
Er zijn vele manieren om een route te maken, op het navigatie toestel of achter de computer.  
Voor een groep of alleen een stukje rijden. Ook zijn er zeer veel routes te vinden op internet. 

Er gelden een paar basis regels. 
Voldoende punten 
start en stop duidelijk scheiden  
punten nauwkeurig plaatsen. 
na een rotonde i.p.v. erop . 
 
 

Als voorbeeld een proefrit met diverse soorten weg, gemaakt in MyrouteApp. Doel verschillende wegtypes 
 
Routeberekening met TomTom kaart, 
standaard instelling voor mij omdat de 
kronkel mogelijkheden ideaal zijn.  
Met een paar punten is er snel een 
leuke route. 
 
Basic lid heeft niet de beschikking over 
deze kaart. 
Nog een tip speciaal voor de Zumo XT 
 
Geef lunch en andere belangrijke stops 
een via (handje)  

 

Als op de juiste manier manier 
overgedragen wordt blijven deze 
zichtbaar 

   



Met OpenStreetMap, zijn er duidelijk verschillen met de TomTom kaart 
 
OpenStreetMap heeft bijna 
geen verschillen met de 
Here (Garmin) . 
Het is wel aan te bevelen 
om route kritisch te 
bekijken. Als je alleen rijdt is 
keren is al niet prettig, laat 
staan met een groep,  
punten 5 en 7 
 
 
 
  



 

 
Punten 5 en 6 
verplaatst 
Keren is nu niet meer 
nodig en de dijk met 
mooie bochten is ook 
weer terug. 
 
  



Als Gold member heb je veel mogelijkheden in MyRouteApp  

Vergelijken tussen de verschillende navigatie system hierboven TomTom met Hera (Is Garmin) navigatie 

Mij is niet bekend waarom, maar verschillen zullen er altijd zijn dit is simpel op te lossen door extra punt op dijk te 
plaatsen. Voldoende punten weet u nog!! 

Bij opslaan of export naar apparaat, zijn er vele mogelijkheden de moderne apparaten 
kunnen GPX 1.1 aan 
 
Anders formaat kiezen die geschikt is voor je navigatie. 
 
In de GPX 1.1 zitten zowel route als track, track bestaat uit een veelvoud van het aantal 
punten. Track wordt gemaakt door de routeplanner. 
 
MyRoute-App heeft ook mogelijkheid om direct naar je navigatie te exporteren, 
navigatie moet via USB gekoppeld zijn aan PC en in juiste mode staan. 
Slechte ervaring met GPX 1.2, dit gaat alleen goed als er via moderne manier naar 
apparaat verzonden wordt. Dit heb ik ervaren met de Zumo XT Zie artikel 
https://www.motor.nl/techniek/mrgps-hoe-zet-je-een-route-uit-mra-naar-de-garmin-
zumo-xt/ 
Juiste device  keuze niet vergeten, hieronder wordt ITN verzonden i.p.v. GPX 
 
 
  

https://www.motor.nl/techniek/mrgps-hoe-zet-je-een-route-uit-mra-naar-de-garmin-zumo-xt/
https://www.motor.nl/techniek/mrgps-hoe-zet-je-een-route-uit-mra-naar-de-garmin-zumo-xt/


Een route kan je voor vele doelen maken, mooie rondrit met veel natuur en mooie bochten. 
Zo snel mogelijk van A naar B. 
Verschillende dingen uit proberen.  
Hoe route gereden wordt is afhankelijk van de instelling in de gebruikte navigatie met zijn instellingen, maar je kunt 
wel veel al van tevoren vastleggen in de route  
 
Route geïmporteerd in BaseCamp, een verouderd programma van Garmin opvolger van Mapsource, ideaal om 
verschillen tussen route en track te laten zien.  
Als track gekozen wordt dan rekent het navigatietoestel ieder keer tussen 2 punten dan is het bijna onmogelijk om 
verschillen tussen de systemen te krijgen. 
Maar als Route gekozen wordt dan wordt route opnieuw berekend met de instellingen die in het navigatie toestel 
staan. 

 
  



 
Nu wordt route herberekend instellingen snellere tijd , met optie vermijd snelwegen  

 
Resultaat is heen en 
weer rijden en 
snelweg eruit 
 
Als er een extra punt 
ook op de snelweg is, 
is snelweg vermijden 
niet mogelijk. 

Voldoende punten 
weet u nog!! 

  



 

Zo wordt route gereden zoals bedoeld is, proefrit met verschillende weg types. 
 
Welke programma gebruikt wordt is erg persoonlijk, ikzelf maak ze in MyRoute-App en controleer ze met de 
ingebouwde mogelijkheden, ben wel GoldMember. 
Geen Goldmember advies gebruik 
https://mydrive.tomtom.com  Voor met een TomTom actuele verkeer info en kronkel route 
https://www.myrouteapp.com/nl  Voor Zumo met open streetmap 
https://kurviger.de/nl  
Dit zijn online programma’s wel is een account nodig voor aanmelden. 
https://www.garmin.com/nl-NL/software/basecamp/  verschillen Route en track, wel erg verouderd, vereist 
installatie op computer. 
 
Dit zijn gratis programma’s  
Altijd track gebruiken in de navigatie   

https://mydrive.tomtom.com/
https://www.myrouteapp.com/nl
https://kurviger.de/nl
https://www.garmin.com/nl-NL/software/basecamp/


Op de motor heb ik BMW Mototrrad connected werkt i.c.m. Smartfone, deze App is nog in ontwikkeling en laat het 
soms afweten, natuurlijk altijd op verkeerde moment. Daarom mijn oude TomTom Rider410 weer gemonteerd, 
beide systemen werken met TomTom kaarten. Dan heb je 2x hetzelfde. 
Vanwege de lovende artikelen over de Zumo XT https://www.mrgps.nl/gps/garmin-zumo-xt/ en mijn ervaring uit het 
verleden toch weer overgestapt naar Garmin de Zumo XT. 
Nu heb ik voor route rijden een perfecte combinatie. 
Al gebruik ik de BMW navigatie bijna niet meer, haalt het niet bij de Zumo-XT vooral het gebruiksgemak. 

 
 
  

https://www.mrgps.nl/gps/garmin-zumo-xt/


Voorbeeld route maken met kronkel kaart in MRA 
Met een paar punten mooie route, deze kan zo verzonden worden naar de Zumo XT 

 
 
 

 Vrienden in MRA die geen Goldmember zijn kunnen deze route niet 
gebruiken om hem in hun apparaat te laden. 
 
Zij krijgen een melding 

 
 
 
 

 

 

Kies dan voor opslaan. Als er gekozen wordt voor opslag als GPX 1.2  
blijven alleen de drie via punten over en je moet de route dan als  track 
rijden.   
  



 
 
Zwart is route geopend met open street map slechts drie route punten. 
Groen is geïmporteerd als gpx, je kunt de route dus niet exporteren.   
 
 

Je moet dus zeer goed weten voor wie maak je de route 


