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OnRoute 

Deel 6 Transparante kaarten gebruiken

De Onroute Motorkaart is zo eenvoudig in het 
gebruik dat je er ook perfect mee overweg 
kunt als je geen computer-wizzard bent. 
Maar dat neemt niet weg dat de meer ervaren 
computergebruiker de nodige extra moge-
lijkheden tot z’n beschikking heeft. Deze 
aflevering laat daar wat van zien. Maar wees 
gewaarschuwd: dit is voor gevorderden die 
houden van een beetje puzzelen!

Vervolgens maak je een route in Mapsource en 
tot slot kies je onder de menu-optie BEELD voor 
WEERGEVEN IN GOOGLE EARTH. 

Motorkaart

Het mooie van de OnRoute Motorkaart is na-
tuurlijk dat hij automatisch mooie routes kan 

berekenen. Ook voor de minder ervaren compu-
tergebruiker is het een koud kunstje om die route 
tevoren op de luchtfoto’s van Google-Earth te be-
kijken. Kwestie van via http://earth.google.com/ 
Google Earth downloaden en installeren. 

En als je dan links het mapje MAPSOURCE open-
klapt en vervolgens ROUTES en PADEN dan zie je 
je routenaam staan. Met rechtsonder de knop TOUR 
STARTEN. En even later vlieg je over je route.

Da’s fantastisch voor de voorpret, maar het zou 
natuurlijk óók handig zijn als je die luchtfoto al 
tijdens het plannen van de route in beeld had. En 
daar overheen de Motorkaart. Kun je net iets mak-
kelijker zorgen voor afwisseling in de route. En 
dat kan! Alleen: niet in Mapsource, wèl in Base-
camp. Basecamp is gratis van www.garmin.com 
te downloaden. Als je Mapsource gewend bent is 
Basecamp een beetje omschakelen. Sommige 
dingen zijn makkelijker (zoals het onthouden en 
archiveren van waypoints, tracks en routes), som-
mige dingen zijn wat lastiger. Basecamp kent 
bijvoorbeeld dat oh zo makkelijke ‘elastiekje’ niet. 
Bovendien is Basecamp vooralsnog alleen in het 
Engels beschikbaar, maar als het goed is komt 
daar binnenkort verandering in. Hoe dan ook: wil 
je met die onderliggende kaarten experimenteren 
dan moet dat dus met Basecamp.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Om een onderlig-
gende kaart in Basecamp te kunnen importeren 
moet je die éérst zelf maken. En dat is even een 
klusje. Je gaat er zelf niet van zweten, je computer 
wel, want het gaat om grote bestanden! Volg nauw-
keurig de aanwijzingen hieronder en het lukt je. 

PM1006_Motorkaart   67 28-06-2010   12:53:33


