
Kies Play Store op je Android-smart-
phone.

Ga in Play Store naar de zoekbalk.
Typ er osmand in.

Kies INSTALLEREN. Wacht tot de installatie voltooid is.
Dat kan een tijdje in beslag nemen.

Kies OsmAnd - Offline reiskaarten
en navigatie.

Installatie van de
OsmAnd-app

Deze krachtige navigatie app - zonder
reclame - is gratis beschikbaar voor
Android-smartphones (Google Play
Store) en iPhones (Apple Store). Om
de app te kunnen gebruiken volg je
hierna stap voor stap de instructies.
Die zijn geschreven gebruik makend
van een Android-smartphone en een
Windows-pc.

Best is om de hierna volgende stappen
thuis te doen met je smartphone ver-
bonden met je wifi-netwerk. Dat ver-
bruikt geen mobiele data en gaat
sneller.

Wil je meer weten over OsmAnd, ga
dan naar deze website.

https://osmand.net/


Wacht tot beide downloads voltooid
zijn. Kies daarna KAART WEERGEVEN.

OsmAnd zal automatisch de kaart van
je huidige locatie voorstellen.

Kies DOWNLOAD.

Kies AAN DE SLAG.

Het downloaden van de voorgestelde
kaart begint en kan een tijdje duren.

Daarna downloadt OsmAnd automa-
tisch een wereldkaart. Deze bevat en-

kel hoofdwegen.

Eens de installatie voltooid, vind je het
OsmAnd icoon op het startscherm(en)

tenzij je dat anders hebt ingesteld.



Stel dat je de kaart van Spanje wilt
downloaden. Kies dan eerst Europa.

Bovenaan zie je dat je nog zes kaarten
gratis kan downloaden.

Een keuzemenu opent zich.
Kies Kaarten downloaden.

Kies links beneden het hamburgermenu
(het icoon met de drie lijntjes).

De installatie is voltooid. Je kan nu
OsmAnd gaan gebruiken.

Bijkomende
kaarten installeren

Als je een gps-track wilt gebruiken bij
het stappen of fietsen, dien je eerst
bijkomende kaarten te installeren.

Kies de kaart van het land of kaarten
van de landen, waar de door jou geko-
zen pelgrimsweg of -wegen lopen.

Belangrijk! Je kan deze app offline ge-
bruiken. Je hoeft dus niet verbonden
te zijn met het internet via je mobiele
data of wifi om deze app tijdens het
stappen of fietsen te gebruiken.
OsmAnd werkt ook perfect voor navi-
gatie in de wagen.

OsmAnd gebruikt de kaarten van
OpenStreetMaps. Deze uitstekende
gratis kaarten - met wandelpaden -
worden door vrijwilligers up-to-date
gehouden.



… tot je de kaart weer ziet.
Je bent klaar met het installeren van

de gekozen kaart.

Kies een aantal keer het terugpijltje …Daarna volgt automatisch de indexatie
van de kaart. Wacht tot het kaartsym-

booltje groen wordt.

De download en installatie van de
kaart start. Opgelet! Dit kan behoorlijk

lang duren.

Kies het pijltje naast Normale kaarten,
niet Wegenkaarten.

Kies vervolgens Spanje.



Je kan de kaart verplaatsen, in- en uit-
zoomen. Om je positie centraal te

plaatsen, kies je het blauwe roosicoon.

Je positie staat centraal aangeven met
een blauw pijltje (= in beweging) of

een blauw bolletje (= stilstand).

Afhankelijk van je toestel kan het even
duren voor OsmAnd je positie vindt.

Binnenshuis werkt het niet altijd.

Enkel de eerste keer zal OsmAnd toe-
stemming vragen om je locatie te we-

ten. Kies op TOESTAAN.

Kies rechts onderaan het roosicoon.

Kaart en huidige
locatie gebruiken

Wil je tijdens het stappen of fietsen
tussentijds weten waar je je precies
bevindt, volg dan de instructies hierna.



Om deze hierna volgende instructies uit te voeren, heb je een pc of laptop nodig.
Met je gebruikelijke internetbrowser ga je naar de website van het Vlaams Compostelagenootschap.
Kies in het menu OP WEG > PELGRIMSWEGEN > PELGRIMSWEGEN > PELGRIMSWEGEN VOOR STAPPERS (of FIET-
SERS).

Van elke pelgrimsweg met steekkaart op de website van het Vlaams Compostelagenootschap kun je een gpx-track down-
loaden en gebruiken op je smartphone. Volg de instructies hierna.

GPX-tracks downloaden en importeren in OsmAnd



Je komt op de steekkaart van de gekozen pelgrimsweg (in dit voorbeeld de Camino Aragonés).

Kies de gewenste pelgrimsweg in de zijbalk of door op de kaart op de route van de pelgrimsweg te klikken en de link te
volgen (in dit voorbeeld de Via Campaniensis).



Het gedownloade zip-bestand bevindt zich meestal in de folder Downloads. Afhankelijk van de instellingen van je pc/laptop
kan dat ook elders terug te vinden zijn.

Scrol naar beneden. Kies daar het ZIP-icoon om de gpx-track te downloaden. De download begint. Let op! Voor het gebruik
op een smartphone nooit het GPX-icoon kiezen, dat speciaal aangemaakt is voor gebruik op een gps-toestel.



Klik op Uitpakken.

Klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand en kies in het contextmenu Alles uitpakken.



Het bestand wordt uitgepakt en in de folder Downloads (in dit voorbeeld) geplaatst. Afhankelijk van je instellingen opent de
folder zich onmiddellijk. Indien dit niet het geval is, dubbelklik je op de uitgepakte folder.

Neem nu je smartphone bij de hand.

Belangrijk! Het is best om na het installeren van OsmAnd je smartphone even te
herstarten. Afhankelijk van het toestel kan het zijn dat Windows immers de map
net.osmand (zie verder) niet zal vinden.

Verbind je smartphone met een usb-kabel aan je pc/laptop. Op het scherm van
je smartphone verschijnt de hiernaast staande melding. Afhankelijk van het merk
kan dit er enigszins anders uitzien, maar je zal altijd een functie kunnen kiezen
om bestanden over te zetten.

Kies voor Bestandsoverdracht.



Ga in de drive van je smartphone (in het voorbeeld G7 ThinQ) naar de folder Android > data > net.osmand > files.

Kijk nu op je pc/laptop. Je zal merken dat er een nieuwe drive is toegevoegd, nl. (het merk van) je smartphone (in het voor-
beeld G7 ThinQ).



De gekopieerde gpx-track is nu geïmporteerd in je smartphone.
De track bevindt zich nu in de folder Android > data > net.osmand > files > tracks.

Kopieer de gpx-track(s) die je wenst te gebruiken voor je tocht naar de folder tracks.



Vink de gewenste track aan
en kies OK.

Alle eerder geïmporteerde gpx-tracks
zijn zichtbaar (in het voorbeeld is dat

er slechts één).

Kies GPX-track.

Kies Kaart instellenKies links beneden het hamburgermenu
(het icoon met de drie lijntjes).

Een keuzemenu opent zich.

Gpx-tracks op je
smartphone
gebruiken

Neem nu terug je smartphone bij de
hand en open de OsmAnd-app.



Om de navigatie te beginnen, kies je
START. Je kan nu de de track volgen

langs de blauwe lijn.

Klik op JA.Kies het navigatie-icoontje.

De track (in het rood) is te zien. Als je
werkelijk aan het beginpunt zou staan,
zou je daar een blauwe bol of pijl zien.

De track is nu opgeladen naar de
kaart. Tik ergens op de kaart die bo-

venaan staat.

Navigatie
gebruiken

Mocht je nu beginnen te stappen of te
fietsen, zou het pijltje zich over de
track bewegen, zodat je steeds je posi-
tie kent.

Maar je kan natuurlijk nog een stap
verder gaan en de smartphone je laten
begeleiden tijdens het stappen of fiet-
sen.

Volg de instructies hierna.

Een tip. Tuur tijdens het stappen of
fietsen niet steeds naar het scherm
van je smartphone. Dan vergeet je te
genieten van je tocht. Gebruik de navi-
gatiefunctie vooral als back-up wan-
neer je onzeker bent over de te volgen
weg of als je wil weten waar je precies
bent.


