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BASECAMP 

 

BaseCamp is het gratis programma van Garmin welk kan gebruikt 

worden om met de Garmin GPS te communiceren als volgt: 

• gpx-bestanden vanuit: 

“https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx”, 

“https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner”, 

RouteYou, Pasar fiches, … importeren, eventueel nog aanpassen 

en overzetten naar de GPS. 

• Zelf routes en sporen maken, waypoints plaatsen en deze 

overzetten op GPS 

• Verschillende gratis kaarten installeren (OpenStreetMap, 

Deutsche Freizeitkarte,  … en deze kaarten overzetten op het 

micro SD-kaartje van de GPS. 

Plaats de downloads van de kaarten in een aparte map (vb. 

Garmin kaarten) en installeer ze ook vanuit deze map zodat alles 

eenvoudig terug te vinden is. 

Uninstall van kaarten dient te gebeuren via configaratiescherm (of 

via een programma als Revo Uninstaller) 

• Updaten GPS-toestel. 

Het programma Garmin BaseCamp is te vinden op: 

http://www.garmin.com/nl-BE/shop/downloads/basecamp 

 

Enkele links voor kaarten: 

“http://garmin.openstreetmap.nl/” 

“http://freizeitkarte-osm.de/garmin/de/index.html” 
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Het standaard scherm van BaseCamp heeft links een bibliotheek met 

boomstructuur te vergelijken met de Windows verkenner en rechts de 

kaart. 

 

Bij rechts klik op een spoor of route opent bovenstaand scherm met als 

belangrijkste functies: 

• Knippen of kopiëren naar een andere lijst 

• Wis (= verwijderen. 
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In de werkbalk zijn volgende items aangewezen om te selecteren: 

 

 

Werkbalken: 

Afspelen:  toont gevolgde weg vanaf startpunt 

 
 

Kaartfuncties: schuif, ….  
 

Tekengereedschap: waypoint, route, spoor    
 

Bewerken   

  

Bewerkingsfuncties: nieuwe punten, verplaatsen, wissen, deel wissen

 

Activiteitenprofielen   
  

Detailniveau: hoe hoger hoe meer detail:    
 

 

Belangrijkste instelling via Bewerken / Opties: 

• Eenheden / Positie (hddd.mm.mmm = standaard notitie, 

hddd.dddd = notitie volgens ACSI) 

• Eventueel aanpassingen per activiteitenprofiel 



4 

 

Praktische oefeningen: 

• Een gpx-bestand vanuit Fietsnet inladen 

• Dit is een spoor, wij passen dat aan. 

• We sturen dit spoor door naar GPS 

• We maken zelf een route en plaatsen enkele waypoints van plaatsen 

waar we willen stoppen. 

• We zetten die route om in een spoor en brengen daar nog de nodige 

wijzigingen aan. 

• We zetten spoor en waypoints over naar de GPS 

• We verplaatsen een spoor van de GPS naar een lijst in BaseCamp. 

• We nemen een back-up van onze datagegevens. 

• Hoe zetten we een kaart over op ons micro SD-kaartje van de GPS 


