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1. Inleiding
Dit rapport geeft het laadgedrag op wijkniveau in Gelderland bestaande uit 141 laadpalen in de
geemtes Ede, Nijmegen, Apeldoorn, Veenendaal en kleinere gemeentes in dese provincie. Deze
laadpalen zijn ingedeeld in wijksoorten, ongeacht de gemeente waar de laadpalen staan. Daarmee
wordt een dwarsdoorsnede per wijksoort bestudeert op laadgedrag. Opvallend is het grote aantal
laadpalen in het type woonerf, neorationalisme, tuinwijken, vinexwijken. De kencijfers zijn bedoeld
als handvaten voor het schatten van het aantal benodigde laadpalen per wijktype.
wijksoorten
speculatiebouw en herenhuizen
portiekwoningen (monumentaal) en
arbeiderswoningen (tuindorpen)
superblokken
vroeg en laat naoorlogse wijken
herstructurering naoorlogse wijken
woonerf, neorationalisme, tuinwijken,
vinexwijken

aantal
19 palen

In de periode 2016
13 laadpalen

10 laadpalen

8 laadpalen

10 laadpalen
13 laadpalen
5 laadpalen

4 laadpalen
4 laadpalen
4 laadpalen

84 laadpalen

46 laadpalen

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 en wijktype
vergelijkbaar te maken wordt ook hier eenzelfde opdeling gemaakt.
Echter, voor Gelderland is er data vanaf 1 januari 2016 beschikbaar. Daardoor de volgende
opmerkingen:
-

Slechts 79 laadpalen zijn beschikbaar, de rest staat pas na 2016-10-31 in de database.
Omdat pas vanaf 2016-01-01 data beschikbaar is, is periode 2 relatief klein (en periode 1
bestaat niet).
Er zijn slechts 80 unieke sockets, er lijkt dus geen onderscheid te worden gemaakt tussen één
of meerdere laadpunten per paal.
Het gemiddeld aantal unieke laders per maand per socket reken ik uit door het gemiddelde
van het gemiddeld aantal unieke laders per maand per socket per periode te nemen. Beide
periodes wegen dan evenveel mee terwijl periode 2 korter is.
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1. Cijfers voor wijken in Gelderland
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.

Grafiek 2: Verdeling starttijden per wijk.
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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 3: verdeling van de connectieduur per uur van de dag

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.

5

Grafiek 4:Verdeling connectietijd per wijktype.

Vervolgens laat grafiek 5 de gemiddelde connectietijd per sessie per tijdsperiode zien.

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.

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

Aantal unieke laders
Wijk
speculatiebouw en herenhuizen
portiekwoningen (monumentaal) en
arbeiderswoningen (tuindorpen)
superblokken
vroeg en laat naoorlogse wijken
herstructurering naoorlogse wijken
woonerf, neorationalisme, tuinwijken,
vinexwijken

Gemiddeld aantal unieke laders per maand per
socket
5,47
0,58
2,25
0,42
0,08
0,79

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

7

Tabel 1 laat het gemiddeld aantal unieke 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).

Grafiek 7: Aantal unieke laders per socket per maand.
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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
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