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1 Instructie-video’s in Youtube
Op youtube zijn verschillende video’s te vinden waarin instructie wordt gegeven hoe u een
track kunt importeren in OsmAnd, in Maps.me of in een andere route-app.
OsmAnd (voorbeeld)
Op Youtube is een video-instructie in het Nederlands te vinden over het
installeren van een track in OsmAnd en hoe te navigeren met OsmAnd.

2 Snel en eenvoudig importeren
De eenvoudigste methode om een track in de app te importeren is de track als bijlage bij een
mail vanaf PC of laptop naar uzelf te sturen. Na ontvangst klikt u op de bijlage (GPX of KML)
en de track wordt automatisch in de app geïmporteerd. Maar meestal kunt u eerst kiezen in
welke app u de track wilt laden.
3 Tracks in map Download van de tablet
De beste oplossing is de track importeren in de desbetreffende map van de app op uw
smartphone of tablet (zie hierna). U kunt ze echter ook plaatsen in de map ‘Download’ van de
tablet of smartphone. Stel u wilt de track op uw tablet gebruiken.
- Ontgrendel de smartphone (of tablet) met uw wachtwoord
- Koppel met een USB-kabel de tablet aan de PC of laptop. De tablet functioneert dan als een
gekoppelde USB-stick
- Zoek met de Windows verkenner (‘Deze pc’) op de gekoppelde tablet naar de map
Download via ‘Tablet’  ‘Download’ en plaats hier uw track.
- Op de tablet kunt u de track in één van de reeds door u geïnstalleerde kaart-apps laden. Als
u de track daarna wilt gebruiken, gaat u op de tablet naar [Mijn bestanden]  vervolgens
naar keuze ‘Interne opslag  kies de map ‘Download’. De track is nu zichtbaar. U klikt op de
track-naam, waarna u één of meer opties van te gebruiken apps ziet waarin de track kan
worden geïmporteerd. Wilt u de track in meerdere apps gebruiken, kies dan voor ‘één keer’
activeren.
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4 GPX-track direct importeren in OsmAnd
Koppel de smartphone of tablet met een USB-kabel aan de PC of laptop.
De tablet werkt dan als een soort USB-stick. Voordat u de tracks gaat importeren
dienen alle benodigde kaarten (maps) wel aanwezig te zijn.
- Ontgrendel de smartphone (of tablet) met uw wachtwoord
- Koppel met een USB-kabel de tablet aan de PC of laptop. De tablet functioneert dan als een
gekoppelde USB-stick
- Zoek via ‘deze PC’ (Windows verkenner) de tablet op het scherm
- Open de tablet, respectievelijk smartphone
- Als ook een micro USB-card aanwezig is ziet U waarschijnlijk 2 bestandenschijven
- U kiest de bestandenschijf waarop U OsmAnd-kaarten heeft geplaatst
- Als dat de micro USB-card is, kiest u voor ‘card’, vervolgens ‘Android’ en daarna voor de
map ‘data’
- Scroll met de muis naar beneden en kies de map ‘net.osmand’ en vervolgens de map ‘files’
en vervolgens voor ‘tracks’
- Verplaats vanaf de PC of laptop de GPX-track naar deze map ‘tracks’
Na activering van de app OsmAnd klikt u linksboven op de ‘ wereldbol-pictogram’. U krijgt dan
een keuzemenu te zien waarin de optie ‘GPX-track’ staat. Onder deze keuze staan alle tracks
die u heeft geïmporteerd. Kies vervolgens voor de route-track die u wilt varen
5 KML track importeren in Maps.me
Koppel de smartphone of tablet met een USB-kabel aan de PC of laptop. De tablet
werkt dan als een soort USB-stick. Voordat u de tracks gaat importeren dienen alle
benodigde kaarten (maps) wel aanwezig te zijn.
De app Maps.me kan alleen tracks laden met de extensie KML. Deze app heeft niet zoals
OsmAnd een speciale map ‘tracks’. De tracks moet u daarom in de map ‘Download’ van de
tablet of Smartphone plaatsen. E.e.a zoals hiervoor beschreven onder punt 3.
6 KMZ track importeren in de Waterkaarten app
De KMZ-track moet eerst op uw smartphone of tablet in de map ‘Download’ worden
geplaatst. Dat kan snel en eenvoudig als hiervoor onder punt 2 is beschreven.
U kunt echter de tablet ook met een USB-kabel aan uw PC koppelen en de tracks
naar de map ‘Download’ verplaatsen, als onder punt 3 beschreven.
IOS: U kunt een route importeren door met uw vinger op de .kmz track te klikken en
vervolgens op ‘Deel bestand via..’ om vervolgens op ‘Openen in..’ te klikken. U krijgt nu de
keuze om het bestand te openen met de Waterkaarten app. Als u de Waterkaarten app
selecteert, dan zal de app automatisch het bestand importeren en de melding geven ‘Er is
een route ingelezen’.
Android: Als u op Android een route wilt importeren, kunt u dat doen door met uw vinger op
het .kmz bestand te klikken en vervolgens kiezen het bestand te openen met de
Waterkaarten app.
Van de app krijgt u een bevestiging dat de route succesvol is geïmporteerd.
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