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De beste FietsApps 2017

NAAM OMSCHRIJVING KOSTEN BESTURINGSSYSTEEM NAVIGATIEFUNCTIE AUDIOFUNCTIE ONLINE/OFFLINE
WAARDERING  
(1-5 STERREN)

Route.nl
Platform met routes in Nederland, 
Belgie & Duitsland.

Gratis, Premium 
€ 7,99 per jaar

iPhone & Android

Navigatiefunctie met 
route-beschrijving en 
handige tips: VVV, 
treinstations. 

Alleen met Premium 
abonnement.

Routes kunnen 
gedownload worden 
voor offline gebruik.

4+ door 403 
beoordelingen in iTunes 
store, 4+ door 602 
gebruikers in PlayStore. 

Fiets! NL
App met mogelijkheid om zelf 
routes samen te stellen langs 
knooppuntennetwerk.

Gratis iPhone & Android
App heeft een 
navigatiefunctie, zonder 
snelheidsfunctie.

Geen audiofunctie. Geen offline functie.

3,5 door 415 
beoordelingen iTunes 
store. 3,5 door 396 
beoordelingen 
in PlayStore. 

Fietsknoop

De app biedt een geavanceerde 
navigatiesysteem aan op basis 
van knooppuntennetwerk
Daarnaast is het mogelijk om routes 
te delen met andere mensen.  

Gratis
iPhone, Android  
& Windows

Navigatiefunctie met 
handige informatie, zoals 
adressen van Fietsers 
Welkom restaurants 
en hotels. 

Goede audiofunctie. 
Routes kunnen opgesla-
gen worden en offline 
worden benaderd.

10 beoordelingen, 
2 sterren in iTunes store.
3,8 door 756  
beoordelingen 
in PlayStore.

Maps 
3D Pro

Uitgebreide app met 3D functie, 
waarbij je routes kunt downloaden, 
creëren en exporteren naar andere 
routeapps. 

€ 5,99  iPhone 
Navigatiefunctie met 
kilometerteller. 

Geen audiofunctie.
Routes kunnen offline 
benaderd worden.

4 sterren door 164 
beoordelingen in 
iTunes store.

ANWB 
Fiets app

Overzichtelijke app met handige lijst 
van fietservicepunten, maar toch 
weinig aanbod in routes. 

Gratis Android
Navigatiefunctie – 
routeverloop en positie 
op kaart. 

Geen audiofunctie. 

Offline functie, met 
GPS, ook mogelijk 
zonder GPS waarbij 
veel batterij bespaard 
kan worden.

3,0 op 431 
beoordelingen in 
PlayStore.
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Wielrennen + ATB

NAAM OMSCHRIJVING KOSTEN BESTURINGSSYSTEEM NAVIGATIEFUNCTIE AUDIOFUNCTIE ONLINE/OFFLINE
WAARDERING  
(1-5 STERREN)

Strava 

Strava is geschikt voor de wielren 
& MTB fietser, die prestaties willen 
vastleggen en dit willen vergelijken 
met andere gebruikers.

Gratis iPhone / Android

Geen navigatiefunctie, 
wel overzicht van 
gereden kilometers 
met segmenten.

De app biedt een 
audiofunctie waarbij 
je real-time date 
doorkrijgt. 

Alleen offline functie.

4,5 ster op 18K 
beoordelingen in 
iTunes store
4,5 ster door 259K 
gebruikers in PlayStore.

MTB 
Routes

App met 151 MTB routes door 
heel Nederland. Routes worden 
weergegeven door middel van 
een ingebouwde kaart. 

€ 1,09 iPhone/Android
Geen navigatiefunctie 
ingebouwd.

Geen audiofunctie. Geen offline functie.

4 sterren door 
70 gebruikers in 
iTunes store. 
4 sterren door 128 
gebruikers in PlayStore. 

Biky
Coach

App met handige audio functie, 
waarbij verschillende statistieken 
benoemd worden. Statistieken 
zichtbaar in verschillende grafieken.

Gratis
iPhone App biedt geen 

navigatiefunctie.

Audiofunctie, waarbij 
gegevens zoals  zoals 
afstand, snelheid, en 
verbrande calorieën 
benoemd worden.

Geen offline functie.
3 sterren door 26 
beoordelingen in 
iTunes store. 

Bikemap

App, waarbij gebruikers routes 
kunnen toevoegen. Toont 
daarnaast ook officiële routes 
van wielerwedstrijden aan. 

Gratis, 
Premium versie 
beschikbaar. 

iPhone / Android

Navigatiefunctie waarbij 
verschillende belangrijke 
punten (reparatiewinkels, 
interessante plekken) 
worden getoond. 

Geen audiofunctie.
Offline functie alleen 
in Premium versie. 

4,5 sterren door 
62 beoordelingen in 
iTunes Store. 
4 sterren door 2345 
beoordelingen 
in PlayStore.


