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Wat dat betreft is er goed nieuws! Naast Youtube en Wikipedia be-

staat er ook in gps-land informatie die door ‘de crowd’ bijeenge-

schraapt wordt: Open Street Maps (OSM).

Dat is een online kaart waar iedereen zelf wegen aan kan toevoe-

gen of wijzigen. En als maar voldoende mensen dat doen, ontstaat 

vanzelf een complete kaart. Afhankelijk van de regio inmiddels 

soms zelfs completer en actueler dan de commerciële wegenkaar-

ten van Navteq (Garmin) en Teleatlas (TomTom). 

Daarmee ben je er nog niet, want dan kan zo’n kaart nog niet in je 

Garmin. Gelukkig hebben we Lambertus. Een Nederlander die zijn 

computerkennis en rekencapaciteit ten dienste van de communi-

ty heeft gesteld en er voor zorgt dat je elk plekje van de OSM-kaart 

kunt vertalen naar een in de Garmin bruikbare kaart. 

Het resultaat is soms verblu� end! Zo ook hier. Ik heb de OSM kaart 

van Roemenië gedownload en met enig speurwerk precies de plek 

kunnen vinden waar Ryan gekeerd moet zijn, op zoek naar Jan. 

Sterker: hadden de heren deze kaart in hun toestel gehad dan had-

den ze kunnen zien dat ook de weg naar links hen uiteindelijk bij 

de bestemming had gebracht. Vrijdag de 13e of niet..

Ook bijvoorbeeld voor de Promotortrip naar Marokko hebben we 

gebruik gemaakt van de OSM kaarten en bleek de dekking meer 

dan uitstekend. Hooguit merk je soms dat de routering wat raar 

doet. Dat komt dan doordat iemand een weg wel getekend heeft, 

maar niet heeft gekoppeld met een zijstraat. Ook zie je dat het uit-

rekenen van lange routes en het opzoeken van adressen wat pro-

blematisch kan zijn. Maar je hebt wèl kaartdekking. Vaak zelfs met 

meer detail dan je gewend bent.

Ga je deze winter de warmte in Verweggistan opzoeken? Of ben 

je van plan om komend seizoen een avontuurlijke trip in Latijns 

Amerika of juist richting Noordpool te maken? Ga dan eens kijken 

naar die OSM kaart. Het is heel eenvoudig:

Kijk eerst op www.openstreetmap.org. Je kunt dan makkelijk in- 

en uitzoomen op de regio waar je naar toe gaat en zien hoe het 

staat met de kaartdekking. Is die in orde dan is het tijd om de kaart 

voor je Garmin te downloaden. 

Daartoe ga je naar garmin.openstreetmap.nl (let op: .nl aan het ein-

de!). Kies voor de ‘generic routable’. Sla de TYP fi le maar even over. 

Kies vervolgens het werelddeel en daarbinnen het land en klik en-

kele regels daaronder voor ‘download map now!’. 

Je kunt er echter ook 

voor kiezen om je ei-

gen kaartenset samen 

te stellen. Kwestie van 

kiezen voor ‘manual 

selection’ en vakjes op 

de landkaart aan te 

klikken. TIP: als je je muisknop ingedrukt houdt kun je door te sle-

pen meerdere vakjes ineens selecteren.

Voor die manual selection moet je aan de linkerkant dan wel even 

je emailadres invullen. Die set moet namelijk speciaal voor jou 

klaargezet worden en dat duurt even. Meestal hooguit een uurtje, 

in drukke tijden kan het een stuk langer zijn. Je krijgt vanzelf via 

email bericht als de set klaar staat en hebt dan twee dagen de tijd 

om hem te downloaden. 

Heb je je set eenmaal gedownload dan heb je een zip-fi le met ver-

schillende bestanden. Ondermeer om de kaart op de computer in 

Mapsource of Basecamp te installeren. Van daar uit kun je de kaar-

ten naar het toestel sturen; je kunt ook het meegeleverde .img be-

stand in de \garmin directory op een SD kaart zetten en die in het 

toestel plaatsen. Heel simpel eigenlijk.

Veel succes en goede reis alvast!

De Zumo geeft geen informatie - 
 de weg wordt spannend...

Op de Zumo geen wegen in beeld, alleen de tracklog, inclusief 
het stuk op en neer.

CN kent hier niets, OSM wel.
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