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1 Aanleiding 
De gemeente Den Haag is op zoek naar mogelijke snellaad locaties binnen de stad. De insteek van de 

opgeleverde analyse is om te beoordelen op welke locaties in de stad er op de huidige ‘reguliere’ 

laadpalen alle tijd benut wordt om daadwerkelijk te laden. Deze locaties zouden een indicatie 

kunnen geven dat er een behoefte is aan snelladen. 

 

2 Methodiek 
Ten behoeve van deze vraag wordt de laaddata van de gemeente Den Haag geanalyseerd. Bij de 

analyse wordt alleen met de volgende data gewerkt: 

- Data uit 2019  
- Alleen reguliere laadpalen (tot 11kW per socket) 
- Oplaadsessies kleiner dan 1 kWh (Vaak zeer korte sessies die niet per se een indicatie geven 

van snellaad behoefte, maar in de analyse wel als dusdanig naar boven kunnen komen) 
 

Na deze filtratie stappen blijven 446.820 oplaadsessies op 1119 unieke locaties over.  

Voor elke gebruiker wordt aan de hand van historische data berekend of deze of wel op 3.7 of 11kW 

kan laden op publieke laadpalen (7.4kW laders worden vanwege het beperkte aantal uit de 

rapportage als 11kW aangeduid). Indien er te weinig historische data aanwezig is, wordt ervan uit 

gegaan dat de oplaadsnelheid 3.7kW is tenzij dit niet mogelijk is binnen de gegeven tijd. Dan wordt 

aangenomen dat de gehele connectietijd gebruik is voor opladen.  

De effectiviteit van de laadsessie wordt vervolgens aangeduid als de daadwerkelijke oplaadtijd 

gedeeld door de connectietijd. Om de sessie als potentiële snellaadsessie aan te duiden wordt ervan 

uitgegaan dat de effectiviteit minimaal 95% moet zijn. Vervolgens wordt per oplaadlocaties berekend 

welk aandeel van de oplaadsessies een mogelijke snellaadsessie is. Om te voorkomen dat locaties 

met zeer weinig sessies al snel worden aangeduid als potentiële locaties is ook het totale aantal 

oplaadsessies op de locatie in 2019 aan het bestand toegevoegd.  

 

 

 


