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KRONKELWEGEN VS SPANNENDE ROUTE

WELKE 
 KRONKELT  
HET BEST?
Zowel de Garmin Zumo als de TomTom Rider kennen de mogelijkheid het 
toestel automatisch een mooie route te laten berekenen. Dat kan ont-
zettend handig zijn. Sowieso voor wie gewoon wat minder handig is met 
de computer. Maar ook voor wie ‘op de bonnefooi’ op pad wil gaan. 

Motorrijden heeft alles te maken met 

vrijheid. Gewoon lekker je neus 

achterna. Maar wat doen we met 

z’n allen? Slaafs luisteren naar wat Mrs. Gar-

min of Mr. TomTom ons opdraagt. Maar 

dankzij opties als ‘kronkelwegen’ of ‘span-

nende wegen’ kan het ook anders. 

Wat ik zelf vaak meemaak is dat ik na een af-

spraak aan de andere kant van het land nog 

wel eens voor de vuist weg naar huis rijd. Dan 

stel ik m’n toestel in op kronkelwegen c.q. 

spannende route (Garmin en TomTom noe-

men het anders, maar bedoelen hetzelfde). 

In eerste instantie laat ik me leiden door het 

apparaat. Maar als ik op een weggetje zit dat 

heerlijk door het bos slingert, zonder dat daar 

een eind aan lijkt te komen, terwijl ‘Bep’ me 

opdraagt over 300 meter rechtsaf te gaan 

dan negeer ik dat gewoon. Ik ben de baas, 

niet Bep. En Bep mag herberekenen zoveel 

ze wil: ik bepaal wanneer ik naar haar luister. 

Wel met een scheve blik op de voorspelde 

aankomsttijd. En dat herberekenen kan geen 

kwaad: het toestel blijft immers de voorkeur 

geven aan mooie wegen. Ik vind het een ide-

ale combinatie van ‘je neus achterna’ en een 

hulpmiddel om te komen op plekken waar je 

nooit eerder was geweest. 

KRONKELWEGEN VS SPANNENDE ROUTE

De vraag is natuurlijk of het toestel ook echt 

de mooie weggetjes weet te vinden. Van de 

Zumo was bekend dat dat eigenlijk niet goed 

functioneerde; je blijft ‘hangen’ op N-wegen. 

Oplossing zou de aanschaf van de OnRoute 

Motorkaart kunnen zijn, maar dan ben je ook 

weer dik 100 euro kwijt. Bij de TomTom Rider 

functioneert de optie ‘spannende route’ wel 

geweldig goed. Hooguit moet je even een 

viapunt plaatsen om te voorkomen dat je 

door een stad rijdt. Garmin geeft met de 

komst van de Zumo 396 aan ‘kronkelwegen’ 

te hebben verbeterd. Hoogste tijd om de ver-

gelijking met de Rider weer eens te maken.

Om de vergelijking te maken heb ik de Zumo 

en de Rider meerdere ‘van A naar B’ routes 

laten berekenen, in zowel binnen- als buiten-

land. Bij beide apparaten ingesteld op maxi-

maal bochten en maximaal hoogteverschil. 

Vervolgens heb ik op regelmatige afstand 

rechte lijnen op de kaart gezet. Waar de lijn 

de route kruist, heb ik op Street View geke-

ken of ik vrolijk werd van de gekozen weg.

Binnen Nederland is de uitkomst helder: of-

schoon de Zumo 396 het beter doet dan z’n 

voorgangers, is de uitkomst echt niet goed. 

Links zie je telkens de weg waar de Zumo je 

overheen stuurt, rechts waar, op dezelfde 

hoogte, de Rider de voorkeur aan geeft. De 

Zumo route van Amsterdam naar Hengelo is 

90% een saaie aaneenschakeling van N-we-

gen. Van Apeldoorn naar Maastricht gaat iets-

je beter, maar nog steeds vooral N-wegen. 

De Rider daarentegen biedt het ene na het Route Nederland: links Zumo, rechts Rider
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