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Hoe kom je met je auto het snelste van A naar B? Waar kun je voordelig tanken en 
parkeren? Het zijn vragen die veel automobilisten hebben als ze de weg op gaan. Geluk-
kig heeft de ANWB Onderweg app alle antwoorden voor je. Want deze slimme bijrijder 

geeft je toegang tot alles wat je onderweg nodig hebt.

Tekst: Marc Erwich | Fotografie: ANWB Beeldbank

Slim onderweg
Het wemelt van de sites en apps die jou als 
automobilist kunnen helpen. Maar echt han-
dig is het niet om talloze digitale hulpjes in te 
moeten schakelen voor je weet waar de files 
en flitsers staan, welk benzinestation onder-
weg het goedkoopste is en waar je het slimste 
kunt parkeren. Kan dat niet anders? Jazeker. 
De oplossing: de ANWB Onderweg app, de 
meest complete app die alle verkeersinforma-
tie en adviezen rondom parkeren en tanken 
bundelt voor als je op pad gaat of bent. 

Verkeer
Stel: je gaat een dagje naar Haarlem. Met de 
auto, want op de app heb je gezien dat dit snel-
ler is dan met de trein. Een paar klikken verder 
en je bent ook op de hoogte van de actuele ver-
keersinformatie. Zo weet je waar de files staan, 
of er wegwerkzaamheden zijn en waar er ge-
flitst wordt. Handig bij het plannen van je route 
(zie kader rechts). En bang voor verouderde in-
formatie hoef je onderweg niet te zijn, want 
dankzij samenwerkingen met TomTom, Andes/
HP en Flitsmeister ben je altijd up-to-date.

Goedkoop tanken
Met zo’n slimme bijrijder tuf je moeiteloos 
naar de Spaarnestad. Maar ook als je onder-
weg zo goedkoop mogelijk wil tanken, helpt 
de ANWB Onderweg App je (zie kader 2). Via 
‘Tanken & Opladen’ vind je een plattegrond 
met alle benzinestations en de actuele brand-
stofprijzen (benzine, LPG & CNG). Pomp ge-
kozen? Met één druk op de knop navigeert de 
app je ernaartoe.

Makkelijk parkeren
Eenmaal aangekomen in Haarlem wacht de 
laatste horde: waar parkeer je je auto? En wat 
kost het? Ook hiervoor raadpleeg je de ANWB 
Onderweg app (zie kader hiernaast). De alles-
weter vergelijkt namelijk de parkeertarieven 
en parkeerplaatsen, waardoor je precies weet 
waar je het beste kunt staan. Bovendien kun je 
met de multifunctionele app je parkeertijd be-
talen. Heel fijn, want je betaalt dan alleen voor 
de tijd dat je daadwerkelijk geparkeerd staat.

met ANWB Onderweg
Jouw routes &  
ANWB File Alert
Maak via je Mijn ANWB account 
persoonlijke en alternatieve routes aan 
en selecteer snel en makkelijk je 
bestemming als je vertrekt. De ANWB 
File Alert stuurt je vervolgens een gratis 
pushbericht als er vertraging is op je 
vaste route. Zo kun je op het laatste 
moment voor een alternatieve route of 
alternatief vervoersmiddel kiezen. 

Goedkoper tanken
In de app staan ruim 600 benzinestations 
die meedoen met het voordeelprogram-
ma van AWB Tanken. Hier tank je als 
ANWB-lid met ledenvoordeel en spaar je 
ook nog eens bij iedere tankbeurt op 
vertoon van je lidmaatschapspas.

ANWB Parkeren 
Als ANWB-lid parkeer je in bijna heel 
Nederland makkelijker en goedkoper 
met ANWB Parkeren. Met één druk op 
de knop van je smartphone start of stop 
je je parkeertijd. Geen mobiel met inter-
net? Bel dan naar de parkeercomputer 
en betaal achteraf alleen voor de daad-
werkelijk geparkeerde tijd. Fijn: als 
ANWB-lid betaal je geen registratie- of 
abonnementskosten en zijn de transac-
tiekosten laag. Registratie is gratis via 
anwb.nl/mobielparkeren

Binnenkort nieuwe app! 
Momenteel wordt er gewerkt aan een 
nieuwe ANWB Onderweg app, waarin 
de functionaliteiten verder worden 
uitgebreid. Ook zal later de Wegen-
wacht en Connected Car in deze al-
les-in-een-app geïntegreerd worden. 

Download gratis! 
Heb jij een iPhone of Android smart-
phone? Download dan nu gratis de 
ANWB Onderweg app via 
anwb.nl/app. Je krijgt dan vanzelf de 
nieuwe app aangeboden. 


