
Mapping  
Van GPS naar grafiek 

 
Voor android download de app ‘My Tracks’. Deze is helaas niet verkrijgbaar voor apple. De 
docent deed het via Google Earth, maar dat heb ik niet. Er zijn vele verschillende manieren, 
maar je hebt uiteindelijk een ‘.kml’-bestand nodig.De uitleg gaat verder aan de hand van ‘My 
Tracks’. Als je een ‘.kml’-bestand heb ga dan meteen door naar stap 8. 
1. Begin met een nieuwe route op te nemen en stop deze als je klaar ben. 

 
2. Sla hem op en ga via je instellingen knop (anders bij elke telefoon) naar extra opties.  
Druk hier op exporteren. 

 



3. Selecteer vervolgens ‘Google Maps Engine’. Doe dit alleen als je internet heb. 

 
4. Open ‘Google Maps’, klik op de zoekbalk. ga naar mijn kaarten en selecteer jou kaart. 

 



5. Druk vervolgens op ‘oorspronkelijke kaart openen’.  

 
6. Druk op het mapje en vervolgens ‘Exporteren naar KML’ 

 



7. En selecteer ‘route’ 

 
8. Als je een ‘.kml’-bestand heb open je hem in teksteditor. 
Dit moest ik doen door eerst teksteditor te openen en daar het ‘.kml’-bestand in te slapen. 

 



9. Selecteer alle cijfers van ‘<coordinates>’ tot ‘</coordinates>’, kopieer deze en open ze in 
een nieuw tekst bestand. 

 
10. Druk op ‘command f’, type in de zoek balk een ‘spatie’ en druk rechts op vervang.  

 



11. Type bij vervang ‘alt + enter’ en druk op ‘alle’ 

 
12. Sla dit bestand op als ‘.csv’. Als dat lukt ga door naar stap 14. 
In mijn geval lukt dit niet en sla je het eerst op als platte tekst.

  



13. Als je het bestand het opgeslagen zet dan achter de naam ‘.cvs’. Je krijgt een pop-up, 
maar hier geef je ook weer aan dat je een ‘.cvs’-bestand wilt. 

 
14. Open nu exel. Als je een nieuw bestand heb druk dan op ‘file’ en ‘import’. 
Bij mij ging het als ik het ‘.csv’-bestand naar exel sleep. Ga dan naar stap 17. 

 



15. Sellecteer ‘CSV file’, druk op import en sellecteer jou bestand. 

 
16. Stel de instellingen in zoals in de volgende plaatjes en druk op next.

 



 

 



 
17. Als het goed is heb je nu 3 rijen met cijfers. Sellecteer kolommen A en B. 

 



18. Ga naar ‘Charts’, kies ‘Scatter’ en kies vervolgens ‘Straight Marked Scatter’. 

 
19. Nu heb je een grafiek van je route. Mocht google maps iets anders weergeven dan je 
grafiek dan heb je verkeerde coōrdinaten gebruikt. Sellecteer in dat geval een andere kolom. 

 
20. Maar hier een PDF-bestand van en zet het in de dropbox van Mapping. 


