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Maar… dit is een route op de TomTom kaart. We willen hem eigen-

lijk naar de kaart van Garmin omzetten. Zou je nu gewoon naar 

‘Here’ switchen, dan verandert de route totaal.

In plaats daarvan kies je in de toolkit echter voor ‘routeberekening 

vergelijken met’.

Vervolgens zie je de route in beide kaarten tegelijk in beeld. De 

zwarte is de oorspronkelijke, de blauwe hoe die er in 

de Garmin uit zou zien:

Nu kun je aan de oorspronkelijke route viapunten toevoegen.  En 

zelfs dat kan ‘geautomatiseerd’, een kwestie van in de toolkit kie-

zen voor ‘aantal viapunten uitbreiden’, bijvoorbeeld naar 100 stuks. 

Daar moet het programma even op rekenen, maar da’s een kwes-

tie van geduld. Als er daarna nog kleine verschillen zijn, kun je die 

oplossen door even met ingedrukte muis een viapunt aan de oor-

spronkelijke route toe te voegen. En dat punt plaats je dan natuur-

lijk op een weg waar de route toch al liep.

Daarna sla je de route op als .gpx en kun je hem versturen naar je 

toestel. Je hebt dan zowel een route als een track. Wil je de route 

gebruiken, dan zul je nog even opnieuw moeten herberekenen in 

het toestel, maar zal die route hoogstwaarschijnlijk gelijk blijven. 

Track is beter
Maar zoals inmiddels bekend 

is het beter om met een track 

te werken. Sterker nog: als je 

dat doet is het toevoegen van 

viapunten meestal helemaal 

niet nodig en kun je gewoon 

de track uit de TomTom-kaart 

naar je Garmin sturen. Boven-

staand stappenplan is dan 

ook vooral een extra contro-

leslag voor het geval de kaar-

ten van TomTom en Garmin te zeer afwijken, of om een route te 

maken die je vervolgens weer in Basecamp kunt bewerken. Bo-

vendien geeft het je ook inzicht in de grote verschillen qua kaart 

en routering. 

Een andere oorzaak van eventuele problemen bij een route, is dat 

viapunten vaak naast de weg staan. MyRouteApp legt de route 

echter automatisch OP de weg, mits je met de track werkt. 

TIP: vermoedelijk wordt het in augustus mogelijk 

een gratis trial-periode voor de GOLD versie te 

krijgen. Hou mrgps.nl in de gaten!

In de volgende editie van Promotor 

meer over MyRouteapp.   
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