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1. Inleiding
Dit rapport geeft het laadgedrag op wijkniveau in een aantal geselecteerde wijken in Amsterdam. De
kencijfers zijn bedoeld als handvaten voor het schatten van het aantal benodigde laadpalen per wijk.
Voor de volgende wijken uit Amsterdam zijn deze cijfers berekend:
speculatiebouw en
herenhuizen
portiekwoningen
(monumentaal) en
arbeiderswoningen
(tuindorpen)
superblokken

Nieuwe Pijp, Oude Pijp
Scheldebuurt, Rijnbuurt, Apollobuurt

Oostelijk Havengebied
Buitenveldert West, Buitenveldert Oost

vroeg en laat naoorlogse
wijken
herstructurering naoorlogse
wijken

Bijlmer Centrum (D,F,H), Bijlmer Oost (E,G,K),
Gein, Nellestein

woonerf, neorationalisme,
tuinwijken, vinexwijken

Slotervaart , Sloter Riekerpolder
Middelveldsche Akerpolder Sloten

Ook zijn voor de bezoekerslocaties: Hamerstraat winkelgebied Amsterdam Noord en de Jaap
Edenbaan dezelfde cijfers berekend. In het eerste hoofdstuk zullen de cijfers per wijk worden
behandeld. Vervolgens komen de cijfers voor de bezoekerslocaties aan bod.

Deze cijfers voor de volgende drie perioden berekend:
1) Periode 1: 9-1-2015 t/m 31-11-2015
2) Periode 2: 1-12-2015 t/m 31-3-2016
3) Periode 3: 1-4-2016 t/m 31-10-2016
Achtergrond is dat in Den Haag eenzelfde opdeling is gemaakt in drie tijdsintervallen gebaseerd op
veronderstelde ontwikkelingen in de laadinfrastructuur gebruik. Om de steden vergelijkbaar te
maken wordt ook hier eenzelfde opdeling gemaakt.
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1. Cijfers voor wijken in Amsterdam
1.1 Starttijd laders
Om tot een duidelijk beeld te komen van het laadgedrag is de starttijd van de laders onderzocht.
Grafiek 1 laat de verdeling van de starttijden over de dag zien. Verder zijn de resultaten gegroepeerd
op connectietijd.

Grafiek 1: Verdeling starttijd gegroepeerd op connectietijd.

Het wordt duidelijk dat de groep laders dat nul tot vijf uur geconnecteerd staat over het algemeen
overdag starten met laden. Voor de groep dat vijf tot acht uur geconnecteerd staat piekt de starttijd
rond negen uur ’s ochtends. Bij de laders die meer dan acht uur geconnecteerd staan, is er een kleine
piek tussen zes en negen uur ’s ochtends. Daarnaast valt het grootste deel van deze starttijden
tussen drie uur ’s middags en negen uur ’s avonds.
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Grafiek 2: Verdeling starttijden per wijk.

Grafiek 2 laat de verdeling van de starttijd per wijk zien.
Piek in de avond, duidelijke nachtladers: Apollobuurt, Gein, Nieuwe Pijp, Oude Pijp, Rijnbuurt,
Scheldebuurt, Slotervaart, Sloter Riekerpolder, MA Sloten.
Meer dagladers: Buitenveldert Oost, Buitenveldert West, Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost, Nellenstein.
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Extra analyse op verzoek NKL team
Het percentage laders dat 0-2 uur, 2-5 uur, 5-8 uur of 8 of meer uur geconnect is in een specifiek uur
van de dag. Hierbij zijn alle sessies op elke weekdag samen genomen en is vervolgens per uur in
percentages weergegeven hoeveel procent van de sessies die op het gegeven uur actief zijn een
connectietijd in één van de gegeven categorieen heeft. De absolute aantallen zijn gegeven in een
separate Excel file. De gegevens zijn geordend volgens de wijktypes.

Grafiek 3a: Wijktype 1 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen
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Grafiek 3b: Wijktype 2 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen

Grafiek 3c: Wijktype 3 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen
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Grafiek 3d: Wijktype 4 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen

Grafiek 3e: Wijktype 5 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen
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Grafiek 3f: Wijktype 6 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen
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1.2 Connectietijd
Naast de starttijd is de connectietijd van de elektrische laders in kaart gebracht. In deze analyse zijn
alleen connectietijden lager dan 100 uur meegenomen. Grafiek 4 laat per wijk de verdeling van de
connectietijd zien.

Grafiek 4:Verdeling connectietijd per wijk.
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Vervolgens laat grafiek 5 de gemiddelde connectietijd per sessie per tijdsperiode zien.

Lijngrafiek van gemiddelde connectietijd

Grafiek 5: Lijn grafiek van de gemiddelde connectietijd per sessie.
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1.3 Aantal sessies en aantal unieke laders
Aantal sessies
In grafiek 6 staan het gemiddeld aantal sessies per socket per maand voor elke wijk weergeven.

Lijngrafiek van aantal sessies per socket per maand

Grafiek 6: Lijngrafiek van het gemiddeld aantal sessies per maand per socket.

Aantal unieke laders_periode
Tabel 1 laat het gemiddeld aantal uniek laders per maand per socket zien. Hierbij zijn alle sessies
tussen 1-9-2015 en 31-10-2016 meegenomen.
Daarnaast laat grafiek 7 het gemiddeld aantal unieke laders per socket per maand zien. Echter, de
gegevens ook nog gegroepeerd op periode en connectietijd. Aan de hand van deze grafiek wordt
duidelijk dat er meer afwisseling is tussen de laders met een korte connectietijd(nul tot vijf uur
geconnecteerd).
Wijken
Bijlmer Centrum (D,F,H), Bijlmer Oost (E,G,H), Gein,
Nellestein
Middenveldsche Akerpolder Sloten, Sloter Riekerpolder,
Slotervaart
Apollobuurt, Rijnbuurt, Scheidebuurt
Buitenveldert Oost, Buitenveldert West, Nieuwe Pijp,
Oostelijk Havengebied, Oude Pijp

Gemiddeld aantal unieke
laders per maand per socket
4,44
7,57
3,26
10,69

Tabel 1: Gemiddeld aantal sessies per maand per socket(gemeten over
periode 1-9-2015 t/m 31-10-2016).
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Grafiek 7: Aantal unieke laders per socket per maand.
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2. Bezoekerslocaties
2.1 Starttijd

Grafiek 3: Verdeling starttijden per locatie.

Ook voor de bezoekerslocaties zijn de starttijden van laadsessies in kaart gebracht. Grafiek 8 laat de
verdeling van de starttijden per bezoekerslocatie zien. Bij de omgeving Hamerstraat starten meeste
laders ’s ochtends rond 07.00 uur. Daarna is er weer een kleine piek te zien rond één uur ’s middags.
Bij de schaatsbaan de Jaap Edenbaan starten de laders verdeeld over de dag, met een kleine piek
rond het einde van de middag.
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2.2 Connectietijd
Grafiek 9 laat de connectietijd per startlocatie zien. Ook hier zijn alle connectietijden groter waren
dan 100 uur verwijderd. Bij de omgeving Hamerstraat staan veel auto’s 3 uur of minder
geconnecteerd, duidelijk bezoekersgedrag. Ook bij de Jaap Edenbaan zijn duidelijk bezoekers te zien,
maar ook een groep die rond de 12 uur blijft staan.

Grafiek 4: Verdelingen van connectietijd per locatie.

Grafiek 5: Gemiddelde connectietijd per sessie.

Naast de verdelingen van de connectietijden is ook de gemiddelde connectietijd per periode
berekend. Opmerkelijk is de veranderde functie van de laadpalen bij de Jaap Edenbaan in de derde
periode, naar langladers. Dat komt omdat de schaatsbaan in de zomer dicht is.
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2.3 Aantal sessies en aantal unieke laders
Grafiek 11 laat het gemiddeld aantal sessies per bezoekerslocatie zien.

Grafiek 6: Lijngrafiek van het gemiddelde aantal sessies per socket per maand.

Grafiek 7: Gemiddeld aantal unieke laders per maand per socket.
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Grafiek 12 laat dan het aantal unieke laders per socket per maand zien. Opnieuw is de periode 3
afwijkend voor de Jaap Edenbaan, omdat de schaatsbaan dan dicht is.
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BIJLAGE
Absolute aantallen connectietijden per uur voor 6 wijktypes

Grafiek 3a: Wijktype 1 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen

Grafiek 3b: Wijktype 2 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen
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Grafiek 3c: Wijktype 3 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen
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Grafiek 3d: Wijktype 4 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen

Grafiek 3e: Wijktype 5 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen
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Grafiek 3f: Wijktype 6 Verdeling van connectieduur per uur van de dag per wijksoort
portiekwoningen
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