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OOK TOEREN MET MOTORKAART?
Het programma OnRoute Motorkaart Benelux kun je bestellen op www.promotor.nl. 
Promotor-abonnees betalen €89, niet-abonnees €119. Het duurt ongeveer 5 werkdagen 
voor de Motorkaart bij je thuis wordt afgeleverd.

nen zien waar je gereden hebt. 
Eerst sla je de gemaakt route op met Mapsource. 
Het wordt dan een gdb-bestand. Vervolgens start 
je wingdb en kies je dat gdb-bestand als invoer-
bestand. De uitvoer van wingdb zetten we op 
‘Mapsource’.
We kiezen voor optie 12: ‘Converteer routes naar 
tracks’. Op zich is dat voldoende om een track te 
maken. Sterker: je krijgt dan een track die héél 
precies alle wegen volgt. Alleen zou die track dan 
bestaan uit 561 punten. En aangezien de TomTom 
in één route maar 48 viapunten aankan zouden 
we de route moeten opknippen in 12 deelroutes. 
Gevolg: je moet elke twintig minuten stoppen om 
de volgende etappe te laden. Dus maken we de 
track wat ruwer door een fi lter toe te passen. Drie 
etappes is nog wel te doen, dus we stellen in op 
3 x 48 = 144 punten:

Waarom drie etappes? Twee had toch ook gekund? 
Klopt, maar kijk op de kaart en je ziet het verschil.

De rode lijn is als we de route in één etappe zou-
den willen zetten, de gele bij twee, de lichtblauwe 
bij drie etappes. De donkerblauwe lijn is de eigen-
lijke route.
Vrees niet: ook bij de rode lijn zouden we niet 
dwars door het bos hoeven. Ga uit van de punten 
waar de rode lijn de donkerblauwe raakt: de Tom-
Tom zal tussen die punten zelf de wegen bereke-
nen. En die afstand is bij de rode lijn echt te groot. 
De gele zou kunnen, maar bij drie etappes zijn we 
er behoorlijk zeker van dat de route geheel intact 
blijft. Ook dit bestand slaan we in Mapsource op 
als gdb-bestand. 
Vervolgens starten we itnconv. Klik op ‘open’ en 
kies het gdb bestand dat je net hebt opgeslagen; 
selecteer de 144 trackpoints. Je ziet vervolgens 
een hele lijst met coördinaten:

Rechtsonder kies je ‘Tom Tom 5’ en je ziet bij ‘Split’ 
vanzelf het maximale aantal van 48 routepunten 
staan.

Door op ‘editeer’ te klikken kun je de route even-
tueel nog bewerken, bijvoorbeeld door punten 
weg te halen, toe te voegen of een naam te geven 
(zoals ‘start’).

Is de route helemaal naar je zin, dan sluit je af met 
het kruisje rechtsboven en met een druk op de 
knop ‘exporteer’ zet je de route over naar je Tom-
Tom. Zet de route in de zogenaamde map ‘itn’ of 
‘itn-directory’. 
Koppel je TomTom vervolgens los van de computer 
en kijk in de reisplanner op je TomTom. Daar vind 
je keurig vier route-etappes door het Zwarte Woud 
staan. Vier? We wilden er toch maar drie? Klopt: de 
laatste route-etappe telt drie punten. Om de routes 
aan te laten sluiten zijn start- en eindpunt dubbel. 
Je had dus moeten converteren naar een track met 
141 punten. Weet je dat voor de volgende keer!
Al met al: het lijkt een heel gedoe, maar als je het 
twee keer gedaan hebt lukt het best en maak je in 
een handomdraai met Motorkaart ook voor de 
TomTom prachtige routes. Zeker: met de Gar-
min is het allemaal veel makkelijker, maar in 
de TomTom kan het dus óók!

ONROUTE MOTORKAART DUITSLAND, 
OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND
Naast OnRoute Motorkaart Benelux kun je nu ook de upgrade Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland bestellen. Deze upgrade kost 49 euro. Te bestellen op onroute.nl 
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