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MrGPS  |  Hans Vaessen

Doe niet zo 
ingewikkeld: 
route importeren
We besteden bij Promotor best veel aandacht aan GPS-routes en bieden er ook veel 
aan, maar toch krijgt de redactie van Promotor nog regelmatig vragen over hoe die 
route dan in de Garmin te zetten. Vaak van nieuwe GPS-rijders, vaak ook van 
mensen die zeggen ‘ik vind het te ingewikkeld allemaal; kun je nu niet eens in een 
paar stappen vertellen wat ik moet doen?’

H et antwoord luidt: ja en nee. Het hangt namelijk ook af 

van de kwaliteit en de actualiteit van de basisroute.  Zijn 

die twee zaken niet bekend, en wil je de route toch be-

trouwbaar kunnen rijden, dan zul je er even mee aan de slag moe-

ten. En om dat goed onder de knie te krijgen is de MrGPS cursus 

Basecamp nog steeds dé methode. Maar dat kost veel tijd, juist 

omdat we ook uitleggen waaróm dingen zijn zoals ze zijn; en veel 

extra mogelijkheden en alternatieven laten zien. 

Heb je echter te maken met een route die door een goede route-

maker recent is ontworpen, dan kan het echt een stuk simpeler. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de routes van Promotor en de routes 

die je vind op www.anwbmotor.nl. Op basis daarvan gaan we nu 

eens helemaal niets uitleggen; alleen stap voor stap vertellen wat 

je moet doen, op beginnersniveau. Voor drie types Zumo: de 660, 

de 3xx en de 590. En ja: er zijn meer manieren, maar dit is de meest 

eenvoudige.

Stap één: importeren in Basecamp
De route is een gpx of gdb bestand. Dubbelklik erop en het wordt 

automatisch geopend in het programma Basecamp. Is dat niet het 

geval: start dan Basecamp en kies voor ‘importeer’. Het e� ect is 

hetzelfde.

Heb je Basecamp nog niet op je computer? Download het pro-

gramma dan gratis. (google naar ‘Garmin Basecamp’ en je vindt de 

link binnen no-time).

Stap twee:
Zoek de route op in de bibliotheek; je vindt de route in een ‘lijst-

mapje’ aan de linkerkant. De lijsten staan alfabetisch gesorteerd.

Stap drie: 
Dubbelklik op de routenaam en druk op de knop ‘spoor maken’.  

Sluit dat scherm weer af en je ziet dat de route nu twee keer in de 

lijst staat, met dezelfde naam. Voor één van de twee staan twee 

‘voetjes’; dat is het spoor of de track.

Stap vier:
Klik met de rechtermuisknop op de route met de ‘voetjes’ en kies 

voor ‘verzenden naar’.

Blader met behulp van de schuif rechts naar beneden en je ziet je 

toestel staan (mits aangesloten uiteraard). Klik op ‘interne opslag’ 

en vervolgens op ‘OK’. 

Stap vijf:
Wacht een paar seconden, koppel dan je toestel los van de com-

puter. Wacht vervolgens weer een seconden of tien en schakel je 

toestel in. 

Vervolgens is het per toestel iets verschillend:
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