
Fietsnavigatie
Met kaarten gebaseerd op Openstreetmap (OSM)



Onderwerpen

• Verschil Fiets GPS en auto navigatie

• Verschil dedicated GPS en Smartphone

• Garmin GPS

• Osmand App (Android/Iphone)

• Openstreetmap

• Mapillary



Wie ben ik ?

• PeeWee32

• Velomobilist (Strada)

• Fietser (>10.000 km/jaar)

• GPS informant (Fiets/wandel  en wereldfietserbeurs)

• Mapper Openstreetmap (OSM)

• Mapillary enthousiast



Waarschuwing vooraf

• Er is geen perfecte navigatie

• Leercurve kan erg steil zijn

• Oefen thuis voordat je het echt nodig hebt

• Begin eenvoudig



Waarom fiets GPS?

• Weet waar je bent

• Vooraf bepaalde route fietsen

• Van A naar B laten berekenen

• Zekerheid af te leggen aantal km

• Registratie afgelegde weg

• Kennis van omgeving

• Geen stapels fysieke kaarten mee nemen

• Vele POI’s (restaurant, camping, fietswinkel etc.)

• Etc.



Verschillen

Dedicated GPS Autonavigatie

Complexe routes mogelijk Meestal alleen van A naar B

Meer behoefte aan detail/kaarten Wegennet is meestal voldoende

Hoogte informatie belangrijker

Registatie mogelijkheden beter

Robuustere hardware

Geocaching

Veel meer mogelijkheden

Steile leercurve Relatief eenvoudig



Welke GPS?

• Waarom Garmin voor dedicated GPS?

1.Veel kennis in de markt

2.Veel gratis up to date kaarten beschikbaar (OSM)

3. Samenwerking met computer software (Basecamp)

• Kijk op forum.gps.nl



Welke GPS?

• Keuze touchscreen of Knoppentoestel

• Verwisselbare batterij of accu

• Formaat scherm

• Afleesbaarheid scherm

• Ingebouwde topo kaart met hoogte data (DEM)

• Garmin Edge is buitenbeentje en niet de enige GPS voor 

fietsers

• Nieuwe GPS> Bugs verdwijnen pas later

http://forum.gps.nl/viewforum.php?f=1

http://forum.gps.nl/viewforum.php?f=1


Fietstocht voorbereiden

• Track (GPX) van een ander downloaden

• Route zelf maken (online)

• Route zelf maken met Basecamp (offline)



Verschil track en route

Track <trk> Route <rte>

Ruimelspoor met zeer veel punten Beperkt aantal routepunten (<50)

Kan zonder kaart gebruikt worden Heeft kaartinfo nodig

Geen berekening Wordt berekend

Routerings instellingen GPS niet 

van belang

Houdt rekening met instellingen 

(bv onverhard vermijden)

In iedere GPS zelfde Als kaart en/of instellingen per GPS 

afwijken zal/kan er een ander 

route getoond worden

Past zich niet aan bij afwijken Past zich aan bij afwijken route

Piept bij afslaan (Garmin Oregon)

Eenvoudiger te gebruiken Lastiger maar meer mogelijk



Tracks en routes in beeld

track Route niet berekend Route berekend



Tracks en routes in beeld

(combinatie)



Tracks en routes in beeld

(combinatie)



Tracks en routes in beeld

met Basecamp

C:/Program Files (x86)/Garmin/BaseCamp/BaseCamp.exe
C:/Program Files (x86)/Garmin/BaseCamp/BaseCamp.exe


OSM kaarten Garmin GPS

• www.openfietsmap.nl (Benelux, europa)

• garmin.openstreetmap.nl/ (gehele wereld)

• Nog meer OSM kaarten

Reverse engineered kaarten: geen officiële Garmin kaarten

LEES INFO VAN SITE VAN DE KAARTENMAKER

http://www.openfietsmap.nl/
http://garmin.openstreetmap.nl/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download


OSM kaarten Garmin GPS

http://www.openfietsmap.nl/
http://www.openfietsmap.nl/


OSM kaarten Garmin GPS

http://garmin.openstreetmap.nl/
http://garmin.openstreetmap.nl/


Meer Garmin

• www.garmin.nl

• forum.gps.nl

• MrGPS (site en youtube kanaal)

http://www.garmin.nl/
http://forum.gps.nl/
http://www.mrgps.nl/
https://www.youtube.com/user/MrGPSnl


Smartphone navigatie

• Nadeel: niet waterdicht, slecht afleesbaar scherm, batterij

• Voordeel: Goede integratie andere apps, ontwikkelingen 

gaan snel, in principe meer mogelijk.

• Overeenkomst met dedicated GPS: steile leercurve maar ook 

hier kun je eenvoudig beginnen.



Osmand

• Open data (OSM, wikipedia, SRTM hoogtelijnen)

• Android  (Iphone= nog beperkte functionaliteit)

• Veel mogelijk = ingewikkeld

• Niet altijd even intuitief

• Nog bugs en onhebbelijkheden

• Volop in ontwikkeling

Maar wel heel leuk 



Osmand features (1)

• Volledig offline te gebruiken (geen data verkeer)

• Gesproken (NL) aanwijzingen (scherm uit)

• Eenvoudig uit te breiden met plug-ins

• Auto, fiets en voetganger

• Snel zoeken

• Kaartupdate eenvoudig en vaak

• Kaart is configureerbaar (b.v. knooppuntroutes/busroutes)

• Offline wikipedia info (betaalversie)

• Kan GPX tracks volgen met gesproken aanwijzingen.

• Schaduwreliefkaarten

• Hoogtelijnen

• Kaartstijlen aanpasbaar (bv Openfietsmap style)



Osmand features (2)

• Online monitoring locatie

• Vele online kaarten  (o.a. mapnik, cyclemaps)

• OV punten haltes/lijnen etc.

• Interessepunten (POI)  langs je route

• Track registratie

• Hulp OSM editing

• Audio en video notities

• OSM notities weergeven (online)



Osmand (plaatjes)



Osmand (plaatjes)



Osmand (plaatjes)



Osmand (plaatjes)



Osmand (plaatjes)



Meer Osmand

• Osmand.net

• Osmand forum

• OSM forum  (Nederland) 

http://osmand.net/
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/osmand
http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=12


Meer OSM apps voor 

Android/Ios/windows-phone

• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android

• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS

• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Windows_Phone

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Windows_Phone


Openstreetmap (OSM)



Verschijningsvormen OSM

• Online (diverse OSM kaarten, routeplanners, alternatieven 

voor Google maps )

• Garmin kaarten

• Android/Ios/ apps

• Opentopomap

• Fietsrouteplanners

• Meer toepassingen

http://opentopomap.org/#map=5/49.000/10.000
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=16030


OSM ziet er goed uit maar…

http://www.openstreetmap.org/#map=17/52.15576/5.39086
http://www.openstreetmap.org/#map=17/52.15576/5.39086


OSM in NL nog lang niet klaar

• Actueel houden

• Niet zichtbare data ontbreekt

• Maximum snelheid (fietsveiligheid) onvolledig

• Type fietspaden (G11     , G12a      en G13       )

• Breedte fietspaden (Velomobiel)

• Kwaliteit fietspaden

• Fouten

• POI data (restaurants,winkels, fietsenmakers etc.)



Bicycle tags on OSM

http://mijndev.openstreetmap.nl/~ligfietser/fiets/?map=cycleways&zoom=15&lat=52.16004&lon=5.38897&layers=B00000TFFFFFFFFFFTFFFFFFF
http://mijndev.openstreetmap.nl/~ligfietser/fiets/?map=cycleways&zoom=15&lat=52.16004&lon=5.38897&layers=B00000TFFFFFFFFFFTFFFFFFF


Verkeersborden in OSM

http://mijndev.openstreetmap.nl/~peewee32/traffic_sign/traffic_sign.htm?map=cycleways&zoom=14&lat=52.17328&lon=5.39841&layers=B0000FFFFFFFFTTTFFFFTTTFFFFFF
http://mijndev.openstreetmap.nl/~peewee32/traffic_sign/traffic_sign.htm?map=cycleways&zoom=14&lat=52.17328&lon=5.39841&layers=B0000FFFFFFFFTTTFFFFTTTFFFFFF


OSM helpt

• Haiti

• Nepal

• Africa (missing maps party)



OSM gedetailleerd



OSM soms verbluffend actueel

(google loopt hier achter)



Zelf bijdragen aan OSM

Hoe kan ik bijdragen? (eenvoudig tot moeilijker)

1. Introductie OSM

2. Je gps track/trace uploaden

3. Meld fouten in OSM

4. Zelf data toevoegen/wijzigen

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Main_Page
http://www.openstreetmap.org/traces
http://www.openstreetmap.org/#map=12/52.2178/5.3521&layers=N
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Beginners_Guide


www.mapillary.com

Mapillary.xesc
Mapillary.xesc


Aan de slag met Mapillary

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User

:PeeWee32/Mapillary

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:PeeWee32/Mapillary


Osmand Demo

C:/Program Files (x86)/BlueStacks/HD-StartLauncher.exe
C:/Program Files (x86)/BlueStacks/HD-StartLauncher.exe


Nog meer links
www.openfietsmap.nl/links/fiets-wandelbeurs

http://www.openfietsmap.nl/links/fiets-wandelbeurs

