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Met de GPS richting Rome? 
Een oriëntatie op de actuele mogelijkheden 
Ruud Verkerke 

1. Voor wie? 
Deze notitie is bedoeld als keuzehulp voor recreatieve en avontuurlijke langeafstandswandelaars en -

fietsers, die zich oriënteren op de aanschaf van een gps-ontvanger (‘GPS’). Niet als volledige 

vervanger van navigatie met routegids, kaart en kompas, maar in eerste instantie als een handige 

aanvulling daarop. Maar ook geroutineerde wandelaars en fietsers die zich goed redden zonder gps-

navigatie maar er wel nieuwsgierig zijn, kunnen hier nuttige informatie vinden.  

2. Waarom een GPS? 
Wat heb je eigenlijk aan een ‘GPS’? Waarop baseer je de keuze om er een aan te schaffen of dat juist 

niet te doen? Voor een evenwichtige beoordeling zet ik voor- en nadelen van gps-navigatie die je 

vaak hoort of die ik zelf in de afgelopen zes jaren heb ervaren op een rij. Die bestaan enerzijds uit 

feiten en anderzijds uit gevoelsmatige argumenten.  

Voordelen gps-navigatie 

Gemak en navigeerplezier: 
 Uitzetten en plannen route en 

etappes m.b.v. tracks en 

waypoints 

 Volgen geplande route, 

voortgangscontrole met 

‘tripcomputer’ 

 Minder zoeken en (ver)dwalen, 

minder navigatiestress 

 Vinden van en navigeren naar 

‘Points of Interest’ (POI-database): 

overnachtingsplekken, winkels, 

eetgelegenheden, culturele 

bezienswaardigheden  

 Afwijken van je route en terugnavigeren 

 Registreren afgelegde route, thuis terugkijken, kaarten maken voor reisverslag 

 Publiceren en delen van tracks  

 Andere navigatiemogelijkheden, bv. geocaching 

Veiligheid: 
 In mist en duisternis, bij noodweer in de bergen (ontsnappingsroutes) 

 Positiebepaling t.b.v. redding  
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Nadelen gps-navigatie 
Navigeren met een GPS heeft natuurlijk niet alleen voordelen. Als feitelijke of ervaren nadelen 

worden wel genoemd:  

 Leren omgaan met nieuwe technologie 

 Minder overzicht, kaart blijft nodig 

 Afhankelijkheid van technologie, stroom 

 Leidt af van de omgeving 

 Minder persoonlijk contact met lokale bevolking 

(minder de weg vragen) 

 Kans op irriritatie bij analoog navigerende 

tochtgenoten 

 Prijs gps-ontvanger 

 

Voor navigatie naar Rome zijn de directe voordelen van gps-navigatie voor fietsers momenteel groter 

dan die voor wandelaars. In het volgende hoofdstuk wordt dit toegelicht. 

3. De mogelijkheden voor GPS-navigatie naar Rome  

Op de fiets met GPS 
Voor fietsers vanuit Nederland naar Rome zijn twee 

routes beschreven n.l. door Reitsma en Benjaminse.  

Van beide routes inclusief varianten zijn integrale 

gps-tracks te downloaden van de websites: 

 Reitsma’s Route naar Rome: 

www.reitsmaroutes.nl/  

 Onbegrensd fietsen van Amsterdam naar Rome, 

Benjaminse: www.cyclingeurope.nl/  

 

     

Fietsers kunnen dus de hele route in hun GPS laden 

en daarmee in etappes naar Rome navigeren zoals 

beschreven in de routegids. De gidsen beschrijven 

echter niet alleen route en accomodatie, maar 

vermelden ook onmisbare cultuurhistorische en 

toeristische informatie die de route kleur geven. 

 

Digitale communicatie-stress?

– Computer, Tablet, E-reader

– Smartphone, Satelliettelefoon

– En dan ook nog een Gps-ontvanger...?

http://www.reitsmaroutes.nl/
http://www.cyclingeurope.nl/
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Te voet met GPS 
Wandelaars bepalen veelal zelf hun 

route naar Rome. Op de website van 

‘Pelgrimswegen naar Rome’ worden 

verschillende varianten besproken, op-

gebouwd uit deelroutes, beschreven in 

verschillende gidsen. Daarmee kun je 

een persoonlijke route samenstellen.  

Zie: www.pelgrimswegen.nl/index.php  

Bij Pied à Terre (www.piedaterre.nl/) kun 

je van de deelroutes alle benodigde 

gidsen en kaarten verkrijgen.  

 

Integrale gps-tracks van de routes naar 

Rome zijn – voor zover mij bekend – niet 

beschikbaar. Van de deelroutes zijn op 

internet vaak wel gps-tracks te vinden.  

Ik geef hier enkele voorbeelden:  

 Via Francigena: 

http://www.gpsies.com/mapUser.do?

username=Pelgrimswegen  

 Grande Randonnée 5 (GR5):  

http://www.gr-infos.com/gr-nl.htm  

 Grande Escursione Appenninnica 

(GEA): 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId

=rjxfegngbtubzzre&referrer=trackList  

 

Traject van Verona naar Rome: 

 Via sugli Argini: 167 km van Verona 

naar Sasso Marconi (aansluiting op 

de Via degli Dei); auteur Albert 

Beekes publiceert zijn gps-data op: 

www.albert-beekes.nl  

 Via degli Dei: 115 km van Bologna 

naar Fiesole/Florence; Italiaanse en 

Duitse routegids; Morino© publiceerde (2011) een goede gps-track, zie: 

nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1650100.  

 ‘Een franciscaanse voetreis’, van Florence naar Rome, een traject van 570 km van Florence via 

Assisi naar Rome; auteur: Kees Roodenburg. Ruud Verkerke ontwikkelde de gps-data van deze 

deelroute en verzorgt jaarlijks een update; e-mail: ruud.verkerke@hccnet.nl.  

 

Hoewel een overzicht nog ontbreekt, kunnen wandelaars met enig zoekwerk toch veel profijt hebben 

van beschikbare gps-tracks. Momenteel moeten zij zelf op zoek naar tracks voor hun persoonlijke 

route naar Rome. En als die onvindbaar blijken, zijn er gps-applicaties waarmee wandelaars – net 

zoals klassiek op de kaart - zelf digitale routes kunnen intekenen op beschikbare digitale kaarten. Op 

de mogelijkheden daarvan geef ik nog nadere informatie.  

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php
http://www.piedaterre.nl/
http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=Pelgrimswegen
http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=Pelgrimswegen
http://www.gr-infos.com/gr-nl.htm
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rjxfegngbtubzzre&referrer=trackList
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rjxfegngbtubzzre&referrer=trackList
http://www.albert-beekes.nl/
http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1650100
mailto:ruud.verkerke@hccnet.nl
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4. GPS-aanbod voor wandelaars en fietsers 

Outdoor-GPS 
Garmin is marktleider met een groot assortiment aan gps-ontvangers voor veel soorten gebruikers. 

Ook voor wandelaars en fietsers heeft Garmin een ruime keuze aan outdoor-gps-ontvangers.  
 

 
 

Hierboven een serie populaire modellen Garmin outdoor-GPS (bron: www.gps.nl). Vrijwel jaarlijks 

komen nieuwe modellen uit of verbeterde versies van bestaande modellen. Zo is in 2014 de GPSmap 

64 uitgebracht, opvolger van de GPSmap 62, een doorontwikkeling van de succesvolle GPSmap 60. 

Vanwege keuzemogelijkheden, kwaliteit en verkrijgbaarheid van gps-ontvangers en -accessoires 

besteed ik hier alleen aandacht aan het merk Garmin.  

Eén uitzondering maak ik, niet voor een merk maar voor een ander populair apparaat met potentie: 

Smartphone als GPS 
Is het wel nodig om een aparte outdoor-gps aan te schaffen als je al een smartphone met gps 

hebt? En kun je met een smartphone te voet of op de fiets naar Rome navigeren?  

5. Wikken en wegen... 
Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat je bij de aanschaf van een GPS te maken krijgt met veel apparaten 

en typen en waslijsten aan specificaties. Zo’n lijst kan er als volgt uitzien: 
 

1. Ontvangstkwaliteit: nauwkeurigheid 

2. Scherm: grootte en resolutie, afleesbaarheid 

(zonlicht!), nachtverlichting 

3. Bediening: knoppen of touchscreen  

4. Menustructuur (gebruiksvriendelijk?) 

5. Extra functies, bv. elektronisch kompas, 

barometrische hoogtemeter, camera 

6. Digitale kaart(en): geïnstalleerd of zelf te 

installeren? 

7. Grootte interngeheugen, extra micro-SD-card? 

8. Aantal te laden tracks, routes, waypoints 

9. Laag stroomverbruik  

10. Oplaadbare accu òf losse batterijen 

11. Robuustheid: schokken, vallen  

12. Waterbestendigheid (IPX7) 

13. Kwaliteit software voor pc of Mac 

14. Data uitwisseling met computer ( draadloos/usb) 

15. Gewicht 

16. Prijs 

 

Terminologie waarvan je de betekenis niet goed kent, maakt de afweging lastig. 

Hoe kom je tot een evenwichtige keuze voor een GPS?  

http://www.gps.nl/
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Prioriteiten stellen 
Wanneer je lange en avontuurlijke tochten maakt, let dan vooral op: 

 goede ontvangstkwaliteit  

 robuustheid 

 waterdichtheid (IPX7) 

 laag stroomverbruik (voorkeur: losse batterijen)  

 intuïtieve bediening: knoppen (voorkeur bij koude; directere bediening) of touchscreen 

(voorkeur bij tekstinvoer zoals waypoints)  

 schermgrootte en resolutie 

 afleesbaarheid scherm in zonlicht / verlichting in donker 

 

Je wensenlijstje kan verder opties bevatten als elektronisch kompas, luchtdrukhoogtemeter en 

camera. Maar alles heeft zijn prijs en bij de uiteindelijk keuze speelt ook persoonlijke voorkeur een 

rol! Daarom is het nuttig je voor aankoop goed te oriënteren m.b.v. tests en reviews.  

 

Tests/reviews outdoor-GPS 
 

Test/review outdoor-GPS Link 

 Test outdoor GPS apparaten (2013)  www.oppad.nl/?uitrusting=test-outdoor-gps-2013 

 Welke GPS, Sticht. GPSwalking (2014)  www.gpswalking.nl/webpagina.php?wt_id=10  

 GPS-koopgids  www.gps-koopgids.nl/ 

 The Best Handheld GPS, Outdoor 

Gear Lab (2013) 

 www.outdoorgearlab.com/Handheld-Gps-Reviews 

 

Conclusie outdoor-GPS 
Uit verschillende test en reviews blijkt dat onderstaande outdoor-gps-ontvangers goede keuzes zijn 

voor outdooractiviteiten. Persoonlijke wensen bv. voor extra functies (kompas, barometer, camera), 

voorkeur (bediening) en budget bepalen mede je uiteindelijke keuze.  

De Garmin Edge Touring is een nieuwe ontwikkelde GPS vooral geschikt voor tourfietsers.  
 

     

Garmin Etrex 20 Garmin GPSmap 62s & 64s Garmin Oregon 600 Garmin Edge Touring 

  

http://www.oppad.nl/?uitrusting=test-outdoor-gps-2013
http://www.gpswalking.nl/webpagina.php?wt_id=10
http://www.gps-koopgids.nl/
http://www.outdoorgearlab.com/Handheld-Gps-Reviews
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=145&pID=63801
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Tests/reviews smartphone als GPS 
 

Smartphone als GPS Link 

 Hoe maak je een robuuste gps van je 

smartphone? (Op Pad, 2013) 

 Smartphone GPS-navigatie op de fiets 

(Johan Blom; De Vakantiefietser 2014) 

 www.oppad.nl/?uitrusting=smartphone-als-

gps-met-app 

 http://www.vakantiefietser.nl/praktische-

tips/smartphone-en-gps-navigatie-op-reis/ 

 

Gps-apps voor smartphone  Links 

 Viewranger 

 Everytrail 

 TopoGPS 

 www.appnews.co.uk/viewranger-award-

winning-mapping-gps-app/  

 www.oppad.nl/?uitrusting=smartphone-als-

gps-met-app  

 

 

 

 

    

Conclusies t.a.v. navigatie met smartphone: 
 Het kàn en er zijn verschillende goede gps-apps, zowel betaald als gratis. 

 Internetverbinding is niet nodig, gratis digitale OpenSourceMaps kunnen tevoren worden 

gedownload. 

 Bij outdoor-gebruik, lange(re) tochten is stroomverbruik het grootste probleem. Zelfs met alléén 

de navigatiefunctie aan is bijladen overdag nodig! Extra batterijen/accu’s of power packs (ev. met 

zonnepaneel) zijn zwaar en duur! Specifiek voor... 

o wandelaars is vooral extra gewicht bezwaarlijk; 

o fietsers is extra gewicht iets minder kritisch èn is bijladen via naafdynamo een optie,  

zie: http://www.vakantiefietser.nl/201308/smartphone-en-gps-navigatie-op-reis/  

 Probleem waterdichtheid en stoot- en valbestendigheid is oplosbaar met speciale hoes/houder 

van het type ‘life proof’. 

 Voor algemeen outdoor-gebruik (nog) niet aan te bevelen; maar wel nuttig voor incidenteel 

gebruik bij oriëntatie en navigatie, bv. bij (ver)dwalen. 

 Leuk voor dagtochten, vooral bij mooi weer; en nuttig om ermee te experimenteren.  

Met de aanschaf van GPS alléén ben je er nog niet... 
Bij de aanschaf van een gps-ontvanger moet je ook rekening houden met bijkomende kosten voor 

accessoires (zoals draagclip, beschermhoes, stuurhouder) en digitale kaarten.  

http://www.vakantiefietser.nl/201308/smartphone-en-gps-navigatie-op-reis/
http://www.oppad.nl/?uitrusting=smartphone-als-gps-met-app
http://www.oppad.nl/?uitrusting=smartphone-als-gps-met-app
http://www.vakantiefietser.nl/praktische-tips/smartphone-en-gps-navigatie-op-reis/
http://www.vakantiefietser.nl/praktische-tips/smartphone-en-gps-navigatie-op-reis/
http://www.appnews.co.uk/viewranger-award-winning-mapping-gps-app/
http://www.appnews.co.uk/viewranger-award-winning-mapping-gps-app/
http://www.oppad.nl/?uitrusting=smartphone-als-gps-met-app
http://www.oppad.nl/?uitrusting=smartphone-als-gps-met-app
http://www.vakantiefietser.nl/201308/smartphone-en-gps-navigatie-op-reis/
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6. Digitale kaarten 
In de meeste gps-ontvangers kun je digitale kaarten installeren. Er is veel keuze, betaald of gratis: 

Betaald  

 On Route: 

o Routeerbare Wandelkaart NL: www.gps.nl/onroute_topo_kaart.html 

o Routeerbare Fietskaart NL: www.gps.nl/onroute_fietskaart.html 

 Garmin: 

o City Navigator NT Europe: www.gps.nl/wegenkaarten.html 

o Topokaarten, regio’s, landen: www.gps.nl/topo_kaarten.html 
 

Gratis 

‘OpenSourceMaps’ voor fietsers èn wandelaars, bv de ‘OpenFietsmap’ met downloads: 

 Benelux: https://sites.google.com/site/openfietsmap  

 Alpen: www.openfietsmap.nl/downloads/alps 

 Europa (3 delen): www.openfietsmap.nl/downloads/europe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Instructies download en installatie OpenSourceMaps (voor experts): 

 Gps wijzer, F.J. Reitsma & J. Verbeek, On Track 

 gpswalking.nl/webpagina.php?wt_id=30  

 bloobz.be/blog/detail/openstreetmap-kaarten-installeren-in-garmin-basecamp  
 

Goedkoop 

Open Source Maps op SD-card, bv:  

 GPS fietskaart voor de Rome fietsroutes op 4 GB micro-SD 

 OnRoute OSM Fietskaart Midden Europa (micro)SD 
 
 

OpenFietsmap Benelux
OpenFietsMap is a free routable cycling map 
for Garmin GPS units*. The map is based on 
data fromwww.openstreetmap.org. 
OpenStreetMap creates and provides free 
geographic data such as street maps to 
anyone who wants them.

https://sites.google.com/site/openfietsmap/
 

De ‘OpenFietsMap Benelux’ is één van de OpenStreetMaps die door vrijwilligers wordt samengesteld 

en voortdurend wordt geactualiseerd. Gratis te downloaden via garmin.openstreetsmap.nl (voor 

experts). Ook goedkoop te verkrijgen op SD-card. 

http://www.gps.nl/onroute_topo_kaart.html
http://www.gps.nl/onroute_fietskaart.html
http://www.gps.nl/wegenkaarten.html
http://www.gps.nl/topo_kaarten.html
https://sites.google.com/site/openfietsmap
http://www.openfietsmap.nl/downloads/alps
http://www.openfietsmap.nl/downloads/europe
http://gpswalking.nl/webpagina.php?wt_id=30
http://bloobz.be/blog/detail/openstreetmap-kaarten-installeren-in-garmin-basecamp
http://www.recreatief-fietsen.nl/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=51
http://www.gps.nl/open_street_maps.html
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7. Delen GPS routes & tracks 
Op internet kun je vele websites vinden waarop je gps-tracks kunt delen (up- en downloaden).  

Je kunt zoeken naar tracks bv. op activiteit, zoals wandelen of fietsen. De toegang tot de sites is 

veelal gratis maar mèt reclame, of betalend zonder. Om tracks te kunnen downloaden is doorgaans 

registratie nodig, behalve voor GPSies. Tracks van EveryTrail en Wikiloc kun je ook vinden in 

GoogleEarth (zijbalk: lagen, galerij). 

 

Aanbieder Link 

 

 

GPSies www.gpsies.de 

Everytrail www.everytrail.com  

Wikiloc  www.wikiloc.com 

RouteYou http://www.routeyou.com  

GPStracks gps-tracks.nl 

Mooiste routes http://www.mooisteroutes.nl   

 

 

GPSies: selectie ‘Tracks van Pelgrimswegen’. Bij inzoomen worden individuele tracks en waypoints 

zichtbaar die gedownload kunnen worden, bv. als Garmin gpx-file. 
 

  

http://www.gpsies.de/
http://www.everytrail.com/
http://www.wikiloc.com/
http://www.wikiloc.com/
http://www.wikiloc.com/
http://www.routeyou.com/
http://gps-tracks.nl/
http://www.mooisteroutes.nl/
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8. Gps-software 
GPS-data zoals routes, tracks, waypoint en ook digitale kaarten kun je met verschillende applicaties 

op je GPS zetten, zoals bv. Garmin Mapsource (geleverd bij hun GPS-ontvangers), Garmin Basecamp 

(gratis) en EasyGPS (gratis). In die applicaties kun je kaarten laden, gps-tracks, -routes en waypoints 

genereren, bewerken en vervolgens downloaden naar je GPS. Deze en andere interessante gratis 

applicaties voor het bekijken, genereren of bewerken van gps-data zijn:  
 Garmin Basecamp: http://www.garmin.com/nl-

NL/shop/downloads/basecamp  

 EasyGPS: http://www.easygps.com/download.asp 

 GoogleMaps: https://maps.google.com/ 

 Google Earth: http://www.google.com/intl/nl/earth/ 

 Microsoft BingMaps: http://www.bing.com/maps/  

 GPSVisualizer: http://www.gpsvisualizer.com/  

 GPSies, Create Track: 

http://www.gpsies.com/createTrack.do  

 Fietsrouteplanner met gps-export, bv.: 

www.nederlandfietsland.nl/fietsrouteplanner 

 

 
Garmin Basecamp met Garmin City Navigator Europe kaart, met daarop track en  

waypoints van ‘Een Franciscaanse voetreis’ door Rieti (dagetappe 24/25). 
 

 
Zo kun je m.b.v. Google Earth de track en waypoints bekijken van ‘Een Franciscaanse  

voetreis’ door Assisi en over de Monte Subasio (dagetappe 17). 

http://www.garmin.com/nl-NL/shop/downloads/basecamp
http://www.garmin.com/nl-NL/shop/downloads/basecamp
http://www.easygps.com/download.asp
https://maps.google.com/
http://www.google.com/intl/nl/earth/
http://www.bing.com/maps/
http://www.gpsvisualizer.com/
http://www.gpsies.com/createTrack.do
http://www.nederlandfietsland.nl/fietsrouteplanner
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Met GPSies, Create Track kun je op verschillende kaartondergronden je eigen route intekenen en als 

gps-track opslaan. Op de verschillende kaarten kun je gemarkeerde routes (Waymarked Trails) 

projecteren, zoals hier op de Sigma Cycle Map (een OpenStreetMap). 
 

Met fietsrouteplanners, zoals die van ‘Nederland Fietsland’ kunnen routes vaak niet alleen gepland 

maar ook als gps-track gedownload worden. 

 

De werking van de hierboven vermelde gps-applicaties valt buiten het kader van deze notitie.  
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9. Gps-cursussen 
Organisatie Link 

Waypoint www.gps.nl/cursus/cursussen.html 

GPS wijzer www.gps-wijzer.nl/ 

Alles over GPS http://www.allesovergps.nl/indexcursus.html   

Bever www.bever.nl/index.cfm/fuseaction/pages.service/sub/cursussen 

 

Er is een ruim cursus aanbod van gps-cursussen, voor beginners en gevorderen, voor het leren 

kennen van gps-apparatuur en software, voor gps-navigatie in theorie en praktijk. 

Voor fietsers en wandelaars met een Garmin-GPS is bij ‘MrGps’ (Hans Vaessen) een videocursus 

verkrijgbaar op DVD-ROM “Op pad met de Garmin GPS”: http://www.mrgps.nl/fietsen-en-wandelen  

Naast en ook na het volgen van een cursus kun je veel gps-wijsheid opdoen in gps-gidsen. Zo is ‘Alles 

over GPS’ heel geschikt voor beginners, terwijl ‘Gps-wijzer’ ook veel verdiepende informatie biedt 

voor gevorderden. Voor meer informatie, raapleeg de inhoudsopgave, zie hieronder. 

 

GPS-wijzer,  

Foeke Jan Reitsma & 

Joost Verbeek ( On 

Track, 2014) 

 

Inhoudsopgave: 

www.gps-wijzer.nl/wp-

content/uploads/2014/0

1/Inhoudsopgave.pdf 

 

 
 

Verkrijgbaar o.a. bij:  

 GPS wijzer: http://www.gps-wijzer.nl/   

 Pied à Terre, www.piedaterre.nl/  

Prijs: € 18,50 

Alles over GPS,  

J.K. van Raffe & T.A. 

de Boer (Walla Walla, 

2013) 

 

Inhoudsopgave:  
http://www.allesover
gps.nl/indexboek.htm  

 

 

 

 

Verkrijgbaar o.a. bij:  

 Alles over GPS: http://www.gps-boeken.nl/ 

 Bol, http://www.bol.com/  

Prijs: € 13,95  

10.  GPS-winkels 
Winkel  Link 

Waypoint www.gps.nl/ 

Bever www.bever.nl 

 

Bij bovenstaande winkels met vestigingen door heel Nederland kun je goed terecht voor een 

deskundig persoonlijke advies bij de aanschaf van een GPS. Kies bij voorkeur een rustig tijdstip of bel 

voor een afspraak met een ter zake deskundige verkoper. Houd ook rekening met de aanschaf van 

nuttige accessoires (zoals draagclip, beschermhoes, fietssteun), micro-SD-card, digitale kaarten en 

software. 

http://www.gps.nl/cursus/cursussen.html
http://www.gps-wijzer.nl/
http://www.allesovergps.nl/indexcursus.html
http://www.bever.nl/index.cfm/fuseaction/pages.service/sub/cursussen
http://www.mrgps.nl/fietsen-en-wandelen
http://www.gps-wijzer.nl/wp-content/uploads/2014/01/Inhoudsopgave.pdf
http://www.gps-wijzer.nl/wp-content/uploads/2014/01/Inhoudsopgave.pdf
http://www.gps-wijzer.nl/wp-content/uploads/2014/01/Inhoudsopgave.pdf
http://www.gps-wijzer.nl/product/gps-wijzer-het-boek/
http://www.piedaterre.nl/
http://www.gps-boeken.nl/
http://www.bol.com/nl/p/alles-over-gps/9200000011191321/
http://www.gpsshop.nl/category/182776/top-10-wandel-gps.html
http://www.gpsshop.nl/category/182776/top-10-wandel-gps.html


 

2015 Met de GPS richting Rome.docx - 12 - 4-4-2015 

11. Een GPS en dan... 
Je hebt een hebt GPS gekocht en navigeert daarmee mooie tochten. En dan, blijft het daarbij? Prima!  

Echter, de aanschaf van een GPS kan ook onvermoede consequenties hebben. Die gaan verder dan 

de extra oriëntatie- en navigatiemogelijkheden in het veld. Door koppeling van GPS en computer kun 

je namelijk ontdekken hoe je zelf gps-tracks kunt maken en je geregistreerde tochten achteraf kunt 

bekijken bv. in Google Earth. En als je steeds meer websites voor het delen van gps-tracks ontdekt, 

gaat er mogelijk een nieuwe digitale wereld aan wandel- en fietsmogelijkheden voor je open. 

Misschien krijg je wel zin in een cursus om gps-vaardigheden aan te leren of verder te ontwikkelen. 

Om al die redenen geef ik in deze notitie niet alleen informatie t.b.v. de aanschaf een gps-apparaat, 

maar ook over de daaruit mogelijk voortkomende entree in een digitale wandel- en fietswereld. 

Zo weet je dus waaraan je begint! 

 

Graag ontvang ik je opmerkingen of suggestie op deze notitie. 

 

Ruud Verkerke  

e: ruud.verkerke@hccnet.nl 

4 april 2015  

 

 

 
 

 

Deze notitie is opgesteld n.a.v. informatieverzoeken van deelnemers aan de werkgroep  

‘Met de GPS richting Rome?’ van de ‘Bijzondere informatiedag over lopen en fietsen naar Rome’. 
Georganiseerd door de vereniging Pelgrimswegen naar Rome en Reisboekhandel Pied à Terre op 

29 maart 2015 bij Reisboekhandel Pied à Terre, Overtoom 135-137 in Amsterdam 
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