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Algemeen 

De routes zijn gemaakt op de laptop met het programma  “MyRoute-app” op basis Google 
Maps kaarten. Via MyRoute-app zijn de routes daarna nog gecontroleerd op de TomTom-, 
Garmin- en OSM (Open Source Map) kaarten. Voor elke reisdag is een aparte route 
gemaakt. Bij elke routefile is ook een trackfile ingesloten. 

We hebben een aparte file gemaakt van de POi’s (interessante punten) voor de hele reis. In 
deze POI file zijn de locaties van de overnachtingsplaatsen opgenomen en ook alle items 
welke we hebben bezocht. Ook de plaatsen waar de camper geparkeerd kan worden voor 
een bezoek aan b.v. stad / dorp of museum zijn in de POI file vastgelegd. 

Deze Poi’s file is in drie versies beschikbaar; een standaard GPX file, een .gpi file voor 
gebruik op een Garmin en een .ov2 file voor Tomtom 

De files met de (dag) routes / tracks en de POI file zijn samengevoegd in een 
gecomprimeerde map (.zip file) Na downloaden en “uitpakken” van de gecomprimeerde map 
kunnen de GPX routefiles en/of GPX tracks worden gebruikt in een navigatieapparaat.  

Wij navigeerden met een Tomtom GO 6200 Wifi en gebruikten de GPX routefiles.  Er zijn 
twee mogelijkheden om de routes in de Tomtom te laden: 

1. Online, via het programma Mydrive van Tomtom. De GPX routefile importeren in 
Mydrive, het Tomtom navigatieapparaat via USB kabel aan de laptop koppelen en 
synchroniseren, te starten vanaf het navigatie apparaat. 

2. Offline, via een micro SD kaart. Met de “verkenner” op de laptop de route files naar 
de SD kaart slepen, navigatie apparaat inschakelen en daarna de SD kaart in het 
navigatieapparaat plaatsen. Het navigatieapparaat zal daarop een SD kaart met 
routes herkennen en vragen of deze routes geïmporteerd moeten worden. 

De Poi files voor een Tomtom (tenminste het model wat wij gebruiken) kunnen alleen via 
“Mydrive” in het toestel geladen worden. Voor Garmin gaat dat via het programma 
“Basecamp” 

De GPX file van de fietsroute zoals genoemd in het artikel is ook in de gecomprimeerde map 
opgenomen Deze routefile kan in b.v. een Garmin fiets-navigatieapparaat worden geladen. 


