 
Foto 2 toont de wegenkaart op maximum zoomniveau. De luchtfoto is beschikbaar 
(linksboven) 
Foto 3 toont de luchtfoto op hetzelfde zoomniveau als foto 2 
Foto 4 toont het verdere detailniveau van de luchtfoto. 
 
 
  



Upgraden van de app 
 
Voor de meeste gebruikers gaat het upgraden van de apps automatisch als je op een wifi 
netwerk connecteert. 
In het geval echter dat er geen wifi netwerk beschikbaar is, kun je vrij eenvoudig de app zelf 
upgraden via het mobiele netwerk. 
 

1. Open de “Google Playstore” op je telefoon of tablet.  
Je vindt het icoon terug op je startscherm of tussen je andere 
apps. 

2. Bovenaan in de zoekbalk typ je “Trage Wegen”.  
Je vindt de Trage Wegen app tussen je zoekresultaten.  
Als de app niet bovenaan staat, scroll dan even naar beneden. 

3. Open de app door erop te klikken in de lijst van de Play Store. 
 
Je ziet een scherm gelijkaardig aan de foto hier: 

4. Als er een upgrade beschikbaar is dan zal de tekst  
“Openen” vervangen zijn door “Updaten” of “Upgraden”  
Klik op de knop en de upgrade gebeurd automatisch.  
  
  
  

 
Sluit na de upgrade de Google Playstore app en open Trage wegen app via je gekende 
normale weg. 
 
 


