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Installatie van de Digitale Vaaratlas 
De Digitale Vaaratlas staat op een cd-rom. Op de cd-rom staat een installatieprogramma dat 
de Digitale Vaaratlas op uw Tomtom of Garmin kan installeren. Ook staan op de cd bestanden 
met daarin de vaarreglementen en de gegevens van bruggen, sluizen en jachthavens. Deze zijn 
ook op de cd in te zien. Verder vindt op de cd nog extra informatie en de legenda van de 
gebruikte symbolen. 
Als u de cd in de cd-rom drive van uw computer plaatst, opent vanzelf het welkomstscherm 
van de Digitale Vaaratlas. 

Installatie algemeen 
Doe de cd-rom van de Digitale Vaaratlas in de cd-rom drive van uw computer. Na even 
wachten start het installatieprogramma vanzelf op. Kies de optie “Installeren op uw 
navigatiesysteem” en daarna de optie “Installeer Digitale Vaaratlas”. 
 

Schermafbeelding versie 2009  

Schermafbeelding versie 2008  
 
U kiest de optie Installeren op uw navigatiesysteem. 
 
De installatie van de 2009 versie van de Digitale Vaaratlas wijkt af van de installatie van de 
2008 versie. Als u nog een 2008 versie heeft en deze op een ander merk autonavigatie wilt 
gebruiken dan vindt u de handleiding hoe dat te doen op www.promanent.com. 
Later is er nog een 2010 versie van de Digitale Vaaratlas verschenen. Deze is ook nog begin 
2011 door Cosmic Navigation verkocht en nu (oktober 2011) nog steeds te vinden in de 
winkel. De 2010 versie verschilt inhoudelijk niet van de 2009 versie. 
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Zorg dat uw navigatiesysteem correct is aangesloten op uw computer. Gebruik daarvoor de 
door uw fabrikant geleverde kabel. 
 

 
Voer hier uw serienummer en eventueel uw e-mailadres in. Als u geen e-mailadres invoert 
kunt u geen gebruikmaken van de gratis updates op de website www.vaaratlas.nl. Het 
serienummer vindt u op een sticker aan de binnenkant van de cd verpakking. 
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Hierna wordt u gevraagd om accoord te gaan met de eindgebruikersovereenkomst. Pas als u 
accoord gaat kunt u verder. 
 

 
Vervolgens wordt een algemene waarschuwing getoond. Deze wijst u er nog een keer extra op 
dat een autonavigatiesysteem in combinatie met de Digitale Vaaratlas geen vervanging is voor 
een navigatiesysteem. 
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Hierna wordt u gevraagd uw eigen merk navigatiesysteem te kiezen. Ook kunt u het 
installatieprogramma op het internet laten zoeken naar een nieuwere versie. Sinds het 
faillissement van Cosmic Navigation begin 2011 is deze laatste service niet meer actief. 
 

 

 
Als u het verkeerde merk kiest of uw navigatiesysteem is niet op de computer aangesloten krijgt u 
een foutmelding te zien. Voor u op volgende klikt moet u dus het juiste merk kiezen en zeker weten 
dat dit merk navigatiesysteem ook op uw computer is aangesloten. 
 
 
In de nu volgende paragrafen bespreken wij de verdere installatie naar respectievelijk uw de 
standaard installatie op de Tomtom of Garmin autonavigatiesysteem. 

Installatie op Tomtom 
U heeft er voor gekozen om de Digitale Vaaratlas naar uw Tomtom te installeren. U heeft uw 
Tomtom via de meegeleverde houder en kabel aangesloten op uw computer. Uw Tomtom 
staat ook aan en is met de computer verbonden. 
In principe staat de installatie voor de Tomtom beschreven in de handleiding die bij de 
Digitale Vaaratlas wordt meegeleverd. Wij liepen na het scherm waarin we kozen voor de 
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Tomtom tegen de onderstaande foutmelding aan. Omdat dit u ook kan overkomen wordt 
hieronder behandelt hoe u de Digitale Vaaratlas dan toch kunt installeren. Krijgt u deze 
melding dus niet volg dan de standaard instructies in de handleiding van de Digitale 
Vaaratlas. 
 

 
Als u op volgende klikt kan het voorkomen dat u de hier getoonde foutmelding ziet, terwijl 
uw Tomtom toch op uw PC is aangesloten. Als “Opnieuw” geen resultaat geeft klikt u op de 
knop “Handmatig zoeken”. 
 
Na contact met de uitgever van de Digitale Vaaratlas bleek dat Tomtom een groot aantal 
verschillende namen gebruikt voor de map waar de POI worden opgeslagen. Welke mappen dat zijn 
blijkt niet goed gedocumenteerd. De maker van de Vaaratlas heeft de meest bekende mapnamen in 
de installatiesoftware opgenomen. Ons testsysteem was een Tomtom 920T en die had een map die 
nog niet bij de uitgever bekend was. Zij zullen deze map “Western_and_Central_Europe” opnemen in 
de volgende versies van de Digitale Vaaratlas. Omdat daarmee nog steeds onbekende mappen op 
de Tomtom kunnen voorkomen is de functie “Handmatig zoeken” ingebouwd. Een functie waar we 
ook handig gebruik van kunnen maken om de Digitale Vaaratlas op andere autonavigatiesystemen te 
kunnen installeren. 
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Als u nu op “Volgende”  klikt heeft u de mogelijkheid om handmatig aan te geven waar uw 
Tomtom zit. In de lijst (treeview) kiest u “Computer” of “Mijn computer”. Als uw Tomtom 
juist is aangesloten ziet u deze tussen de beschikbare diskdrives staan. Te herkennen aan het 
Tomtom icoontje. 
 

 
 
Open de Tomtom door te dubbelklikken. U ziet nu de mappen op de Tomtom. Wat u 
werkelijk zult zien is afhankelijk van het type Tomtom en de uitvoering. De afgebeelde 
structuur is van een Tomtom Go 920T met kaarten voor Europa en Noord Amerika. Zoek in 
deze lijst met mappen de map “Western_and_Central_Europe”. Open deze map en klik op de 
knop OK. 
Als u een uitvoering heeft met bijvoorbeeld enkel de Benelux kaart kan het zijn dat u een map 
moet hebben met een iets andere naam. 
U klikt nu op de knop “Installeren”. U zult wisselend een tweetal schermen zien. 
 

 
Als de installatie helemaal gereed is klikt u op de knop “Voltooien”. 
 
Nieuwere versies van de Tomtom van na 2010 werken soms iets anders. Echter de installatie op de 
Tomtom kent nog steeds een map waarin u handmatig de POI bestanden van de Digitale Vaaratlas 
kunt zetten. Het is soms wel even zoeken naar de juiste map. Meestal de naam van uw kaartgebied. 
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Ook hier denken wij dat er een “bug” zit in het installatieprogramma van de Digitale Vaaratlas. Bij ons 
bleef de installatie namelijk steeds hangen op het hier afgebeelde scherm. Drukken op de knop 
“Cancel” of “Annuleren” heeft geen effect. U kunt wel gewoon op de knop “Voltooien” van het 
onderliggende scherm klikken. De installatie wordt dan normaal afgesloten en de Digitale Vaaratlas is 
ook correct op de Tomtom geinstalleerd. 
 
 
U kunt uw Tomtom nu loskoppelen van uw computer en ook aan boord gebruiken. Vergeet u 
niet om de meegeleverde handleiding van de Digitale Vaaratlas te lezen. 

Installatie op Garmin 
In deze paragraaf bespreken wij de verdere stappen om de Digitale Vaaratlas naar uw Garmin 
navigatiesysteem te kopieren. 
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Garmin ondersteunt nog geen tekstbestanden. Op de meeste uitvoeringen van de Tomtom zit 
wel een programma om tekstbestanden te kunnen lezen. Soms kan dit achteraf geinstalleerd 
worden. Wilt u de Digitale Vaaratlas op een Garmin installeren, laat dan het vakje voor 
Reglementen leeg. 
 

 
Hierna moet het installatieprogramma van de Digitale Vaaratlas het hulprogramma POI 
Loader opstarten. Als alles goed gaat zal POI Loader op de achtergrond de bestanden 
kopieren. Tot slot ziet u een melding als het allemaal gelukt is. 
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Hierna kunt u ook het installatieprogramma van de Digitale Vaaratlas afsluiten. 
 
Uiteindelijk ziet u of het gelukt is. Waarom de Digitale Vaaratlas ‘slechts’ 36.244 POI naar 
uw systeem schrijft is niet duidelijk. 
U kunt uw Garmin nu loskoppelen van de PC en aanzetten. Op de Garmin worden de POI’s 
van de Digitale Vaaratlas pas getoond als u voldoende op de kaart inzoomt. 
 

 

 
Als u het hulpprogramma POI Loader van Garmin niet op uw computer heeft geinstalleerd verschijnt 
de een foutmelding. Download eerst POI Loader van Garmin en installeer deze. Zie ook het 
hoofdstuk over extra software, POI Loader.


