
grAtis kAArten

tijdens de wintermaanden kijken we natuurlijk al weer vooruit naar het nieuwe 
seizoen. het lezen van de reisverslagen van anderen is daarvan een heel pret-
tig onderdeel. op motor-forum.nl kwam ik het verslag tegen van Jan en ryan 
die enkele weken door de balkan toerden en erachter kwamen dat de dekking 
van de city navigator wegenkaart in de garmin minder wordt naarmate je verder 
richting het oosten gaat. echt een probleem is dat niet, je kunt ook nog ouderwets 
de weg vragen immers. moet je natuurlijk wel een voorbijganger tegenkomen en 
midden in de bergen van roemenië is dat bepaald geen vanzelfsprekendheid. en 
tsja.. wie zegt er dat het gravelpad waar je op dat moment rijdt, niet doodloopt in 
een bergweide, 15 kilometer verderop... 

Nu is het aardige dat er tegenwoordig zoiets bestaat als ‘Open Street Map’ (OSM). 
Dat zijn kaarten die, net als bijvoorbeeld wikipedia, door de ‘community’ zijn ge-
bouwd. Je kunt ze vinden op www.openstreetmap.org en daar constateren dat de 
dekking vaak verbluffend goed is. In het betreffende gebergte in Roemenië zelfs 
beter dan de commerciële kaarten; want zelfs die gravel-bergwegen staan op 
OSM, terwijl City Navigator daar geheel blanco is.

Maar met die kaart kun je nog niets; hij moet nog omgebouwd worden voor ge-
bruik in je navigatietoestel. Voor de TomTom is dat helaas niet mogelijk. Voor de 
Garmin wel. En daar zorgt de Nederlandse Lambertus voor. Via zijn site garmin.
openstreetmaps.nl kun je kiezen welke regio je wilt gebruiken. Landen zijn met-
een als download beschikbaar. Wil je je eigen regio samenstellen, dan laat je je 
e-mailadres achter en krijg je bericht als jouw set klaar staat als download. Dat is 
meestal een paar uur later, maar kan in drukke tijden ook wel een dag zijn.

Naast een wegenkaart is er ook een fietskaart te vinden die, vanwege het geo-
grafisch detail, vooral interessant is voor de offroader. En dat is nog maar de ‘lite’ 
versie... Nóg meer detail vind je met de kaarten van Minko (ook een Nederlander) 
- hij heeft een fietskaart van heel Europa – te vinden op openfietsmap.nl. 

Ga je deze winter de warmte opzoeken in Latijns Amerika? Of komend seizoen 
richting Syberië of Griekland? Kijk dan zeker even naar de OSM kaarten. Het be-
spaart je een hoop geld en de dekking is vaak verbluffend goed!

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. verkrijg-
baar via de webshop op www.motoport.nl voor € 29,90.
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Motogps

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. 

GPS praat


