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rEVolution 2019 bewijst dat transitie naar
duurzaam transport in hoge versnelling zit
Professionals uit 57 landen aanwezig tijdens het 'Woodstock voor
duurzame mobiliteit' in Amsterdam.

Amsterdam, 28 maart 2019 – Op dinsdag 19 maart organiseerde EVBox, een van ’s werelds

grootste leveranciers van laadpalen, voor de derde keer in zijn bestaan rEVolution. Bijna 1000

afgevaardigden uit 57 landen reisden af naar Amsterdam om in de Westergasfabriek te

debatteren en brainstormen over de transitie naar een infrastructuur voor duurzame mobiliteit.

En voor sommigen was het ook de gelegenheid om zijn of haar grootste klimaatzonde op te

biechten.
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rEVolution is het grootste netwerk- en brainstormevenement voor professionals die zich

bezighouden met duurzame mobiliteit en cleantech. Het evenement groeit ieder jaar in

bezoekers en importantie. Klimaatverandering staat hoog op de agenda bij overheden en

bedrijven en het thema van duurzame mobiliteit wint hierdoor aan gewicht. Transport en

mobiliteit is momenteel verantwoordelijk voor 23 procent van de CO2-emissie.

Momentum
rEVolution 2019 legde dit jaar de nadruk op de praktijk. Door middel van workshops,

brainstormsessies en keynotes gaf men bezoekers concrete ideeën mee die echt voor

verandering zorgen. Organisaties als het World Business Council for Sustainable Mobility,

McKinsey, de stad Amsterdam, EV100 en Singularity University deelden tijdens het evenement

hun inzichten over hoe je als organisatie stappen kan nemen om te verduurzamen. EVBox

verwacht in 2019 meer laadpalen neer te zetten dan in de afgelopen acht jaar bij elkaar.

Elektrische voertuigen zijn veel efficiënter. Met dezelfde energie kunnen ze
vier keer zo ver rijden als dieselauto’s. Volkswagen wil in 2050 een
uitstootloos wagenpark hebben
— Martin Roemheld, Hoofd van eMobility bij Volkswagen

Klimaatbiecht
De strijd tegen klimaatverandering wordt niet alleen gestreden door overheden en bedrijven,

maar vooral ook door gewone mensen die bewuster omgaan met uitstoot en vervuiling.

rEVolution 2019 had dit jaar daarom ook een ‘climate confession booth’, een plek waar

bezoekers hun klimaatzondes op konden biechten en aan konden geven wat ze hieraan gaan

doen. Vliegen werd daarbij het meest genoemd, naast autorijden, vleesconsumptie en (een

gebrek aan) recyclen. Andere zondes hadden onder andere betrekking op het bezorgen van

online goederen, lange douches en de verwarming onnodig aan laten staan. 

(Alle personen in deze video waren akkoord met het verspreiden van deze video)

rEVolution gaat wereldwijd



OVER EVBOX

EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
75.000 laadpunten in meer dan 55 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar laadoplossingen
wereldwijd aan te bieden. EVBox heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo, Milton Keynes,
Madrid, München, Parijs, Bordeaux, New York en Los Angeles. Sinds maart 2017 is EVBox een onderdeel van
ENGIE. in 2018 heeft EVBox producent van snelladers EVTronic overgenomen.

EVBox wil overal in de wereld duurzame mobiliteit als beleidsthema op de kaart zetten. In dat

kader gaat de organisatie ook evenementen elders in de wereld organiseren. De tweede lokale

editie van rEVolution wordt later dit jaar georganiseerd in Noord-Amerika. Updates over

rEVolution 2020 (31 maart in 2020) en andere rEVolution evenementen van EVBox vind je

hier.
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