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Er zijn diverse reisplanners op de markt. Welke reisplanner is geschikt voor welk vervoermiddel? Wat zijn de 
kenmerken, voor- en nadelen van de reisplanners? Deze factsheet maakt u wegwijs in de wereld van de reisplanners. 
De reisplanners zijn de laatste jaren verbeterd, in 2019 waren er geen planners beschikbaar die alle modaliteiten 
combineerden (bijvoorbeeld: fietsen naar station, met de trein naar volgend station en lopen naar eindbestemming), 
maar nu hebben ze steeds meer integraties tussen vervoerders en functionaliteiten.  

Reisplanner Auto Ov Fiets Lopen Belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen

Google maps ✓ ✓ ✓ ✓

• Geschikt voor ieder vervoertype;
• Berekent actuele en toekomstige reistijd;
• Alternatieve route gemakkelijk in te stellen;
• Houdt rekening met files en wegwerkzaamheden;
• Gedetailleerde kaart met veel POI’s*.

ANWB-
routeplanner ✓ ✓ ✓ ✓

• Berekent actuele en toekomstige reistijd;
• Alternatieve route gemakkelijk in te stellen;
• Houdt rekening met files en wegwerkzaamheden;
• Berekent brandstofkosten;
• App geeft informatie over onder andere files en parkeerplaatsen.

Gaiyo ✓ ✓ ✓ ✓

• App waarmee direct betaald kan worden voor het ov, inclusief 10% 
korting in daluren;

• Inclusief opties voor gebruik van deelvervoer (fietsen, auto’s, 
scooters);

• Real-time reisadvies met vervoersmogelijkheden.

Maps.me ✓ ✓ ✓ ✓
• Alleen beschikbaar als (gratis) app, geen planning op website;
• Offline navigatie mogelijk;
• Gedetailleerde kaart met veel POI’s.

*POI’s: points of interest/nuttige plaats. Bijvoorbeeld bioscopen, parkeerplaatsen 
en pinautomaten.
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Reisplanner Auto Ov Fiets Lopen Belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen

9292.nl ✓ ✓ ✓
• Actuele reistijden, vertragingen en werkzaamheden;
• Latere reistijden worden direct weergegeven;
• Berekent kosten van de reis (alle ov soorten);
• Biedt kaarten voor de (wandel)routes van en naar alle haltes.

NS reisplanner ✓ ✓ ✓

• Alleen geschikt voor treinreizen;
• Traject prijs wordt weergegeven;
• Informatie over faciliteiten op aankomst station;
• Informatie over werkzaamheden, vertragingen en alternatieve 

reisadvies;
• Informatie over aantal beschikbare OV-fietsen.

Waze ✓

• App gericht op het vermijden van files, ritten vooraf te plannen en 
reisduur wordt voorspeld;

• Oponthoud kan direct worden doorgegeven door mede ‘Waze
gebruikers’, denk aan een ongeluk/wegafsluiting;

• Aantrekkelijk uitziende app, verfrissend uiterlijk.

Glimble ✓ ✓ ✓ ✓
• App waarmee direct betaald kan worden voor het ov, inclusief 10% 

korting in daluren;
• Alle vormen van mobiliteit in 1 app, deelfietsen beperkt.
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Reisplanner Auto Ov Fiets Lopen Belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen

Citymapper ✓ ✓ ✓ ✓

• Combineert alle soorten transport;
• Makkelijk contact met vrienden om updates te sturen tijdens de reis;
• Ontvang dagelijks updates over de meest gebruikte routes inclusief 

waarschuwingen bij storingen;
• De app is (voor nu) alleen beschikbaar in grote steden: o.a. 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Leiden.

Fietsrouteplanner
(Fietsersbond) ✓

• Uitgebreide reisplanner gericht op de fietser;
• CO2 besparing en energieverbruik (Kcal) worden per route 

weergegeven door de reisplanner;
• Route is te downloaden voor smartphone, wel is hier een aparte app 

voor nodig zoals ‘GPX tracker’;
• POI’s te selecteren, ook deze zijn gericht op de fietser bijvoorbeeld: 

oplaadpunten e-bike en horeca waar fietsers welkom zijn.

Disclaimer 
Hoewel deze informatie over ‘reisplanners’ met de grootst mogelijke zorg is 
samengevat, kunnen er geen rechten aan worden ontleend of aanspraak 
worden gemaakt op de juistheid en volledigheid van de inhoud. 
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