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Factsheet Services 
 

 

Planner API 

OpenTripPlanner (OTP) is een open source multimodale trip planner. Het maakt gebruik van 
open data in open standaard file formats (GTFS and OpenStreetMap) en is inclusief een REST 
API voor reis- en routeplanning en een map-based Javascript client. 
 
De API biedt Nederland-dekkende dynamische, multimodale reisinformatie om gebaseerd op 
de OpenTripPlanner documentatie te integreren met uw eigen website, app of service. 

 Openbaar vervoer 
 Rolstoeltoegankelijkheid (best effort) 
 Fiets- & wandelroutes (gebaseerd op OpenStreetMap data) 
 Auto routeplanning (best effort, beperkte maximumsnelheidsdata) 

 
De managed service bevat altijd de laatste versie van de OpenTripPlanner Master branch. 
 
Planner API Endpoints 
 Hostnaam  Port  Documentatie 
Planner API  planner.plannerstack.com  80  http://docs.opentripplanner.org/apidoc/ 

 
 

Premium Planner API (trip monitoring) 

Abonneren op geplande trips (monitoring) met high performance & real-time instant 
messaging (push) RESTful API (XML en JSON) of Pub/Sub API (XMPP/0MQ). 
 
Standaard: €350/maand (100K requests) 
 
Premium Planner API Endpoints 
 Hostnaam  Port  Documentatie 
Subscription trip requests  [yourname].plannerstack.com  8099  http://docs.opentripplanner.org/apidoc/ 
Subscription trip updates  [yourname].plannerstack.com  8098  http://docs.opentripplanner.org/apidoc/ 

 
 
NDOV+ data feed 

De Nederlandse NDOV+ data feed van GTFS & GTFS-RT (KV78turbo, IFF+ARNU op aanvraag). 
Deze feed bevat data van de volgende openbaar vervoer aanbieders: 

 Netherland: Connexxion, EBS, GVB, HTM, NS, QBUZZ, RET, Syntus, Veolia. 
 België: De lijn, NMBS, MIVB, TEC 
 Duitsland: AVV, Aachen 

 
NDOV+ API End points 
  Hostnaam  Port  Documentatie 
Bliksem Integration gtfs.plannerstack.com  80  https://developers.google.com/ 
 GTFS   transit/gtfs/ 
Bliksem Integration gtfsrt.plannerstack.com/  8089  https://developers.google.com/ 
GTFS-RT (KV17)  tripUpdates  transit/gtfs-realtime/trip-updates 
Bliksem Integration gtfsrt.plannerstack.com/  8093 https://developers.google.com/ 
GTFS-RT (KV6) vehiclePositions  transit/gtfs-realtime/service-alerts 
Bliksem Integration gtfsrt.plannerstack.com/alerts  8092  https://developers.google.com/ 
GTFS-RT (KV15)    transit/gtfs-realtime/vehicle-positions 
Bliksem Integration gtfsrt.plannerstack.com/  8094  https://developers.google.com/ 
GTFS-RT (Trein) tripUpdates  transit/gtfs-realtime/trip-updates 
Bliksem Integration kv78turbo.plannerstack.com  80  coming soon 

http://docs.opentripplanner.org/apidoc/
https://github.com/opentripplanner/OpenTripPlanner/


      

Factsheet Services Plannerstack Pagina 2 van 3 

KV78turbo 
Bliksem Integration arnu.plannerstack.com  80  coming soon 
AR-NU 

 
 
Bag42 geocoder (NL only) API 

Vooral Googles generieke geocoding resultaten zijn prima bruikbaar. Maar voor meer 
specifieke behoeften ontdekten wij dat het vaak beter werkte om hoge kwaliteit, officiële 
databronnen te integreren. Denk bijvoorbeeld maar aan publiek beschikbare registraties van 
gebouwen en adressen, rechtstreeks van het Kadaster, waarvoor al is betaald door de 
belastingbetalers, of aan adresinformatie van lokale bedrijven rechtstreeks verbonden met de 
Kamer van Koophandel. De combinatie van beide wordt nu aangeboden middels de BAG42 
service. 
 
Databronnen 
Om een rijke en kwalitatief hoogwaardige webservice te creëren is door Plannerstack 
partners Calendar42 & Stichting OpenGeo een geocoder ontwikkeld die is gebaseerd op 
integratie van de volgende databronnen: 

 Basisregistratie Adressen en Gebouwen, vrij beschikbaar gesteld via Geon (Waarvoor 
dank!) 

 Basisregistratie Handelsregister (via openkvk) 
 Wijken en Buurten 2010 (via CBS) 
 Provinciegrenzen 2003 (via OpenStreetMap) 
 Bushalte locaties van Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI), Connexxion, 

Syntus, Arriva, RET, Veolia (via openOV) 
 

Publiek 
Deze webservice wordt in het publieke domein beschikbaar gemaakt om ontwikkelaars van 
location based services met de geografische scope van Nederland te ondersteunen. We 
werken specifiek toe naar een system dat zowel statische als dynamische geocoding 
ondersteunt (bv. vanuit interface elementen). 
 
Gebruik 
Bag42 is een drop-in vervanger voor Google Geocoding. 
Bijvoorbeeld een adres request op Google: 

 https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?address=parameters 
kan worden vervangen door: 

 http://bag42.plannerstack.com/api/v0/geocode/json?address=parameters 
of een latitude longitude request: 

 https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?latlng=parameters 
kan worden vervangen door: 

 http://bag42.plannerstack.com/api/v0/geocode/json?latlng=parameters 
 

Bag42 API End points 
  Hostnaam  Port  Documentatie 
Bag42 geocoder (NL only) bag42.plannerstack.com  80  http://docs.bag42.nl/en/latest/ 
 

 

 

  

http://geon.nl/
http://www.openkvk.nl/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2011/2011-wijk-en-buurtkaart-2010-art.htm
http://mirror.openstreetmap.nl/bestuurlijkegrenzen/
http://govi.nu/
http://openov.nl/
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?address=parameters
http://bag42.plannerstack.com/api/v0/geocode/json?address=parameters
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?latlng=parameters
http://bag42.plannerstack.com/api/v0/geocode/json?latlng=parameters
http://docs.bag42.nl/en/latest/
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OVapi 

Een oplossing op laag 3 die o.a. kan dienen om data, zowel statisch als dynamisch, met 
betrekking tot bv. haltes, stations en lijnen (routes) te projecteren op een kaart. Losstaand of 
aanvullend op de Planner API, levert de API informatie betreffende o.a.: 

- dynamische vertrekstaten 
- haltelinten 
- stations 
- lijnroutes 
- rijlinten 
- rijrichting 
- i.c.m. voertuigposities 

 
OVapi is in overleg leverbaar tegen een bijdrage in de ontwikkelkosten. Afhankelijk van de 
gestelde eisen bestaat de mogelijkheid dat specifieke development noodzakelijk is, die van 
invloed is op de doorlooptijd voor implementatie en op de totale kosten. 
 
De API wordt gehost als een hoog beschikbare managed service, tegen een maandbedrag voor 
de te beantwoorden requests.  
 
 


