
ROUTES iMpORTEREn in BASECAMp

Eén van de vragen die ik vaak van Mapsource-gebruikers krijg: hoe krijg ik mijn 
routes in Basecamp? En ook: hoe krijg ik ze er weer uit?

Basecamp werkt namelijk iets anders dan Mapsource. In Mapsource moest je 
elke route c.q. set van routes opslaan als .gdb of .gpx bestand. Basecamp kent 
zijn eigen database. Opslaan hoeft niet; het programma onthoudt elke route die 
je maakt. Ga daarbij georganiseerd te werk door bijvoorbeeld aparte mappen te 
maken met daarin aparte lijsten. Zo kun je een map voor Duitsland maken met 
daarin een lijst met routes in de Eifel. Of je maakt een lijst “Zomer 2013” en plaatst 
de prachtige rit die je onlangs in de Eifel reed zowel in de lijst “Zomer 2013” als 
in de lijst “Eifel”. Let op: daarmee maak je nog géén kopie van de route, het is 
hetzelfde bestand. Het werkt dus anders dan windows verkenner. De routes die 
je in beeld hebt in Basecamp, hangen af van welke map of lijst er geselecteerd is. 
Je kunt je volledige collectie in beeld brengen (mijn verzameling), maar ook alleen 
de route waar je op dat moment aan werkt. Heb je alle routes in beeld, dan kun je 
op één van die routes klikken om te zien in welke lijst(en) die voorkomt. Heb je een 
“mygarmin”-account dan kun je ook routes “in the cloud” opslaan. Via internet 
kun je er dan vanuit elke computer bij.

Maar hoe open je nu een route in Basecamp? Daar zijn drie manieren voor:

1 Selecteer in Basecamp de lijstmap waar de route in moet komen. Kies vervol-
gens linksboven voor importeer of druk op ctrl-I. Zoek het .gdb of .gpx bestand 

op en importeer het. Je zult zien dat er binnen de gekozen lijstmap een nieuwe lijst 
verschijnt met de naam van het gekozen bestand. In die lijst staan alle routes en/
of waypoints en tracks die in dat bestand stonden.

2 Een andere manier is, als je de route in Mapsource in beeld hebt: rechter 
muisklik op de naam van de route en kiezen voor “kopiëren”.  In Basecamp 

klik je vervolgens met de rechtermuisknop op de lijstnaam waarin je de route wilt 
plaatsen en kies je voor “plakken”.

3 Het meest logische is echter om Windows duidelijk te maken dat je .gpx en 
.gdb bestanden voortaan automatisch wilt openen met Basecamp in plaats 

van Mapsource. Dat doe je door in Windows verkenner met de rechtermuisknop te 
klikken op het route-bestand en te kiezen voor “openen met” danwel “standaard-
programma selecteren”. Daar kun je dan Basecamp kiezen (staat Basecamp er 
niet bij: dan even in de programma-directory zoeken naar basecamp.exe). Voor-
taan zal een gedownloade route automatisch verschijnen in een nieuwe lijst met 
de naam van het routebestand.

Maar wat nu als je een route naar een ander wilt mailen? Dan is het een kwestie 
van de betreffende lijst of route selecteren en kies je voor “exporteer”. Op deze 
manier bewaar je, net als in Mapsource, je route als .gpx of .gdb bestand. En dat 
bestand voeg je vervolgens toe aan de te verzenden mail. Wil je de route helemaal 
niet mailen maar gewoon naar je toestel overzetten? Ook daarvoor bestaan ver-
schillende mogelijkheden. Het makkelijkst vind ik het om een 
route of lijst gewoon naar het toestel te verslepen.

In de cursus DVD “Basecamp voor motorrijders” wordt een en 
ander uitgebreid gedemonstreerd en vertel ik ook meer over 

het werken met lijsten en lijstmappen. Verkrijgbaar via de 
webshop www.motoport.nl voor € 29,90.€ 29,90.€

pS: Wil je zien wat er precies gebeurt bij het exporteren van een 
route naar je toestel: zie dan het motorrijders-deel van het 

MrGpS youtubekanaal: www.youtube.com/mrgpsnl
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Hans Vaessen is MrGPS. Tot voor kort was 
hij commercieel directeur van GPS-specialist 
WayPoint, waar hij meer dan acht jaar voor 
werkte. Niet alleen is hij bekend van de vele 
cursussen, youtube videos en de bijna 20.000 
berichten op gpsforum.nl, ook is hij de geeste-
lijk vader van de OnRoute motorkaart.

Tegenwoordig richt Hans zich, als MrGPS, 
volledig op instructie en ondersteuning 
bij GPS gebruik. Alle reden voor MotoPort 
om hem te vragen de lezers bij te staan 
in het gebruik van hun GPS-navigatie en 
software. Hij verzorgt tevens trainingen in 
samenwerking met MotoPort en realiseerde 
een videocursus Mapsource voor motor-
rijders. 
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