
 

   SOFTWARE > GARMIN CUSTOM MAPS  

 

 

Met de laatste Firmware van de Garmin Colorado, oregon en dakota kunt uzelf jpg kaarten 

laden in de gps. De eerste informatie stond al op GPS-info.nl/nieuws, toch heb ik een aparte 

pagine gemaakt. Er zijn namelijk meerdere manieren om dit te doen. Hieronder een overzicht 

van de mogelijkheden.  

 

Wilt u zelf vector kaarten maken voor uw garmin kijk dan op GPS-info.nl/custom_maps.php.  

 Google earth ( 0 € )  

 Globalmapper ( 216 € )  

 MAPC2MAPC (0 € )  

 G-raster (0 € of 5 € )  

 ozie2kmz (0 € )  

 

Google Earth Met google kunt u zelf kaarten calibreren. Hieronder een voorbeeld met de 

kaart van dierenpark amersfoort.  

Een korte uitleg hiervan staat hieronder: 

 

open google earth, kies voor " toevoegen " en dan "beeld overlay" 

 

Je kan de kaart de verplaatsen door op de groene hoeken te klikken en 

te verslepen. 

 

Stel de tekenvolgorde nog in:  

een tekenvolgorde onder de 50; de kaart komt onder de wegenkaarten 

te liggen. 

een tekenvolgorde boven de 50; de kaart komt boven de 

wegenkaarten te liggen, maar wel onder de poi's. 

http://gps-info.nl/software.php
http://gps-info.nl/garmin_custom_maps.php
http://www.garmin.com/webupdater
http://www.gps-info.nl/blog/2009/10/08/custom-maps-in-garmin-oregon/
http://gps-info.nl/custom_maps.php


 

Selecteer de overlay met de rechtermuisknop en selecteer plaats 

opslaan als. 

 

Selecteer de map *:\garmin\CustomMaps , bestaat deze map niet 

maak deze dan aan. 

 

Ga nu naar de gps.  

Ga via stel in, 

 

Kaart, 



 

Kaartinformatie 

 

en schakel de kaart in of uit 

 

De kaart is redelijk geprojecteerd. 

In de Dakota werkt dit ook. 

 

 

Globalmapper  
 

Met de versie 11 van Globalmapper is het mogelijk custommaps rechtstreeks te laden naar 

een Garmin Oregon, Dakota en Colorado. Het nadeel is dat globalmapper een erg 



professioneel programma is. Vandaar de prijs van 216 euro. 

Het resultaat is wel prima te gebruiken in de gps. Er word nog over nagedacht om een 

goedkopere light versie te maken.  

 

Download 

globalmapper via 

Globalmapper.com, met 

deze trail versie is 

export van de kaarten 

helaas niet mogelijk. 

Wilt u het programma 

kopen doe dit dan via 

Globalmapperforum.co

m, op deze manier 

krijgt u 10% korting. 

Na de installatie kunt u 

kaarten openen.  

In onderstaande 

voorbeeld word een 

reeds gekalibreerde 

kaart gebruikt, u kunt 

daarvoor kaarten van 

bijvoorbeeld 

oziexplorer gebruiken. 

Ook ECW, geoTiff en 

andere formaten worden 

ondersteund.  

Op de site van het 

kadaster kunt u 

voorbeeld data 

downloaden. 

http://globalmapper.com/product/download_complete.htm
http://www.globalmapperforum.com/purchase11
http://www.globalmapperforum.com/purchase11
http://kadaster.nl/zakelijk/producten/tp_download.html
http://kadaster.nl/zakelijk/producten/tp_download.html


 

De meeste 

gekalibreerde kaarten 

hebben een projectie 

formaat , de data van 

het kadaster is meestal 

in het RD grid. (de 

oziexplorer kaarten 

hebben deze data in de 

.map bestanden)  

 

De kaart word geladen 

en weergegeven in 

globalmapper. De kaart 

is vrij groot, dit word 

straks opgesplits in de 

kmz file. Wilt u weten 

of de data goed 

gekalibreerd is, laad dan 

eventueel een gpx file 

met een track.  

Heeft u kaarten met een 

witte rand, kijk dan 

verder in de handleiding 

voor de juiste 

instellingen.  



 

Klik in de menubalk op 

GPS , selecteer nu 

onderaan Send raster 

maps ..... . Deze functie 

is pas beschikbaar vanaf 

globalmapper versie 11.  

 

Wilt u de gehele kaart 

laden, kies dan voor alle 

data.  

U kunt wel zelf een 

selectie maken. 

Klik op OK als de data 

goed is ingesteld.  



 

Selecteer de locatie op 

de Garmin gps of op de 

externe schijf. Geef een 

naam aan de kaart die u 

wilt gebruiken.  

 

De KMZ word 

opgebouwd uit diverse 

jpg files. Dit zorgt 

ervoor dat de kaart snel 

blijft werken in de gps.  

 

Ik heb één jpg 

uitgeschakeld, nu kunt u 

goed zien hoe de kmz is 

opgebouwd. 

Een voorbeeld stukje 

van zo'n jpg kan hier 

gedownload worden. U 

kunt deze kmz laden in 

de gps of in google 

earth.  

http://gps-info.nl/pics/globalmapper/32B.kmz


 

Als de kaart in de 

oregon is geladen word 

de kaart onder de 

basiskaart weergegeven. 

Dit kan ook bovenop de 

basiskaart, geeft dit dan 

aan bij de opties. 

Doordat de basiskaart 

dermate grof is lijkt de 

kaart niet goed 

gekalibreerd. Word er 

een track over de kaart 

gelegd dan klopt de 

kaart wel, zie de 

voorbeelden hieronder.  



 

De track toont zich 

netjes over de kaart.  

Ook de scherpte van de 

kaart blijft enorm goed. 

Zelfs op een schaal van 

80 meter valt het mee 

met de grofheid van de 

pixels.  



 

Zelfs een foto die werd 

gemaakt word netjes op 

de kaart weergegeven. 

De foto is genomen op 

de volgende track door 

de polder.  

 

 

Hieronder nog de informatie voor het verwijderen van de witte randen van de kaart. 

http://www.gps-info.nl/tracks.php#polder


 

Kies boven in de 

menubalk voor TOOLS. 

Kies dan voor Control 

center.  

 

Selecteer de kaart die u 

wilt bewerken, kies dan 

voor OPTIES.  



 

Kies nu voor 

automatisch: automaticly 

crop collar. De witte rand 

word nu verwijderd.  

Mapc2mapc  
 

U kunt het programma downloaden via www.the-thorns.org.uk/mapping/. Pak het zip bestand 

uit en installeer het bestand. 

(27-01-2010): bericht van de maker, Version 2.2.0 is available with support for the DutchRD 

grid.  

 

Open 

mapc2mapc na 

de installatie.  

Open 

mapc2mapc na 

de installatie. 

(Ik kreeg bij 

windows 7 een 

foutmelding, dit 

is als volgt op te 

lossen.  

gebruik de toets 

combinatie 

http://www.the-thorns.org.uk/mapping/


 

windows-toets + 

R , voer daar in 

regsvr32 -u 

comctl32.ocx en 

klik op OK. 

Download dit 

programma en 

installeer het.)  

 

open een kaart 

via "file" , 

"open map for 

calibration" . 

Heeft een kaart 

met een .map 

kalibratie 

bestand? kies 

dan voor "load 

calibration"  

http://www.ascentive.com/support/new/libraryfiles.exe


 

Een nieuw 

scherm opent 

met de kaart. 

Selecteer de 

kaart die u wilt 

openen. Klik nu 

in de linker 

bovenhoek (1)  

 

Selecteer het 

gewenste 

coordinaat 

formaat. En klik 

op "OK".  

 

Gebruik de 

knoppen (A) om 

de kaart te 

schuiven en in-/ 

uitzoom te 

regelen. 

Selecteer een 

opvallend punt 

op de kaart (B) 

om het 

coordinaat op te 

zoeken. (dit kan 

eventueel met 

mapsource) 

Vul het 



coordinaat in bij 

de velden (C). 

Herhaal dit 

minimaal nog 1 

keer, hoe vaker, 

hoe 

nauwkeuriger de 

kaart.  

 

Als een punt is 

ingevoerd 

verschijnt er een 

rood kruisje (A). 

Als er 

voldoende 

punten zijn 

ingevoerd, klik 

dan op "finish" 

Meer info over 

de calibratie is 

op de site te 

bekijken.  

Een overzicht 

van de gegevens 

verschijnt.  

Open de opties: 

"edit" , 

"preference" . 

Stel de kaart in . 

http://www.the-thorns.org.uk/mapping/calibrating.pdf


 

 

Klik nu op "file" 

, "Write garmin 

custom map".  

 

Er word nnu een 

doc.kmz 

weggeschreven 

en een tiles 

map. U kunt 

deze met 7zip 

samenvoegen. 

Wat ook kan is 

de doc.kmz 

openen in 

google earth en 

de kaart " 

opslaan als " 

nieuwe kmz. 

. Een voorbeeld 

stukje van zo'n 

http://www.7zip.com/


jpg kan hier 

gedownload 

worden. U kunt 

deze kmz laden 

in de gps of in 

google earth.  

 

 

 

 

G-raster 
 

Het programma G-raster is onderdeel van moagu , zij hadden al een programma om raster 

kaarten in een etrex en 60 serie te laden. 

Nu kunt u met G-raster ook de kaarten in een oregon, dakota en colorado laden. 

Download G-raster van de Moagu site.  

De maker van het programma bezig om oziexplorer kaarten met RD formaat te ondersteunen. 

Ook word er gekeken naar geotiff's met RD projectie. (27-01-2010) 

 

Open G-raster na 

de installatie.  

 

U kunt 8 

seconden wachten 

of het programma 

kopen voor 5 $ ( 

4,50 € ). Enkele 

voordelen van een 

geregistreerde 

versie zijn: 

 geen 8 

seconden 

wachten 

 Grotere 

kaarten 

bestanden 

kunnen 

worden 

geladen 

 U krijgt 

toegang 

tot het 

support 

email 

adres 

http://gps-info.nl/pics/globalmapper/32B3.kmz
http://moagu.com/?page_id=155


 Verkrijg 

updates 

voor het 

programm

a 

 

 

Door de betaling 

af te ronden krijgt 

een melding van 

geregistreerde 

versie 

rechtsonderin.  

 

Stap 1: Selecteer 

het kaart type dat 

u wilt gebruiken. 

Voor de 

oziexplorer 

kaarten en geotiff 

kaarten moet u 

Geotiff selecteren.  



 

Stap 2: Gebruik 

de laad knop om 

de gewenste kaart 

te laden.  

 

Stap 2a: selecteer 

de kaart en open 

de kaart.  



 

Stap 2b: Mocht de 

image te weinig 

info bevatten kies 

dan voor EPSG, 

geef dan de EPSG 

code in (codes 

vindt u op deze 

site.  

 

4326 voor 

WGS84 en 28992 

voor RD grid 

(dutch new).  

 

Stap 3: Als de 

kaart is ingelezen, 

kunt u hem 

exporteren naar 

kmz.  

 

Stap 3a: De kmz 

word in dezelfde 

map 

weggeschreven 

als de originele 

kaart. Een stukje 

van de kmz is hier 

te downloaden.  

Helaas is deze 

kaart iets minder 

netjes 

gekalibreerd.  

http://geostandards.geonovum.nl/index.php/2.4.26_Code_Reference_system
http://gps-info.nl/pics/globalmapper/32B2.kmz


 

Ozie 2 kmz 
 

Er is nog een programma om oziexplorer kaarten om te zetten naar kmz. Het programma is 

gratis en werkt redelijk goed.  

download het programma op deze locatie.  

 

Open het 

programma. 

1: Selecteer EN 

Anglietine (engels) 

2: zoek een *.map 

bestand. 

 

1:geef de naam in 

voor de KMZ file 

2: klik op "split 

map into smaller 

pieces". 

http://mozigo.zubor.net/uploaded/OziMapToKmz_uni_lng.zip


 

De kaart word 

gesplitst in een 

aantal kleine jpg 

files. 

Helaas is de kaart 

niet precies 

gekalibreerd. 

Een stukje van de 

kmz is hier te 

downloaden.  

 

http://gps-info.nl/pics/globalmapper/32B4.kmz

