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Overnachtingsadressen Pieterpad  
De website https://www.longdistancepath.eu/pieterpad/ neemt Points of Interest (POI) zoals 

overnachtingsadressen over vanaf de website https://www.openstreetmap.org/. 

 

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. Door de juiste informatie toe te 

voegen op Openstreetmap wordt deze zichtbaar op websites en apps. 

 

Als een overnachtingsadres in de buurt van het Pieterpad niet op website 

https://www.longdistancepath.eu/pieterpad/ staat dan is het overnachtingsadres waarschijnlijk niet 

(goed) opgenomen op de www.openstreetmap.org. 

Als je een overnachtingsadres toevoegt aan www.openstreetmap.org dan zal ik het POI ook 

toevoegen aan longdistancepath.eu. Het overnachtingsadres moet dan wel minder dan 3km van de 

route van Pieterpad liggen en de gegevens moeten goed ingevuld zijn op openstreetmap.org. 

Minimaal moet de naam, het type overnachtingsadres en een website zijn opgenomen. 

In het vervolg van dit document wordt uitgelegd hoe je overnachtingsadressen (en andere POI) kan 

toevoegen aan openstreetmap.org. 

Op de laatste pagina van dit document wordt toegelicht hoe je het adres op 

https://www.longdistancepath.eu/pieterpad/   kunt krijgen.    
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Toevoegen POI op openstreetmap.org 
 

1. Ga naar www.openstreetmap.org en meld je aan.  

Als je nog geen openstreetmap.org account hebt registreer je dan eerst. 

 

2. Zoom in op de locatie waar je een punt wilt toevoegen en klik op Edit. 
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3. Selecteer Point. 

 

4. Plaats het punt exact op de gewenste locatie. 
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5. Selecteer het type punt dat je wilt toevoegen. 

 

Dit kunnen de volgende types zijn voor toevoeging aan www.longdistancepaths.eu: 

Hotel 

Motel 

Guest House   (gebruik Guest House voor B&B) 

Hostel 

Apartment 

Chalet 

Camp site 
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6. Voeg zoveel mogelijk kenmerken toe. Minimaal de naam van het punt en een website. 

 

Toevoegen website: type website in onder add field en voeg een website toe. 
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7. Als het punt is voorzien van tags klik dan op Save. 
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Controle ingevoegd punt 
Ga weer naar openstreetmap.org en selecteer ‘Nabije objecten opvragen’ en klik daarna op het 

toegevoegde punt. 

 

 

Klik op het toegevoegde punt. 
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Controleer de locatie en de tags van het toegevoegde punt. 
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Toegevoegd punt ook op longdistancepaths.eu 
Als je wilt dat het nieuwe punt wordt toegevoegd aan de website www.longdistancepaths.eu stuur 

dan een email met het nodenummer en de naam van het punt naar vrc@kaltes.nl. 

Nodenummer: 

 

 

Het punt wordt alleen toegevoegd als het aan een aantal voorwaarden voldoet: 

1. Het punt moet op een afstand van minder dan 3km van de route van het Pieterpad liggen. 

2. Naast de naam moet minimaal een website zijn opgenomen bij de tags. 

3. De tag tourism moet een van de onderstaande kenmerken bevatten: 

Hotel, 

Motel, 

Guest_house,  (B&B: vul Guest House in) 

Hostel, 

Apartment, 

Chalet, 

Camp_site. 

4. De gegevens moeten juist en controleerbaar zijn. 

5. Pieterpad wandelaars moeten welkom zijn. 
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