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Disclaimer 
Onderstaande procedure beschrijft hoe kaarten op de Garmin eTrex 10 geplaatst kunnen 
worden. Deze procedure is geheel op eigen risisco, de auteurs zijn op geen enkele wijze 
aansprakelijk op mogelijke gevolgen. Deze procedure staat los van Garmin en is met behulp 
van de kennis van enkele hobbyisten van diverse fora tot stand gekomen. Voor zover 
bekend is er geen sprake van illegale software of overtreding van welke regels dan ook. 
Mocht dit toch het geval zijn, neem dan contact op met de auteurs. 
 
Hoewel het misschien een heel ingewikkeld proces lijkt, valt dat in werkelijkheid reuze mee. 
Na het een keer gedaan te hebben is het een fluitje van een cent en kan je redelijk snel een 
nieuwe kaart maken. De beschrijving is zo opgezet, dat in principe iedereen ermee overweg 
moet kunnen. Indien je handig bent met computers zal je er waarschijnlijk zo doorheen zijn, 
maar ook als je minder handig bent moet het goed te volgen zijn. 
 
Benodigde software 
Om kaarten te plaatsen op de Garmin eTrex 10 zijn er een aantal hulpmiddeltjes nodig. Deze 
zijn allemaal gratis te verkrijgen via internet. Tijdens de beschrijving van de werkwijze 
worden deze benoemd. Aan het einde van dit document is een lijst te vinden met links die op 
het moment van schrijven in orde zijn. 
 
Stap 1 – Opslaan van de basiskaart 
Deze stap hoeft alleen de eerste keer uitgevoerd te worden. De eTrex 10 is namelijk wel 
uitgerust met een kaart, hetzij een hele eenvoudige. Verbind de eTrex met de PC en open de 
Garmin eTrex 10 via Windows Verkenner, open de map ‘Garmin’. Hier staat een bestandje 
dat gmapbmap.img heet. Dit is de basiskaart die standaard op de eTrex 10 staat. Verplaats 
deze naar een veilige plek op de PC om eventueel later weer terug te plaatsen (bijvoorbeeld 
bij eventueel doorverkopen van de eTrex). 
 

Tip: maak ergens een database aan voor de kaarten van de eTrex 10. Aangezien de 
eTrex maar kleine kaartjes aan kan, zal je waarschijnlijk na een tijdje een heel setje 
kaarten hebben. Door deze overzichtelijk te bewaren bespaar je jezelf werk. Hier kan   
je ook mooi de basiskaart in opslaan. 

 
Stap 2 – Maken van een nieuwe kaart 
We gaan nu een nieuwe kaart maken voor op de eTrex. We doen dit door een klein stukje uit 
een grotere kaart te knippen zodat de eTrex 10 ermee overweg kan. Ga hiervoor naar deze 
website: http://extract.bbbike.org/  
 
Een website met de wereldkaart wordt geopend. Selecteer links bovenin het ‘Garmin BBBike’ 
formaat. Voer daaronder je mailadres in en geef de kaart een naam. Het handigste is om een 
naam te kiezen die ongeveer de inhoud van de kaart beschrijft, bijvoorbeeld 
‘UtrechtseHeuvelrug’. Vervolgens zoek je het gebied op dat je ongeveer wilt vangen in een 
kaart en je klikt op de groene letters ‘here’ om een bounding box te creëren, dit kader geeft 
aan wat er wel en niet op de kaart komt. 
  

http://extract.bbbike.org/


Op bovenstaande afbeelding is het voorbeeld van een uitgesneden stuk kaart te zien. Bij 
nummer 1 is te zien hoe groot de kaart ongeveer gaat worden, in dit geval dus zo’n 4 MB. 
Aangezien je later nog het een en ander aan de kaart gaat bewerken, zal de uiteindelijke 
kaart nog wat kleiner worden dan hier weergegeven. Houd voor de uiteindelijke kaart een 
maximum van 5 MB aan, zo is er ook nog genoeg ruimte om tracks etc. op te slaan. 
 
Bij punt 2 zijn twee gereedschappen te zien. Het onderste gereedschap geeft de 
mogelijkheid om het kader groter of kleiner te maken en te verslepen. Met het bovenste 
gereedschap kunnen punten toegevoegd worden om de vorm aan te passen, zoals ook in 
bovenstaande voorbeeld is gebeurd. 
 

Tip: zoals in bovestaande afbeelding te zien is bij 3, is het verstandig om grote steden 
niet in de kaart op te nemen. Door de grote hoeveelheid straten nemen steden 
namelijk heel veel ruimte in, terwijl je er op de mountainbike eigenlijk toch niet komt. 
Door even iets meer tijd te steken in het uitknippen van de kaart kan een veel groter 
gebied geselecteerd worden. 

 
Zodra het gewenste gebied geselecteerd is (blijf op het formaat van de kaart letten!), kan 
deze geëxporteerd worden door op ‘extract’ te klikken. Hierna volgt er een pagina om je te 
vertellen dat het een aantal minuten gaat duren om de kaart uit te knippen. Als het goed is 
volgt er na dit extruderen een mailtje op het ingevoerde mailadres, deze zal eigenlijk altijd 
binnen een kwartier in je mailbox verschijnen. 
 

Tip: Dit is iets ingewikkelder, en kan je daarom overslaan. Mocht je toch geen mailtje 
krijgen, dan is dit een optie. Klik dan op ‘server status’ om de voortgang in de gaten 
houden. Zodra de kaart klaar is zal deze onder ‘Ready extracts’ komen te staan 
(eventueel na een paar minuten even de pagina vernieuwen met F5), waardoor deze 
alsnog te downloaden is.  

 
Gebruik een programma als WinRAR om de kaart uit te pakken en zet deze ergens neer 
waar de kaart makkelijk terug te vinden is, bijvoorbeeld op je bureaublad. Alleen het 
‘gmapsubb.img’ bestand heb je nodig, de rest hoef je niet uit te pakken. 
 
Stap 3 – De kaart bewerken 
Aangezien de eTrex 10 slechts met wit, zwart en twee grijstinten kan werken, is het nodig om 
een gedeelte van de kaart weg te gooien om te voorkomen dat het scherm een volledig 
zwart-grijs vlak wordt. Hiervoor gebruiken we het gratis programma GPSMapEdit2.1. 
Installeer eerst dit programma. Installeer daarna cPGSmapper.exe, dit gebruiken we 
zometeen om de kaart te exporteren vanuit GPSMapEdit2.1 naar een formaat dat de eTrex 
10 kan gebruiken.  
 
Start GPSMapEdit2.1 en open de kaart via ‘File’ en dan ‘Open’. Bij het openen verschijnt er 
een pop-up met de vraag wat je allemaal wilt openen. Vink alles aan en open de kaart. Als 
het goed is ziet het er ongeveer zo uit: 
 
  



Vervolgens gaan we het groen uit de kaart verwijderen. Ga naar ‘Edit’, ‘Select’ en dan ‘By 
Type…’. In het menu dat nu opent, klik linksonder op ‘Clear All’. Selecteer vervolgens alle 
polygons met een groene kleur: 

 
Klik op ‘OK’ en druk daarna op ‘Delete’ op je toetsenbord. Klik op ‘Yes’. Als het goed is 
verdwijnt al het groen: 

 
Tip: eventuele vervelende objecten op de kaart kunnen op dezelfde manier verwijderd 

worden. Door met de muis op de eTrex 10 een object te selecteren, kan je de code 

achterhalen, bijvoorbeeld 0x0013. 

Na het verwijderen van al het groen wordt de kaart ongeveer 20 tot 30% kleiner dan de 

originele kaart die uitgesneden is op de website. Dit betekent dus dat je gerust een iets 

grotere kaart dan 5 MB kunt uitknippen aangezien het formaat dus kleiner wordt.  



Stap 4 – De kaart opslaan en exporteren 
Sla de kaart op via ‘File’ en ‘Save As…’. Geef het een naamp en sla de kaart op als ‘Polish 
format (*.mp;*.txt)’. Nu gaan de de cPGSmapper.exe gebruiken om er een kaart van te 
maken die de eTrex 10 kan gebruiken. Ga naar ‘File’, ‘Export’ en klik vervolgens op ‘Garmin 
IMG / cgpsmapper.exe’: 

 
Sla de kaart op onder een willekeurige naam, maar wel als ‘Garmin MapSource map (*.img)’. 
Vervolgens opent er een ander venster. Hierin moet het ‘path’ ofwel de locatie van 
cGPSmapper.exe worden aangegeven: 

In mijn geval staat deze dus in een aantal submappen op mijn D schijf geïnstalleerd. Om de 
locatie aan te geven klik je op de knop met ‘…’. Vervolgens klik je door de mappen heen 
naar de locatie van cgpsmapper.exe. Klik vervolgens op ‘Run’ om het exporteren te starten. 
 
  



De kans is groot dat je na een aantal seconden al een foutmelding krijgt (eventuele pop-ups 
kan je gewoon wegklikken met ‘Yes’ en ‘OK’): 

 
Deze foutmeldingen komen door het uitknippen van de kaart. Er zullen nu een aantal 
verminkte straten, steden en regio’s in de kaart zitten. In dit geval zit de fout dus ergens rond 
regel 48 van het Polish bestand dat we net hebben opgeslagen op het bureaublad. Dit 
bestand gaan we dus bewerken, zelf gebruik ik hiervoor Notepad++, een gratis 
tekstverwerker dat heel fijn werkt hiervoor (zie de downloads aan het einde van dit 
document). Bij regel 48 zien we dit: 

 
De fout zit dus niet in regel 48, maar 2 regels daarboven in regel 46. Hier is namelijk een 
stad zonder naam. Aangezien het verder totaal niet uitmaakt wat hier staat (je kan met de 
eTrex 10 toch niet navigeren), vullen we hier gewoon AAA in. Bij de volgende lege city zou 
dat BBB worden en daarna CCC enzovoort. Lege region’s vullen we op met AA, BB, CC 
enzovoort en country’s met A, B, C enzovoort. Op deze manier heeft alles een naam, welke 



doet er niet toe. Het is wel belangrijk om een vaste logica aan te houden zodat we geen 
regio en stad met dezelfde naam krijgen.  
 
Na dit aangepast te hebben drukken we tegelijkterijd op ‘Ctrl’ en ‘S’ op het toetsenbord om 
het bestande op te slaan. Sluit Notepad++ niet, je zal nog wel een paar keer iets aan moeten 
passen.  
 

Tip: als er op een gegeven moment gigantische regelnummers tevoorschijn komen, is 
het een hele klus om hier naartoe te scrollen. Door op Ln te dubbeklikken (zie de 2 in 
bovenstaande afbeelding) kan je het desbetreffende regelnummer ingeven. Een 
handige manier is om het regelnummer uit de foutmelding te kopiëren en hier weer te 
plakken. 

 
Ga vervolgens in GPSMapEdit2.1 weer naar ‘File’, ‘Export’ en klik vervolgens weer op 
‘Garmin IMG / cgpsmapper.exe’. Klik op ‘Save’ (gewoon dezelfde naam en locatie 
aanhouden, het oude bestandje wordt gewoon overgeschreven). Het path staat nu al 
ingevuld, dus klik gelijk weer op ‘Run’. Waarschijnlijk krijg je weer een foutmelding met een 
regelnummer, in mijn geval nu regel 201220. Het gaat hier waarschijnlijk om een verminkte 
straat die er maar half op staat. Verwijder gewoon het hele stuk van [POLYGON] t/m [END] 
van het desbetreffende regelnummer. Een straat meer of minder aan de rand van de kaart 
mis je ook niet. Blijf dit proces net zo lang herhalen totdat er geen foutmeldingen meer 
worden weergegeven in het venster. Er zal dan ook een .img bestand op je bureaublad 
staan. Dit is de kaart je nodig hebt. Dit proces duurt de ene keer iets langer dan de andere 
keer, maar zodra je er een klein beetje handigheid in hebt ben je met een paar minuten 
klaar.  
 
Stap 5 – De kaart op de Garmin eTrex 10 plaatsen 
Nu de kaart gereed is staat deze nog op het bureaublad. Verplaats de kaart naar de map die 
je eerder hebt aangemaakt om alle kaarten in te bewaren. Maak vervolgens een kopie van 
de kaart om altijd een back-up achter de hand te hebben, het zou zonde zijn als de kaart 
verloren gaat. Verander de naam van de kaart naar ‘gmapbmap’ (zonder aanhalingstekens). 
Deze stap is echter wel afhankelijk van de PC waarop dit gebeurd. Bij een andere PC zal 
namelijk specifiek de naam ‘gmapbmap.img’ gebruikt moeten worden, dus met ‘.img’ 
erachter. Aangezien dit afhankelijk is van de PC valt daar nu weinig over te zeggen. Zorg er 
in ieder geval voor dat Windows geen melding geeft dat het bestandstype wordt gewijzigd, 
verder is het een kwestie van kijken wat werkt. 
 
Deze gmapbmap kan gelezen worden door de eTrex 10. Verplaats deze daarom naar de 
Garmin eTrex 10 via Windows Verkenner, in de map ‘Garmin’, waar eerst dus de 
oorspronkelijke basiskaart stond. Ontkoppel vervolgens de Garmin van de PC via Veilig 
Verwijderen (rechts onderin de taakbalk). De eTrex 10 kan nu aangezet worden, als alles 
goed is gegaan zie je nu de door jou gemaakte kaart op het scherm. Veel fietsplezier met de 
eTrex 10! 
 
Downloads 
Hieronder een overzicht van de gebruikte programma’s en de links waar ze te downloaden 
zijn. Op het moment van schrijven zijn al deze programma’s gratis te downloaden en 
gebruiken. 

− GPSMapEdit2.1: http://www.geopainting.com/ (klik op: Free download the latest 
version) 

− cGPSmapper.exe: http://cgpsmapper.com/buy.htm (bovenste optie: Download Free 
cGPSmapper version 0100d for Windows) 

− Notepad++: https://notepad-plus-plus.org/download/v6.8.8.html (klik op de grote 
groene Download knop) 

− WinRAR: http://www.winrar.nl/ (selecteer de juiste taal en versie (32 of 64 bit)) 

http://www.geopainting.com/
http://cgpsmapper.com/buy.htm
https://notepad-plus-plus.org/download/v6.8.8.html
http://www.winrar.nl/

