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LandbouwMechanisatie AgroApps-test

AgroApps, de merkonafhankelijke website die alle agrarische apps verzamelt,
testte vijf weerapps voor LandbouwMechanisatie. Een testpanel van ervaren
smartphonebezitters met een agrarische achtergrond gebruikte de apps. Zij
zijn elke dag afhankelijk van het weer. Hierdoor zijn de apps uitvoerig getest
en vergeleken met de app(s) die zij nu gebruiken of hun eigen weerstation.

Weer apps...
Even een open deur:
weerinformatie is
voor akkerbouwers
cruciaal. Apps voor
de smartphone
biedenuitkomst.
Een vergelijking.

A

pps die het weer voorspellen,
zijn er in overvloed. De
Apple app-store telde er in
mei 2013 nog net geen vijfduizend. De meesten zijn verbonden aan
een website waarvan van de app een eenvoudige versie is. Het grote aanbod maakt
het kiezen lastig. Natuurlijk moet de voorspelde informatie kloppen, ook al is er
niets zo onvoorspelbaar als het weer. De
website AgroApps testte voor LandbouwMechanisatie vijf gratis weerapps. De
meeste tonen veel reclame en dat is irritant. Ook blijkt dat weersvoorspelling van
zeven tot veertien dagen vooruit vaak niet
erg betrouwbaar is.
Alle apps bieden een windkaart en geven
de verwachting aan de hand van de huidige
gps-lokatie. Een aantal apps heeft een buien
alarm en sommige geven een kwartier
voor de bui losbarst, een waarschuwing.
Als je de app meerdere keren per dag
gebruikt, telt gebruiksgemak en eenvoud
zwaar. De hoeveelheid persoonlijke instelmogelijkheden verschilt behoorlijk per
app. Voor elke eindgebruiker is er dan ook
een app naar eigen behoefte en smaak.
Misschien is de snelheid van het internet
wel het meest belangrijk, de meeste apps
hebben namelijk moeite met het laden van
radarkaarten via het mobiele netwerk. ◀
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Buienradar

Buienradar, misschien
wel de bekendste weervoorspeller, heeft een
nieuwe versie van de app
gelanceerd. De startpagina
is deels naar eigen voorkeur in te richten. Naast
een buienradar zijn er ook weersverwachtingen
voor de aankomende twee uur, inzoommogelijkheden op voorkeurslokatie en een regengrafiek
op straatniveau.

Weer nu

Weer nu is de naam van
de app in de Google Play
store, in de iTunes is dat
Weer in Nederland.
Weer nu is één van de
meeste recente weerapps. De app beschikt over
live KNMI-weerbericht voor de plaats waar je
jezelf bevindt. Drie radaranimaties, inclusief
toekomstanimatie van Buienradar, sneeuwradar en Europaradar.

Weeronline

Winnaar TMG
Publieksprijs voor de
beste app van Nederland
in 2013. Weeronline,
bekend van de gelijk
namige website, biedt een buienradar aan met
een simpele navigatie. De Weeronlineweersverwachtingen worden door een team
van eigen meteorologen samengesteld.

Weerplaza

De Weerplaza-app is al
eens uitgeroepen tot beste
Nederlandse weerapp.
NOS-weermannen bewaken de verwachting en
waarschuwen via een push-bericht bij gevaarlijk weer. Een kwartier voordat het gaat regenen
wordt er een alarm verstuurd voor de ingestelde
lokatie. De regenradar bezit informatie voor
alle vakantielanden van Europa.

Plus en min
+ Duidelijke uitleg over de werking
	

Plus en min
	
+ Zeer uitgebreide app.

Plus en min
+ Zeer overzichtelijk.

Plus en min
	
+ Naar beneden scrollen toont de

van de app.
Swipen maakt de app zeer
overzichtelijk.
	Neerslag wordt goed weergegeven
op het eerste scherm.
	De app is geheel in te stellen naar
behoefte en gemak.

Dankzij KNMI-weerkaarten erg
duidelijk en vertrouwd.
	Radarbeelden van Nederland en
Europa.
Mogelijkheid het weer van gisteren
te bekijken.

Eenvoudig in gebruik.
	De belangrijkste functies die je
verwacht, zitten in het hoofdscherm.
De app blijft te allen tijde de
ingevoerde plaats onthouden.

meerdaagse verwachting.
Geeft vijftien minuten van tevoren
naderende buien aan.
	Uitgebreide app met wintersporten wereldweer.

–

– Soms traag opstarten via 3G.
	
Via de wifi is hier geen sprake van.
Vooruitzichten voor de lange
termijn wisselen sterk.
Veel reclame
Inzoomen van de radarkaart
valt tegen.

– De app heeft geen directe up-to	
date weergave.
	Bij opstarten moet informatie
geladen worden.
	Door vele instellingen kan de
gebruiker het overzicht kwijtraken.

– Onduidelijk door vele mogelijkheden
	
in de verschillende menu’s.
Eenvoudige startpagina ontbreekt.
Veel reclame.
Vooruitzichten gaan niet verder
dan vijf dagen.

Internet is noodzakelijk.
Inzoomen van een eigen plaats
op de radar kan duidelijker.
Betrouwbaarheid van lange termijnvoorspelling (7-14 dagen) kan beter.

Yahoo weer

Yahoo weerapp is dankzij
zijn stijlvolle lay-out,
winnaar van de Apple
Design Award 2013. De
app geeft weerinformatie
in combinatie met – indien beschikbaar – een
mooie foto van de plaats waar je je bevindt.
Veeg met de vinger naar rechts en je ziet het
weer van een andere lokatie. Veeg je naar boven
dan zie je de detailinformatie.

Plus en min
	
+ Geeft precies per uur de verwachte
temperatuur en windsnelheid aan.
Gegevens zijn terug te vinden op
een overzichtskaart van Nederland.
Duidelijk en overzichtelijke kaart.
Extra informatie als verwachte
regenkans per dagdeel.

– Achtergrondkaart is niet geheel
	
real-time.
Buienradar ontbreekt.

Kortom

Kortom

Kortom

Kortom

Kortom

Leuke informatieve, gebruiksvriendelijke
app, waar je van op aan kunt. De RTLweervideo’s zijn een leuke toevoeging.

Door alle mogelijkheden werkt de app
omslachtig. Weet je daarmee goed om
te gaan, dan is het dankzij KNMIweerkaarten een veelzijdige app.

Goede, eenvoudige app met voldoende
functies en duidelijk in gebruik. Goed
bruikbaar voor onervaren smartphonebezitter.

Duidelijk en overzichtelijk. Soms traag
met opstarten. Vaar niet blind op vooruitzichten voor de langere termijn.

Zeer uitgebreide, overzichtelijke en
gebruiksvriendelijke app met verschillende achtergrondkaarten.

Buienalarm aanwezig
Buienradar aanwezig
Reclame aanwezig
Aantal dagen voorspellingen
Overzichtelijk
Gebruiksgemak
Correctheid voorspellingen
Snelheid van de app
Eindscore
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Nee
Ja
Ja
5
7
7
7
6
6,8
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5
7
6
8
7
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8
8
7
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9
9
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