
Conclusie
Wie voor Windows 10 louter de snelste browser zoekt, 

heeft keuze uit Chrome en Edge. Laatstgenoemde komt 

prima naar voren in de benchmarks als het gaat om het 

laden van webpagina’s, terwijl Chrome minder beslag legt 

op het werkgeheugen. Wanneer je voor Edge kiest, lever 

je wel behoorlijk in op het gebied van functionaliteit. Zo 

is de synchronisatiefunctie beperkt en stelt Microsoft 

geen versies beschikbaar voor andere besturingssyste-

men, zoals Android en iOS. Uit de benchmarkresultaten 

blijkt dat Chrome na Edge de snelste browser is. Verder 

is de ondersteuning voor alle reguliere webstandaarden, 

waaronder html5, in dit programma prima in orde. Voeg 

daar de gebruiksvriendelijke functies, duizenden exten-

sies en brede platformondersteuning aan toe en Googles 

browser is de winnaar van deze test. 

het moment van schrijven slechts twaalf. 

Je voegt nu onder meer een adblocker, 

vertaalfunctie en Office-uitbreiding toe. 

Een opvallende keuze van Microsoft is dat 

je de extensies alleen vanuit de Windows 

Store kunt installeren. Waarschijnlijk wil 

de Amerikaanse multinational op die ma-

nier meer mensen naar zijn applicatiewin-

kel lokken. Chrome heeft ten opzichte van 

de concurrentie als extra voordeel dat je 

alle zichtbare extensies vliegensvlug uit de 

browser verwijdert. Je hoeft hiervoor al-

leen maar met de rechtermuisknop op het 

betreffende pictogram te klikken, waarna 

je kiest voor Verwijderen uit Chrome. 

Prestaties
Welke browser presteert onder Windows 

10 het beste? Om dat te achterhalen voe-

ren we op twee verschillende systemen 

in iedere browser zes benchmarks uit. 

Systeem 1 bestaat uit een desktop met 

een snelle Intel Core i7-3770-processor, 

AMD Radeon HD 6570-videokaart en SSD. 

Daarnaast is er 8 GB RAM aanwezig. Het 

tweede systeem is een laptop die we laten 

draaien op de accu. De laptop heeft een 

Intel Core i7-2670QM-processor, NVIDIA 

GeForce GT N555M-videokaart en 2,5inch-

schijf. De laptop beschikt over 6 GB RAM. 

Op de pc gebruiken we de 64bit-versies 

van alle browsers. Op de laptop installeren 

we de 32bit-versies van Chrome en Fire-

fox. Hierbij loopt de vergelijking ietwat 

scheef, want bij Edge kunnen we helaas 

niet handmatig kiezen voor de 32bit-ver-

sie. Uit de benchmarks blijkt dat Chrome 

veruit het beste overweg kan met verschil-

lende webstandaarden, waaronder html5. 

Microsoft levert met Edge de snelste brow-

ser af. Het programma blijft Firefox en 

Chrome ruim voor in de benchmarks van 

Jetstream en Octane. Deze twee bench-

marks bekijken welke browser moderne 

javascript-pagina’s het vlotst verwerkt. De 

verschillen in systeembelasting zijn klein. 

We spelen in drie browsers gelijktijdig het-

zelfde YouTube-filmpje af en vergelijken 

vervolgens het geheugengebruik (inclusief 

achtergrondprocessen) van iedere brow-

ser. De verschillen blijken niet extreem 

groot. Firefox en Edge hebben ruim 300 

MB geheugen nodig, terwijl het geheugen-

gebruik van Chrome netjes blijft schom-

melen rond de 240 MB.

De ondersteuning 
voor html5 is bij 
Chrome dik in orde.

In tegenstelling tot Firefox heb-
ben Chrome en Edge ook nog 
achtergrondprocessen draaien, 
waardoor het beeld bij ‘Toepas-
singen’ vertekent.

BENCHMARKRESULTATEN Firefox 48.0.2 Google Chrome 53.0.2785.101 Microsoft Edge 38.14393.0.0

SYSTEEM 1 (DESKTOP)

Basemark Web 3.0 (webstandaarden) 253.01 329.6 215.54

BMark (html5) 2049 3766 2515

HTML5test (html5) 461 499 460

JetStream 1.1 (prestaties javascript) 165.21 199.51 233.66

Octane 2.0 (prestaties javascript) 29074 31627 35469

RoboHornet (webstandaardden) 0111.26 0190.62 0146.56

SYSTEEM 2 (LAPTOP)

Basemark Web 3.0 (webstandaarden) 150.92 165.18 124.98

BMark (html5) 1233 2023 1077

HTML5test (html5) 461 499 460

JetStream 1.1 (prestaties javascript) 116.15 146.81 164.87

Octane 2.0 (prestaties javascript) 20497 23210 24455

RoboHornet (webstandaardden) 0090.12 0128.61 0126.03
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