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EVBox maakt Amsterdam klaar voor uitstootvrije
zones met nieuwe EVBox Troniq Modular-
snelladers
EVBox, een toonaangevende fabrikant en wereldwijde leverancier van
laadoplossingen, installeerde twee EVBox Troniq Modular-snelladers in de
buurt van de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De
snelladers zijn op 11 januari 2023 in gebruik genomen. De uitbreiding van de
snellaadinfrastructuur in en rond Amsterdam maakt elektrisch laden
toegankelijker voor voertuigen die de stad bevoorraden en draagt verder bij
aan de ambities voor schoner verkeer in de toekomst.

AMSTERDAM, 26 januari 2023 — EVBox, een toonaangevende fabrikant en wereldwijde

leverancier van laadoplossingen, en de gemeente Amsterdam breidden de

snellaadinfrastructuur in de omgeving van de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA uit met

het oog op de uitstootvrije plannen voor 2030. De twee EVBox Troniq Modular-snelladers zijn

in werking getreden op 11 januari 2023 en zijn nu publiekelijk beschikbaar. Elk van deze

snelladers kan tot 120 kW aan vermogen leveren en twee elektrische auto’s tegelijk laden.

Daarnaast kunnen grotere voertuigen, die niet in de reguliere parkeervakken passen, aan de

andere kant van de snellaadlocatie fileparkeren. De locatie ligt dicht bij de grens van de huidige

milieuzone en de toekomstige grens van de uitstootvrije zone voor bestelauto's en

vrachtwagens, die in 2025 wordt ingevoerd. Dit project versnelt de elektrificatie van lichte en

zware voertuigen en maakt de uitstootvrije bevoorrading van de stad mogelijk.
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Scherpere uitstootdoelstellingen in gemeente Amsterdam

Amsterdam is een snelgroeiende stad en een toevluchtsoord voor veel internationale bedrijven.

Gemeente Amsterdam wil die groei verder verduurzamen, in lijn met de Nederlandse en

Europese klimaatdoelen. Net zoals er in zo'n 40 andere Nederlandse steden een uitstootvrije

zone wordt ingevoerd, scherpt Amsterdam per ingang van 2025 de milieuzone voor

stadslogistiek verder aan. Dit beleid vergroot de behoefte aan laadinfrastructuur, met name

voor elektrische bussen, taxi’s en ‘last mile’ logistiek. Gemeente Amsterdam streeft tegen 2030

naar een volledig uitstootvrije stad met schonere lucht en minder lawaai.

“Wij werken graag samen met gemeente Amsterdam om de stad schoner te
maken en positief bij te dragen aan hun ambities voor 2030. We zijn erg trots
om de EVBox Troniq Modular in dit bruisende gebied in Amsterdam, onze
thuisbasis, te zien staan. Als bedrijf uit Amsterdam, het hart van elektrische
mobiliteit, hopen we zo een voorbeeld te kunnen stellen voor andere steden in
Europa en de rest van de wereld.”
— Daniël Geerts (VP Commercial Support van EVBox)  
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OVER EVBOX

EVBox is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen met het
bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox maakt elektrisch rijden
voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan residentiële en commerciële laadstations,
(ultra)snelladers en schaalbare laadbeheersoftware. Het bedrijf verscheepte reeds meer dan 400.000
laadpunten naar klanten en partners en verwerkt ruim 1,4 miljoen laadtransacties per maand op de EVBox
Everon-laadbeheersoftware. EVBox, gesteund door ENGIE, loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van
innovatieve laadtechnologieën vanuit meerdere kantoren, laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-
Amerika. 
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