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// Netwerk Fastned krijgt 
vorm

Eind deze maand 63 stations operationeel

• 200 concessies langs snelweg

• 60 stations gebouwd langs snelweg

• 2 city stations in Den Haag

• 1 city station in Haarlem



// Hoe wordt snelladen vandaag gebruikt?

• Lange afstanden
Maar ook steeds vaker:
• Huurauto’s / taxis / car sharing
• Trips naar locaties zonder bestemmingsladen
• Thuis of op werk geen laadinfra
• Extra lading vlak voordat iemand thuiskomt
• Grote batterijen kunnen ‘s nachts niet voldoende bijladen



// Goedkopere accu’s  meer range

2017
Auto’s met 300+

km ‘real life’ 
range

2018
Auto’s met 400+

km ‘real life’ 
range

2020
Auto’s met 500+

km ‘real life’ 
range

300+ km range

400+ km range  

500+ km range



// 6600% groei EVs in 8 jaar – hoe bereid een gemeente zich goed voor?

2017 2025

~15.000 EVs

~1.000.000 EVs

66X



// 250 km elektrisch tanken gaat komende tijd van 60 min  10 min

• Gemiddelde auto rijdt 16.000 

km/jaar = 3.000 kWh

• Dat is 310 km / week = 60 kWh

• = 1x per week kwartier 

snelladen



// Fastned heeft speciaal ‘City Station’ ontwikkeld voor gemeenten



// In Den Haag nu 2 Fastned stations - binnenkort 5



//

• Vermindert straatmeubilair en 
parkeerdruk

• Gemeente helpt met juiste locaties 
vinden, Fastned doet de investering, 
onderhoud, exploitatie

• 100% herbestemming mogelijk van 
benzinestations  snellaadstations

• Snellaadstations worden veel gebruikt 
door bezoekers en passanten

Snellaadstations in uw gemeente



//

Meer vraag naar snelladen:

• elektrische taxi’s

• gedeelde elektrische auto’s

• autonome elektrische auto’s

‘Electric car sharing revolution’



// Dilemma’s en vragen

• Geschikte locaties vinden

• Benzinestations?

• Concessietermijnen

• Duizenden elektrische auto’s 

in uw gemeente?



BEDANKT!



// 200 locaties met 15-jarige concessies op grond van Rijkswaterstaat

14


