
MAC VERSIE – juni 2021april 2022 
 

 

 
1 

 

Kaarten downloaden en installeren op SD-kaart voor Garmin toestellen 

1. Openfietsmap (Let op: de gegeven voorbeelden betreffen kaartbestanden van 2020) 

Ga op internet naar www.openfietsmap.nl, zie afbeelding 1, hieronder. 

De teksten op deze site zijn in het Engels. Maar hier volgt een instructie in het Nederlands. 

De te downloaden kaarten zijn gratis, routerende kaarten speciaal voor fietsers. De routering 

is dan ook over fietspaden en autoluwe wegen. 

 
 

2. Kaarten keuze  

Afhankelijk van de behoefte kunnen een of meerdere kaarten 

gedownload worden. De te downloaden kaarten zijn te vinden in het 

menu aan de linkerzijde met het kopje Downloads. 

(zie afbeelding 2, rechts). Voor de meeste Europese landen kiest u voor 

Europa. (Voor IJsland, de Canarische eilanden en de Azoren moet een 

aparte downloadkeuze gemaakt worden in Downloads). 

Geheel Europa is te groot voor een 16GB geheugenkaartje. Hoewel 

slechts met enkele apparaten gecontroleerd schijnen Garmin toestellen 

ook met grotere geheugenkaarten goed te werken.  

Helaas is het niet meer mogelijk Europa als geheel op een SD kaart van 

16Gb te zetten. De kaartbestanden zijn daarvoor te groot geworden. 

 

  
Afbeelding 2 

Afbeelding 1 

http://www.openfietsmap.nl/
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Bij de keuze Europe komen we op een vervolgscherm.  

Hier scrollen we naar beneden naar het kopje GPS version (zie afbeelding 3, hieronder). 

 

Hier vinden we Europa verdeeld in zeven delen die direct geschikt zijn voor het GPS toestel. 

Eerste een lijst met te downloaden bestanden en dan een kaart met de verdeling (zie 

afbeelding 4 en 5, hieronder). De kaarten worden periodiek geactualiseerd in de kolom, Date 

staat de meest actuele datum. 

 

Wordt er gefietst in een specifiek land of specifieke landen dan kiezen we het deel resp. de 

delen die nodig zijn voor onze fietstocht. 
 

Voor bijv. heel Frankrijk zijn dan 2 delen nodig: 

- Benelux en Noord Frankrijk, OFM(2020_W_GPS).zip 

- Spanje, Portugal en Zuid Frankrijk, OFM(2020_SW_GPS).zip 

Zie afbeeldingen 4 en 5. 

3. Downloaden 

Klik nu op het gewenste te downloaden bestand, hier OFM(EU2020_GB_GPS).zip. Het 

bestand zal zich op de bekende Mac-wijze kopiëren naar de Downloadmap in het Dock. 

De download start onmiddellijk en afhankelijk van de verbindingssnelheid is dat na enige 

minuten gereed.  

Geef de Mac wel voldoende tijd om het bestand te 

decomprimeren. Dat gebeurt automatisch en het .zip 

bestand gaat dan naar de prullenmand.  

Komt het .zip bestand in de downloadmap, dubbel 

klik dan op dit bestand en het wordt alsnog uitgepakt. 

Afbeelding 3 

Afbeelding 4 Afbeelding 5 
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Zie afbeelding hiernaast. 

In de downloadmap krijgen we dan het gedownloade en gedecomprimeerd bestand als map 

te zien, OFM(2020_GB_GPS). 

 
 

Belangrijk is nu de map “garmin” die hierin staat. De inhoud van de map “garmin” is het 

bestand  gmapsupp.img. Kopieer dit bestand naar de Garmin map op een (micro)SD kaart of 

in het interne geheugen van de GPS.  Zo’n .img bestand wordt ook wel een image genoemd. 

Gebruik bij voorkeur de (micro)SD kaart om problemen bij het opstarten van de GPS te 

voorkomen in geval van een corrupt kaartbestand. 

Op modernere GPS toestellen kan het gmapsupp.img bestand worden hernoemd om 

meerdere kaartensets naast elkaar te kunnen installeren. In het voorbeeld van Groot 

Brittannië bijv. de hierboven gedownloade en uitgepakte kaart in gmapsupp_GB.img. en een 

tweede te downloaden kaart voor de Benelux in gmapsupp_BNL.img.  

Tip: Hernoem het gmapsupp.img bestand wel voor het kopiëren naar de SD kaart. 

De OFM_EU serie overlapt niet, dus aangrenzende kaarten kunnen gelijktijdig geactiveerd 

worden. 

Staan de kaartsets op de SD kaart die in het GPS toestel is gedaan, dan zullen deze kaartsets 

zichtbaar zijn en bij de setup op “aan” gezet direct zijn te gebruiken.  

 

Wij hopen met deze beschrijving duidelijk te hebben gemaakt dat het installeren van mooie 

en goede fietskaarten, die door heel veel vrijwilligers in vele landen “up-to-date” gehouden 

worden, niet moeilijk is. 

Heel veel succes en fietsplezier. 

En gedenk de uitspraak van Albert Einstein: 
Het leven is als fietsen, om in evenwicht te blijven moet je voortgaan. 
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Voor verdere vragen mail naar gps@europafietsers.nl . 

mailto:gps@europafietsers.nl
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Extra voor gebruikers van Basecamp en Mapsource (Let op: de gegeven voorbeelden betreffen 

kaartbestanden van 2020) 

4. Kaarten keuze voor Windows/Mac 

Afhankelijk van de behoefte kunnen een of meerdere kaarten gedownload worden. De te 

downloaden kaarten zijn te vinden in het menu aan de linkerzijde met het kopje Downloads. 

(zie afbeelding 6, links). 

 Europe is een goede keus. Alle landen van Europa worden dan 

gedownload in een groot .zip-bestand. Het nadeel is dat het 

downloaden enige tijd kost (12,0GB), zie afbeelding 7, hieronder. 

Ook hier geldt dat in de kolom Date de actuele datum van de 

geactualiseerde kaart staat. 

 

 

 

 

 

 

 

Het hier te downloaden bestand, OFM(EU2020-03-16_pc).zip is bedoeld om op de computer 

onder Windows kaarten in Basecamp of Mapsource te installeren.  Dit zijn gratis 

programma’s van Garmin en zeer geschikt om een planning voor een fietsreis te maken of 

tracks (gpx-bestanden) van anderen in te laden ter voorbereiding van een fietstocht. 

Voor de Mac moeten we een stukje naar beneden scrollen naar de gmap version, zie 

afbeelding hieronder. 

 

5. Downloaden voor Mac 

Klik op het gewenste te downloaden bestand, OFM(EU2020-03-16_gmap).zip.  

Het bestand zal zich op de bekende Mac- wijze, met een zwaai, kopiëren naar de  

Downloadmap in het Dock. De download start en afhankelijk van de verbindingssnelheid is 

Afbeelding 6 
Afbeelding 7 
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dat na enige minuten gereed. Geef de Mac wel voldoende tijd het bestand te 

decomprimeren. 

In de downloadmap krijgen we dan het gedownloade en gedecomprimeerde bestand als 

map te zien, OFM(EU2018-03-27.gmap), zie afbeelding hieronder. 

 
 

Zorg dat  Basecamp geïnstalleerd is en niet geopend. Verder moet MapInstall en 
MapManager voor Mac zijn geïnstalleerd. 

Dubbelklik op het, in de afbeelding blauw gemerkte, bestand  OFM(2020).gmap  en de 
kaarten van Europa installeren zich in Basecamp.  

Voor de Mac is het programma Mapsource NIET beschikbaar. 

 

2021-6-17 

GPS-team Europafietsers. 


