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1. Inleiding 
Om inzicht te krijgen in het laadgedrag van elektrische rijders zijn een aantal kencijfers berekend. 

Deze kencijfers zijn bedoeld als handvaten voor het schatten van het aantal benodigde laadpalen per 

wijk. Voor de volgende wijken uit Den Haag zijn deze cijfers berekend: 

1) Geuzen en Statenkwartier 

2) Ypenburg 

3) Zeeheldenkwartier 

4) Morgenstond 

5) Duindorp 

Daarnaast zijn deze cijfers voor de volgende drie perioden berekend: 

1) Periode 1: 1-9-2015 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 

 

Ook zijn voor de bezoekerslocaties: Zwarte Pad, Kyocera en Uithof dezelfde cijfers berekend. In het 

eerste hoofdstuk zullen de cijfers per wijk worden behandeld. Vervolgens komen de cijfers voor de 

bezoekerslocaties aan bod.  
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1. Cijfers voor wijken in Den Haag 
 

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.  

 

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.  

Grafiek 2 laat de verdeling van de starttijd per wijk zien. De starttijd van de wijken Geuzen en 

Statenkwartier, Ypenburg en Zeeheldenkwartier laten veel gelijkenissen zien. Er is een kleine piek 

aan het begin van de dag(tussen zes en negen uur ’s ochtends). Vervolgens start een grote 

hoeveelheid aan het eind van de dag met laden. Voor de wijk Morgenstond geldt juist dat er een 

Grafiek 1: Verdeling starttijd gegroepeerd op connectietijd. 

Grafiek 2: Verdeling starttijden per wijk. 
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grotere hoeveelheid starters is aan het begin van de dag. De verdeling van starttijden voor Duindorp 

laat alleen een piek aan het einde van de dag zien.  

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 3: verdeling van de connectieduur per uur van de dag 
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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. Wat opvalt is dat de wijk Morgenstond bijna geen laders meer heeft die langer 

dan twintig uur geconnecteerd staan. Voor de overige wijken is dit wel zo. Er is nog een klein 

percentage dat langer dan twintig uur geconnecteerd staat. Daarnaast is er een kleine hoeveelheid 

laders dat tussen de 30 en 70 uur aangesloten staat.  

 

Vervolgens laat grafiek 5 de gemiddelde connectietijd per sessie per periode zien. Ook dit laat zien 

dat gemiddelde connectietijd voor de Morgenstond lager is. De overige wijken hebben ongeveer 

dezelfde connectietijd. Eveneens laat de grafiek een wat sterkere stijging in connectietijd zien voor 

de wijk Duindorp.   

 

  

 

Grafiek 4:Verdeling connectietijd per wijk. 

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.  Het 

laat zien dat Geuzen en Statenkwartier de grootste wijk is qua sessies. Daarnaast geldt voor deze wijk 

dat over alle periodes het aantal laadsessies gestegen is. De overige wijken laten juist een daling zien 

in de laatste periode. Waarschijnlijk wordt deze daling veroorzaakt door de zomervakantie. Verder 

laat de wijk Duindorp over alle perioden een sterke vermindering zien. 

 

 

Aantal unieke laders 

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. In de gegeven periode heeft de wijk Geuzen en 

Statenkwartier het meest aantal unieke laders per socket. Duindorp heeft het laagste aantal laders.  

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). Eveneens is, met 

uitzondering van Duindorp, voor elke wijk het 

aantal unieke laders in de laatste periode 

gedaald.  

 

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

Tabel 1: Gemiddeld aantal sessies per maand per socket(gemeten over 
periode 1-9-2015 t/m 31-10-2016). 

Wijk

Gemiddeld aantal unieke 

laders per maand per socket

Duindorp 2

Geuzen en Statenkwartier 3,2

Morgenstond 2,4

Ypenburg 1,48

Zeeheldenkwartier 3,09
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1.4 Laadratio per sessie 
Grafiek 8 geeft de gemiddelde laadratio(laadtijd/connectietijd) per sessie. De laders die nul tot vijf 

uur geconnecteerd staan, hebben een hogere laadratio.  Daarnaast is er in de wijk Morgenstond voor 

deze groep over de laatste periode een sterke stijging te zien. Voor de overige wijken geldt dit ook, 

daarentegen is de stijging minder sterk. Voor de wijk Duindorp was er geen laadtijd beschikbaar in de 

laatste periode. 

 

 

 

 

 

  

Grafiek 7: Aantal unieke laders per socket per maand. 

Grafiek 8: Gemiddelde laadratio per sessie.  
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2. Bezoekerslocaties 
 

2.1 Starttijd 
Ook voor de bezoekerslocaties zijn de starttijden van laadsessies in kaart gebracht. Grafiek 9 laat de 

verdeling van de starttijden per bezoekerslocatie zien. Bij het Kyocera starten de meeste laders ’s 

ochtends rond negen uur. Daarna is er weer een kleine piek te zien rond één uur  ’s middags. Bij de 

Uithof starten de meeste laders juist aan het eind van de middag.  

 

2.2 Connectietijd 
Grafiek 10 laat de connectietijd per startlocatie zien.  Ook hier zijn alle connectietijden groter waren 

dan 100 uur verwijderd. Bij de Uithof piekt de connectietijd tussen de nul en zes uur en daalt daarna 

weer snel. Voor het Zwarte Pad en Kyocera zit ook het grootste gedeelte van de connectietijden 

tussen de nul en zes uur. Daarentegen zijn er voor beide bezoekerslocaties ook nog langere 

connectietijden te zien. Met name het Zwarte Pad kan soms zeer lange connectietijden hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 9: Verdeling starttijden per locatie. 
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Grafiek 10 : Verdelingen van connectietijd per locatie. 
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Grafiek 12: Lijngrafiek van het gemiddelde aantal sessies per socket per maand.  

 

 

Naast de verdelingen van de connectietijden is ook de gemiddelde connectietijd per periode 

berekend. Grafiek 11 weergeeft deze resultaten. De Uithof heeft van alle bezoekerslocatie over alle 

periode de laagste gemiddelde connectietijd. Daarnaast laat het Zwarte Pad in de laatste periode een 

grote toename zien en heeft daarmee de langste connectietijd. In de overige twee perioden heeft 

het Kyocera een hoger gemiddelde. 

2.3 Aantal sessies en aantal unieke laders 
Grafiek 12 laat het gemiddeld aantal sessies per bezoekerslocatie zien. Bij de Uithof is te zien dat er 

tijdens periode 2 het meest geladen is. Voor het Zwarte Pad is dat juist in periode drie. Verder heeft 

het Kyocera het laagst aantal sessies per socket en is dat aantal over alle perioden blijven dalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1: Gemiddelde connectietijd per 
sessie. 
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Grafiek 13 laat dan het aantal unieke laders per socket per maand zien.  Ook hier stijgt in periode 

twee het aantal unieke laders voor de uithof. Voor het Zwarte Pad is dat juist in periode drie. Bij het 

Kyocera is het aantal unieke laders vrij constant. Daarnaast heeft deze locatie ook het laagst aantal 

unieke laders.  

 

 

2.4 Laadratio per sessie 
In grafiek 14 staat de gemiddelde laadratio(laadtijd/connectietijd). Voor de laatste periode waren er 

geen laadtijden beschikbaar waardoor de laadratio niet uitgerekend kon worden. Alleen voor het 

Zwarte Pad is de laadratio in de tweede periode toegenomen. De Uithof heeft daarentegen de 

hoogste laadratio.  

 

 

 

 

Grafiek 13: Gemiddeld aantal unieke laders per maand per socket. 

Grafiek 14: Lijn grafiek van de gemiddelde laadratio.  
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3. Conclusie 
Aan de hand van de analyse kan het volgende geconcludeerd worden: 

Wijken 

1) De wijk Morgenstond verschilt met de andere wijken op basis van starttijden en 

connectietijden. Bij Morgenstond starten mensen vaak ’s ochtends rond een uur of 

negen en staan over het algemeen korter geconnecteerd.  

2) Duindorp verschilt qua starttijden met Geuzen en Statenkwartier, Ypenburg en 

Zeeheldenkwartier. In Duindorp wordt er ’s ochtends bijna niet gestart met laden terwijl 

dat in de overige drie wijken wel zo is.  

3) Geuzen en Statenkwartier is een grote wijk qua elektrisch laden. Deze wijk heeft het 

meest aantal sessies per socket en het meest aantal unieke laders per socket.  

4) De sessies met een korte connectietijd(nul tot vijf uur) hebben meer unieke laders dan 

sessies met een langere connectietijd.  

 

Bezoekerslocaties 

1) Bij de Uithof is de gemiddelde connectietijd een stuk lager dan de overige twee locaties. 

2) Bij het Zwarte Pad zijn soms lange connectietijden te vinden. 

3) Zowel het Zwarte Pad en de Uithof lijken in het eerste opzicht een seizoenscomponent te 

hebben.  De Uithof heeft in periode twee veel meer unieke laders per socket en sessies 

per socket gehad in vergelijking met de overige perioden. Voor het Zwarte Pad ligt deze 

toename in periode drie.  

4) Het Kyocera is een rustigere locatie wanneer er gekeken wordt maar het aantal sessies 

per socket en het aantal unieke laders per socket.  
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BIJLAGE 

Absolute aantallen connectietijden per uur voor  wijktypes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


