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Kleurige laadpalen in centrum tijdens Pride
Amsterdam

Tijdens de Pride Amsterdam krijgen honderd laadpalen in Amsterdam centrum een kleurige

make over. Ze worden voorzien van stickers die een glimp laten zien van een mooi duurzaam en

inclusief toekomst beeld van Amsterdam. Om mee te helpen zo’n toekomst te realiseren wordt

de opbrengst (tussen 27 juli en 4 augustus) van deze versierde laadpalen gedoneerd aan LHBTI-

belangenorganisatie COC.

Voor het tweede jaar op rij slaan energieleverancier Vattenfall, laadpalen fabrikant EVBox en

gemeente Amsterdam de handen ineen om met speciale ‘Pride’-laadpalen geld in te zamelen. De

openbare laadpalen zijn voor iedereen die een elektrisch voertuig wil opladen. In Amsterdam

staan ruim 1300 laadpalen (bijna 3000 laadpunten) en dit aantal wordt elke week groter. Een

deel van het openbare laadnetwerk dat in het evenementen gebied ligt, is dus speciaal voor de

pride versierd.
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Remember the past, create the future
Pride Amsterdam is elk jaar een groots feest én pleidooi voor diversiteit, respect en emancipatie

van LHBTI's. Het thema van de Pride dit jaar is ‘Remember the past, create the future'. Hierbij

worden uitdagingen van de LHBTI-beweging uit het verleden herdacht, maar wordt ook vooruit

gekeken naar een hoopvolle toekomst. De aankleding van de laadpalen is aangepast op dit

thema en ze laten een duurzaam en inclusief toekomstbeeld in Amsterdam zien. Waar je kan

zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt.

Deze Pride willen Vattenfall, EVBox en Gemeente Amsterdam met de laadopbrengst een

jongerenproject van COC steunen. Zij zijn immers degene die de toekomst maken! Op maandag

5 augustus wordt de opbrengst bekend gemaakt en overhandigd aan de LHBTI-

belangenorganisatie.

Over openbaar laadnetwerk gemeente Amsterdam

Amsterdam heeft sinds 2009 een laadnetwerk in de stad voor elektrische auto’s. Inmiddels zijn

er 3.000 laadpunten op openbare parkeerplaatsen in de stad. Nieuwe laadpunten worden

neergezet op verzoek van (toekomstige) rijders van e-auto’s. Amsterdam verwacht in 2025

tussen de 16.000 en 23.000 laadpunten in de publieke ruimte nodig te hebben om de e-rijder

voldoende te faciliteren.



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.

Over Vattenfall

Om te laten zien dat Vattenfall midden in de samenleving staat én om duidelijk te maken dat je

bij ons jezelf kunt zijn, steunt Vattenfall dit jaar wederom de Pride. Vrijheid en diversiteit

moeten gevierd worden: energie voor iedereen! Het maakt niet uit hoe je geaard bent - voor

Vattenfall zijn diversiteit en inclusie de gewoonste zaak van de wereld. De medewerkers van

Vattenfall zijn al jaren actief op deze gebieden, onder andere met het lidmaatschap van

Workplace Pride en het werkgelegenheidsprogramma Step2Work, maar ook met mentoring-

programma’s als Giving Back en Opportunity in Bedrijf. Vattenfall maakt het mogelijk om

binnen één generatie fossielvrij te kunnen leven, thuis, op het werk én onderweg. Al sinds 2009

investeert Vattenfall daarom fors in laadoplossingen voor elektrische auto’s. Vattenfall heeft

ruim 7.000 laadpunten door heel Nederland in beheer en is marktleider op het gebied van

publiek laden. Op onze publieke laadpunten vinden maandelijks meer dan 90.000 laadsessies

plaats, goed voor 10 GWh groene stroom en 50 miljoen emissievrije kilometers.
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