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FIETSEN MET GPS. 

 

Inleiding. 

Fietsen met een GPS biedt vele mogelijkheden om het fietsen interessanter te maken. Je kunt 

de GPS op verschillende manieren gebruiken: 

- Als wegzoeker: je geeft een bepaalde bestemming op en de GPS zoekt de weg 

- Registreren van de fietsroute om later nog eens te fietsen of te delen met anderen 

- Fietsroutes thuis plannen en uitwerken om na te fietsen. 

 

Naast een GPS-apparaat moet je over kaarten beschikken en software zodat je op je pc de 

routes kunt uitlezen of voorbereiden. Als je een Garmin GPS-apparaat hebt kun je de software 

gratis downloaden. Standaard wordt een eenvoudige kaart meegeleverd. Speciaal voor fietsers 

is er een kaart ontwikkeld waarop fietspaden, autovrije wegen en rustige wegen voorkeur 

hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deel 1 worden de belangrijkste bewerkingen, die je met MapSource uitvoert, behandeld. 

 

De aanschaf van kaarten is een dure aangelegenheid. Gelukkig is er een gratis alternatief in de 

vorm van OpenStreetMap. In deel 2 van deze handleiding wordt uitgelegd hoe je 

OpenStreetMap kunt gebruiken.  

 

In deel 2 wordt het gebruik van OpenStreetMap uitgelegd als je over een Garmin GPS 

beschikt en het programma MapSource (ook van Garmin) 

 

In deel 3 wordt het  gebruik van OpenStreetMap uitgelegd als je over een Garmin GPS 

beschikt, maar niet over het programma MapSource. In plaats van MapSource kun je GPSies 

of Bikeroutetoaster gebruiken. Beide programma’s werken online (via internet, dus niets 

installeren); een korte handleiding moet voldoende zijn. 

  

Met MapSource 

en een routekaart 

stel je een route 

samen en brengt 

deze over naar 

het GPS-

apparaat 
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Deel 1:  korte handleiding MapSource 

 

Voorkeurinstellingen  

Het is belangrijk om je 

voorkeuren op te geven; 

een tocht met de motor 

zal over andere wegen 

gaan dan een tocht met de 

fiets. 

 

Kies in de menubalk voor 

Bewerken – Voorkeuren 

Het scherm voorkeuren 

opent zich (zie 

afbeelding). 

Klik op tabblad 

Routebepaling 

 

Belangrijkste instellingen 

voor tochten met de 

racefiets: 

Voertuig: fiets 

Onverharde wegen 

vermijden (bij 

geavanceerd kun je hele 

gebieden opgeven die je wilt vermijden) 

Wegselectie: meer voorkeur voor overige wegen 

Rijsnelheden instellen op je fietssnelheid zodat tijdberekeningen kloppen. 

 

De belangrijkste knoppen 

  A  B C  D  E   F   G      H    I    J     K 

Onder de menubalk kom je de volgende knoppen tegen: 

A. Selectieknop voor de kaarten (indien er meerdere kaarten zijn geïnstalleerd) 

B. In- en uitzoomknop;  

C. In- en uitzoomen op basis van afstand 

D. Gedetailleerdheid van de kaart (als je heel ver inzoomt wil je veel details zien; hoog) 

E. Kaartknop: om gebieden te selecteren die meegezonden moeten worden naar de GPS 

F. In- en uitzoomen:  

G. Om de kaart te verschuiven. 

H. Waypoint plaatsen 

I. Routeknop 

J. Route selecteren en bewerken 

K. Afstand meten door de lucht. 
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Route tekenen 

 

Selecteer de juiste handelingsknop: 

 

Waypoints plaatsen. 

Het is aan te raden om begin-, eind- en pauzeplaatsen te markeren met een 

waypoint; als je van de route afdwaalt kan de GPS zelf een route zoeken naar een 

waypoint. 

 

Door met de muis te klikken plaats je telkens een via-punt. Dit zijn de coördinaten 

op de wereldbol (kaart). Als je een verkeerd punt plaatst kun je dit opheffen met 

ctrl+Z; je kunt ook meerdere stappen terug. 

 

Om de route zo nauwkeurig mogelijk te maken is het van belang om in te zoomen. 

Als je de zoom-knop selecteert kun je met de linker muisknop inzoomen en met de 

rechter muisknop uitzoomen 

 

Selectieknop: hiermee selecteer je de gemaakte route en kun je de route nog 

bewerken. Als de route geselecteerd is wordt de routelijn ‘vetter’. Als je de route 

wilt verleggen klik je op de lijn; er ontstaat een punt met nieuwe ‘lijntjes’, versleep 

dit punt naar een andere route. Het programma tekent een nieuwe lijn. 

 

Als de route klaar is kun je de bijbehorende kaarten selecteren. Zit in je GPS al de 

juiste kaartenset dan hoef je deze actie niet uit te voeren. 

 

Bij het selecteren van kaarten moet je twee dingen in de gaten houden: 

- De omvang, i.v.m. het geheugen 

- Moet de  kaart routeerbaar zijn; GPS laten zoeken naar bv. waypoint 

 

Zie de mededelingen linksonder op je scherm 

 

 

 

Gegevens overbrengen naar je GPS 

 

Als alles klaar is kun je de gegevens opslaan op je PC;  

- kies in de menubalk voor Bestand – Opslaan als…. 

 

Je kunt ze ook meteen overbrengen naar je GPS 

- kies in de menubalk voor Overdragen – 

verzenden naar 

(je GPS moet natuurlijk wel aangesloten 

zijn)  

- in het scherm ‘verzenden naar apparaat’ 

staat je toestelnummer en zijn de 

elementen aangevinkt die je gemaakt 

hebt. 

- Klik op verzenden (dit kan even duren, 

zeker als er veel kaarten zijn 

geselecteerd). 
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Deel 2: OpenStreetMap voor MapSource en Garmin 

 

Om de kaart(en) van OpenStreetMap geschikt te maken voor gebruik op je Garmin en in 

MapSource moet er veel gebeuren. Volg onderstaand stappenplan en je krijgt gratis de hele 

wereld om routes te maken. 

 

Kaarten van OpenStreetMap downloaden. 

1. Ga naar http://www.garmin.na1400.info/routable.php 

2. Dit adres stuurt je door naar http://garmin.openstreetmap.nl 

3. onderstaande afbeelding verschijnt; dit kan even duren. 

 

4. Zoom in op dat deel van de wereld waarvan je de kaart wilt downloaden 

5. Klik ‘het vinkje’ aan vóór de knop Reset Selection 

 

6. Selecteer de delen; bij meerdere delen de shift-knop ingedrukt houden. 

In de afbeelding heb ik Zuid-Limburg en de Ardennen geselecteerd. 

Links op het scherm staan de namen van de vijf gebieden 

http://www.garmin.na1400.info/routable.php
http://garmin.openstreetmap.nl/
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7. Voer je email-adres in en klik op Build my map 

 

8. er verschijnt een bericht met mededelingen 

a. Request accepted; verzoek geaccepteerd 

b. Je ontvangt 2 mailtjes 

- een met een link naar een website waarop te zien hoe ver men is met het 

verwerken van je verzoek 

- een met download-gegevens 

c. Het aantal verzoeken dat op dit moment in de wachtrij staat 

(om te voorkomen dat de webserver van OpenStreetMap teveel verzoeken in 

één keer krijgt wordt men in een wachtrij geplaatst) 

 

9. open je email-programma; de eerste email is meteen binnen er ziet er zo uit: 

WAARSCHUWING 
 
Mocht je nu een te groot gebied selecteren dan zal de website na de knop "Build maps" 
de melding geven dat je teveel kaarten hebt geselecteerd. Er zijn 2 oplossingen 
hiervoor: 
1. Selecteer alleen de kaarten die je op dat moment gaat gebruiken. 
2. Download alle losse .IMG bestanden en maak handmatig de gmapsupp.IMG 
 
De laatste optie is redelijk bewerkelijk maar zeker niet onmogelijk. Zodra je het in de 
vingers hebt, is het een fluitje van een cent. 
 
De voor- en nadelen van optie 2: 
 
Voordeel: 
- Je hebt alle kaarten van een groot gebied tot je beschikking. (bijv. heel Europa) 
- Na een update van 1 enkele kaart, hoef je alleen die kaart maar te downloaden en 
opnieuw je gampsupp.IMG te maken. 
 
Nadeel: 
- Het is redelijk bewerkelijk om alles werkend te krijgen in Mapsource 
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Let ook op de mededeling dat dit verzoek 48 uur beschikbaar blijft. Je hoeft dus niet te 

gaan zitten wachten want je hebt 2 dagen om de kaarten te downloaden. 

 

10. Als je op de lange link klikt zie je de status van je verzoek 

  

  

  

als je dit scherm ververst (druk op F5) dan is de wachttijd aangepast 

  

  

  

 

11. Het tweede mailtje vertelt dat je kaarten klaar staan 

 

12. Klik op de link en het volgende scherm verschijnt 
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13. Let op welke bestanden je moet 

downloaden; minimaal bij een 

Windows-pc 

- osm_routable_mapsource.exe 

(maakt de kaarten geschikt voor 

Mapsource 

- osm_routable_gmapsupp.zip (dit 

zijn de kaarten) 

 

klik met de rechter muisknop op 

de link en kies voor ‘doel opslaan 

als…” 

 

 

 

 

 

 

14. Voer het programma osm_routable_mapsource.exe uit 

(dit is een exe-file, dus starten met dubbel-klik) 

bevestig alle vragen. 

als het programma geïnstalleerd is, zijn de kaarten meteen beschikbaar in Mapsource. 

 

 

Handelingen in MapSource (zie ook deel 1) 

 

15. Start Mapsource op 

selecteer bij kaarten 

OSM World 

Routable 
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16. Stel een route samen m.b.v. de routeknop 

selecteer het gebied van de kaart dat je 

dat je samen met de route naar je GPS wilt 

sturen; klik op de kaartknop  

en selecteer met de muis het gebied; 

geselecteerd deel kleurt roze 

 

17. Bestand bewaren 

- kies in menu voor Bestand – Opslaan als 

 

18. Kaarten plus route naar je GPS 

- kies in menu voor Overdragen – 

Verzenden naar apparaat 

- zorg dat de juiste elementen zijn 

aangevinkt 

- klik op Verzenden 

 

WAARSCHUWING: 

dit kan bij even duren afhankelijk van 

de hoeveelheid kaarten, maar 

belangrijker: 

Bestaande kaarten in je GPS worden 

overschreven!!! 
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Deel 3:  OpenStreetMap alleen als kaart voor je Garmin;  

  GPSies of Bikeroutetoaster als vervangers voor MapSource. 

 

In deel 1 heb je gezien hoe je via OpenStreetMap kaarten kun downloaden. Tijdens deze 

handelingen (zie punt 13) is het bestand osm_routable_gmapsupp.zip in de map downloads 

terecht gekomen. Dit bestand bevat de kaarten. Door het programma 

osm_routable_mapsource.exe uit te voeren werden de bestanden geschikt gemaakt voor 

MapSource; dat doen we nu niet. 

 

Stap 1.  Kaarten uitpakken 

Osm_routable_gmapsupp.zip is een zip-file, een gecomprimeerd (ingepakt) bestand. Dit is 

gedaan om de omvang en dus de te versturen data te beperken.  

- Zoek op je harde schijf dit bestand op (zie map downloads) 

- Klik met de rechter muisknop op het bestand 

- Kies voor 7-zip en Extract to ‘osm_routable_gmapsupp\’  

 

- Na deze actie is er in de map downloads een map aangemaakt met de naam 

osm_routable_gmapsupp; in deze map staat het bestand gmapsupp. 

 

Stap 2: Kaarten naar je GPS kopiëren 

- Zorg dat je GPS is aangesloten op je PC 

- Kopieer het bestand gmapsupp in de map …\downloads\osm_routable_gmapsupp\ 

naar je GPS in de  map Garmin 

 

Let op: daar staat waarschijnlijk al een bestand met dezelfde naam, maar wellicht met 

andere kaarten. Dit bestand kun je redden door het eerst te kopiëren van je GPS naar je 

PC. 

Door de naam te veranderen kun je op deze manier meerdere sets met kaarten bewaren. Als 

je gaat fietsen moet je zorgen dat de juiste set kaarten op je GPS staan. In je GPS moet de 

naam van het bestand altijd gmapsupp zijn. 
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Routes maken met GPSies 

 

1. Open de website www.gpsies.com  

 

2. Het menu spreekt voor zich: klik op Tracks tekenen.  

 

De eerste keer verschijnt er een korte handleiding (let op: klik is voldoende i.p.v. dubbelklik) 

 

Handleiding 

 

Zoek een gebied uit of geef een adres en land in. Klik daarna op Go! 

U kunt ook handmatig inzoomen . U kunt ook met de drag and drop knop een gebied uitkezen. 

 

Laatste stap ongedaan maken: 

klik op terug 

 

Trackpunt toevoegen: 

klik in de kaart 

 

trackpunt verwijderen: 

klik op het trackpunt 

 

Trackpunt verplaatsen: 

Drag & Drop het trackpunt naar de juiste plaats 

 

TIP: Bij meer als 150 trackpunten worden deze samengevoegd. Om ze te bewerken moet u 

verder inzoomen. 

 

3. Sluit deze handleiding. 

  

http://www.gpsies.com/
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4. Toets een plaatsnaam en klik op Go! 

 

5. Selecteer rechtsboven de gewenste kaartweergave: OSM fietskaart 

Om te voorkomen dat ik alleen over wegen fiets en niet b.v. over de slingerpad, haal ik het 

vinkje weg bij ‘volg wegen’. 

Uden e.o. verschijnt met de knooppunten-routes in licht blauw 

 

6. Door met de muis te klikken stippel je een route uit. 
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7. Als de route klaar is sla je de 

gegevens op en exporteer ze 

naar je GPS. 

Vul gevraagde gegevens in en 

klik op Op GPSies opslaan 

 

Daarna verschijnt er een 

vragenlijst om je route in de 

juiste rubriek te kunnen 

plaatsen. Immers andere 

mensen kunnen jouw route ook 

gebruiken. 

 

Dit opslaan is niet noodzakelijk; je kunt 

meteen naar Exporteren gaan. 

 

 

 

 

8. Exporteren 

selecteer eerst in welk formaat 

je route moet worden 

gedownload. 

 

Als je klikt op download dan 

wordt de route opgeslagen in de 

map downloads. 

 

‘Laat opties zien’ biedt de 

mogelijkheid om de route om te 

keren of om het aantal punten te verminderen. 

 

‘Exporteer naar Garmin GPS’ spreekt voor zich. 

De GPS moet wel aangesloten zijn op de PC. 

 

Importeren van bestaande routes op je GPS kan ook. 

In de afbeelding zie je een gedeelte van de route Veluwe Zuid. 

Wageningen, Renkum en Doorwerth 
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Routes maken met Bikeroutetoaster. 

 

Het principe is hetzelfde als bij GPSies; opties en instellingen goed zetten, route intekenen, 

bestand opslaan en/of exporteren in juiste formaat. 

 

1. Ga naar website www.bikeroutetoaster.com 

2. Klik op Course Creator 

 

Een, inmiddels vertrouwd beeld verschijnt. 

 

3. Rechts op het scherm verschijnen de mogelijke 

handelingen, instellingen en opties 

zet data op OSM 

by bike on 

 

4. Zet een route uit 

 

 

 

  

http://www.bikeroutetoaster.com/
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5. Route opslaan / exporteren 

- klik op tabblad Summery 

- bij download 

  - course name  invullen 

  - download to Garmin GPS als je 

het bestand meteen op je GPS wilt 

zetten (zie punt 6) 

  - download to file als je het bestand 

op je PC wilt bewaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. download to GPS 

Een nieuw scherm opent zich en je moet in de gele balk klikken om toegang te 

verlenen 

Klik op Write Course en het bestand wordt opgeslagen in je GPS. 
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