
|  82  |

NAVIGATIE
Te

ks
t 

en
 b

ee
ld

 H
a

ns
 V

a
es

se
n

LAAT BASECAMP HET AFWETEN?

WAAR IS GOOGLE 
EARTH TOCH  
GEBLEVEN?
Eén van de leukste opties van het werken met Basecamp is dat je heel makkelijk de 
route kunt bekijken in Google Earth. Helaas ging dat, na een update van Google Earth 
al een hele tijd problematisch. Het programma werd op een andere plek op de compu-
ter geïnstalleerd en Basecamp kon Google Earth daardoor niet meer vinden. Voor wie 
een beetje handig met de computer is, was dat nog wel op te lossen. Maar eigenlijk 
had je hiervoor een update van Basecamp nodig. 

Sinds juni dit jaar is er inderdaad een 

update van Basecamp. Die versie 

4.7.0 lost het probleem met Google 

Earth op! Althans: in de zin dat je geen fout-

melding meer krijgt. Garmin heeft namelijk 

een briljante oplossing voor het probleem: 

simpelweg door de koppeling met Google 

Earth te verwijderen... 

Dus: het ligt niet aan jou. Hou maar op met 

zoeken, de optie is gewoon verdwenen! Nu 

kunnen we (terecht) boos worden op Gar-

min, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Be-

ter is om zelf te zoeken naar een oplossing. 

En die is er en eigenlijk is die heel simpel. Bo-

vendien wil ik je graag attent maken op een 

alternatieve methode, die misschien nog wel 

veel leuker is.

HANDMATIG INSTALLEREN

Om met Google Earth te kunnen werken 

moet je het uiteraard eerst installeren. 

Kwestie van (gratis) downloaden via earth.

google.com. Werk je met Chrome als 

browser dan kún je ook met de webversie 

van Google Earth aan de slag, maar daarvan 

zijn de mogelijkheden helaas beperkter. 

Met name de ‘helikoptervlucht’ over de 

route ontbreekt.

Vervolgens heb je twee mogelijkheden: te-

rugkeren naar een oudere versie van base-

camp (zie http://www.gawisp.com/perry/

mapsource/) of je route handmatig expor-

teren en importeren. 

Terugkeren naar de oude versie van Base-

camp raad ik niet aan: het kan zijn dat je 

gegevens verliest en bovendien dat Base-

camp na een tijdje tóch weer automatisch 

de nieuwste versie installeert. Bovendien 

hou je het gedoe met de installatie-locatie 

van Google Earth. Van de regen in de drup 

dus.

Beter is om handmatig te werken: selecteer 

je route en kies bovendien bij <bestand> 

voor <exporteren> en <selectie exporte-

ren>. Als extensie kun je het beste kiezen 

voor kml. Dat werkt precies hetzelfde als 

‘vroeger’. In plaats daarvan kún je ook het 

gpx bestand gebruiken. En dan liefst een 

track. 

Vervolgens start je Google Earth en kies je 

voor <bestand> en <openen>. Kies rechts-

onder de extensie kml of gps/gpx en zoek 

je routebestand op. Werk je met gpx? Vink 

in het daarop volgende scherm dan <KML 

regelstrings maken> aan. 

Vervolgens zie je in Google Earth een map-

je <GPS device> en kun je de onderliggen-

de mappen openklikken tot je <path> in 

beeld hebt. Vervolgens druk je op de play-

knop en dan heb je weer de bekende heli-

koptervlucht op basis van luchtfoto’s.

Het is even wat meer werk dan rechtstreeks 

vanuit Basecamp, maar prima te doen. En 

uiteraard kun je, door het mannetje rechts-

boven over de routelijn te slepen nog 

steeds de route in Streetview bekijken.
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