
OPTIMALISATIE MET HUMMINGBIRD

Hummingbird is een plugin welke belooft je Worpdress Website een stuk sneller te maken. We 
namen de proef op de som met een website die heel veel foto’s bevat (www.erbeefoto.nl). Na 
optimalisatie van de hosting omgeving bleef de website nog wel wat traag laden af en toe en soms 
“haperen”. Niet verwonderlijk; het is een website met veel data (als in: relatief veel foto’s op één 
pagina) die verzonden moet worden naar de bezoekers van de site. Daarna voerden we een tweede 
test uit met onze eigen website (www.brinkhost.nl). Die was recent compleet vernieuwd maar de 
performance was nog niet geoptimaliseerd.

Werkwijze: Meten = Weten.
Om te zien of Hummingbird daadwerkelijk doet wat het belooft, gingen we dus meten. Eérst 
uiteraard een backup maken van de huidige situatie. Want een plugin die (veel) aanpast in je website
kan ook het een en ander “breken” natuurlijk. We hebben gekozen voor onafhankelijke meting via 
Pagespeed en deze afgezet tegen de meting die Hummingbird zelf geeft.

PRE OPTIMALISATIE
Situatie ‘oud’, een reguliere Wordpress website, Pagespeed Test via Pingdom. Is hier verbetering 
mogelijk als je al sneller bent dan 80% van de andere sites? (https://tools.pingdom.com). 

UITVOEREN OPTIMALISATIE
Hummingbird installeer je via de plugins-installer binnen Wordpress. Daarna ga je in het beheer 
scherm naar de optie ‘Dashboard’ 

Panel Hummingbird voor optimalisatie

De optimalisatie voer je uit middels een paar stappen na installatie van de plugin. Je wordt daarin 
gecoached door Hummingbird in de te maken keuzes. 
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Er kunnen ook pagina’s worden uitgezonderd van optimalisatie, wat heel erg handig, en 
noodzakelijk(!), is soms. Speciaal bij bijbvoorbeeld online winkels – je wilt toch niet dat het 
‘winkelmandje’ van de ene cliënt in beeld verschijnt bij de andere of dat updates niet worden 
uitgevoerd? 

Het is natuurlijk met dergelijke tools altijd opletten geblazen. Voer niet alle optimalisaties zomaar 
uit, maar lees goed wát de optimalisaties doen en of je die dus wel wenst. Zelf test ik altijd tijdens 
het uitvoeren van kritische stappen de effecten (in een ander tabblad) als in: “kijk of alles nog 
werkt”.

NA UITVOEREN OPTIMALISATIE
Situatie ‘nieuw’, Hummingbird actief Pagespeed Test (Pingdom)

Panel Hummingbird ná optimalisatie

De winst van slechts één punt lijkt minimaal. Net als de winst bij Pingdom van een overall grade 
van 84 naar 86. Bedenk: dit verschil kan voor sommige websites wel degelijk het verschil zijn 
tussen ‘maken’ of ‘breken’. 

Het grote ‘probleem’ bij deze specifieke website zit in de slider-afbeeldingen die geladen worden; 
Hummingbird (zie volgende pagina) ziet dit probleem en geeft aanwijzingen hoe dit opgelost kan 
worden.
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(en vervolgens volgt een lijst afbeeldingen)

De afbeeldingen heb ik handmatig aangepast, dwz de kwaliteit iets terug gebracht waardoor ze qua 
bestandsomvang (veel) kleiner werden. Dat kan prima, niemand die het verschil ziet.

Boven: Terug brengen van de kwaliteit van een afbeelding van 100% naar 90%. Open het bestand, 
kies “opslaan als” en zorg dat de kwaliteit verlaagd wordt (mits mogelijk als in: doet geen afbreuk 
aan hoe het er op het scherm uitziet).

Winst in bestandsomvang:  439.5 kb -/- 160.6 kb (nieuwe omvang) =  278,90. Deze winst, en meer, 
wordt behaald op alle slider afbeeldingen. En daarmee een flinke winst op het laden van de 
(start)pagina van de site uiteraard.

We uploaden de afbeeldingen weer en vervangen de oude om te zien wat het effect is en zetten 
statische caching uit voor een bepaald deel (URL Query Strings)!

Voordat er weer getest wordt met Hummingbird moet natuurlijk eerst wel de cache geleegd worden 
(die bevat immers nog de oude afbeeldingen!). 

Helaas werden de wijzigingen door Hummingbird niet (goed) opgepakt en moest de plugin eerst 
gedeactiveerd en verwijderd worden, daarna opnieuw geïnstalleerd en geconfigureerd. 
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Daarna kwam Hummingbird echter met dit scherm, na het opnieuw testen van de snelheid: 

Een verbetering met maar liefst 39%. Tijd om te meten met pingdom!

Weinig verschil met de voorlaatste meting, op het eerste gezicht. Maar de laadtijd van de site is wel 
(nogmaals) verbeterd van 1,13 seconden (1.130ms) naar 845 ms. Een winst van ruim 25%. 
Daarmee is de website opeens ook 92% sneller dan de rest van de gemeten websites op internet, in 
plaats van 86%. Wanneer je kijkt naar de oorspronkelijke cijfers (hieronder) is het verschil nog vele
malen groter! De site is gestegen van 80% naar 92%. 

Een laadtijd van 1.48 seconden (1.480ms) versus de huidige laadtijd van 845ms is een winst van 
maar liefst 635ms, oftewel ruim 40% sneller. En dat is ook voor de bezoekers merkbaar: een 
website die er anderhalve seconde over doet om te laden of iets meer dan een halve, dát is een 
aardig verschil.

Het grootste verschil wordt hier dus geraliseerd door de pagina omvang: van bijna 3 MB naar 1 
MB. De performance grade laat weinig verschil zien.
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CASUS 2 – www.brinkhost.nl 

Onze eigen website heeft een wat meer bijzondere situatie. De site maakt gebruik van CloudFlare 
(om brute force aanvallen e.d. tegen te gaan). Daarmee is er dus een 3e partij in het spel die de 
performance kan beïnvloeden; zowel negatief als positief.

Uitgangssituatie
De website is recent (nieuw) gebouwd en er was nog geen optimalisatie op uitgevoerd. Dit toont 
meteen aan dat óók bij een “standaard” Wordpress website optimalisatie vaak nodig is!

De laadtijd is hier verre van optimaal (alhoewel de website in de gemiddelde browser snel in beeld 
is). En slechts 25% sneller dan andere sites. De optimalisaties die we uitvoeren:

- Hummingburd installeren en configureren (aanpassen, testen, aanpassen enz);
- Smush Image Compression and Optimization. Van dezelfde ontwikkelaars als Hummingbird.

Ook kent Hummingbird een speciale instelling voor het optimaliseren van de connectie tussen de 
website en CloudFlare. Deze is dus ook gebruikt. 

Resultaat

Van een website met 6.00 seconden(!!) laadtijd en slechts sneller dan 25% van de rest van de 
internetsites gaat deze website naar een laadtijd van 1.3 seconden en sneller dan 83% van de rest 
van de internetsites. Dat is een significante performance verbetering van bijna 80%. 

CONCLUSIE
Het optimaliseren van je website met Hummingbird en eventueel andere aanpassingen kan leiden 
tot een flinke verbetering van de performance van je website. Daarmee krijg je niet alleen een 
hogere snelheid, verbeterde ervaring voor je bezoekers(!), maar óók een betere ranking in Google 
en een lagere ‘bounce-rate’ (mensen die niet wachten tot de website geladen is maar weer 
‘vertrekken’). Vooral voor een commerciële website uiteraard van groot belang.

Alle rechten (c) Brinkman.IT – Optimalisatie Wordpress Websites met Hummingbird. Pagina 5/5

http://www.brinkhost.nl/

	OPTIMALISATIE MET HUMMINGBIRD

