
11 oktober 2017, pag. 30

Onderwijs omarmt
Elfwegentocht
INES JONKER

LEEUWARDEN Alle 50.000 mbo- en
hbo-studenten gaan meehelpen
om de Elfwegentocht volgend jaar
tot een succes te maken. Doel: Frie-
zen inspireren twee weken duur-
zaam te reizen.

Dat beloofden zes bestuurders van
de Friese mbo- en hbo-instellingen
gistermiddag, op de Dag van de
Duurzaamheid, in een stampvol
grand café van de Kanselarij in Leeu-
warden. Hier werd de aftrap gegeven
van dit ambitieuze onderdeel van
het Culturele Hoofdstad-project Fos-
sielvrij Friesland. Het plan: van 1 tot
en met 14 juli volgend jaar mag er
geen druppel benzine of diesel op de
Friese wegen worden gebruikt.

Met hun handtekening bekrach-
tigden de schoolbazen – die zelf be-
loofden hun ‘vieze Volvo’s’ dan in te
ruilen voor schone Tesla’s – hun in-
zet om de tocht tot een succes te ma-
ken. Zo zal duurzaamheid dit school-
jaar 2017-2018 een belangrijke plek

krijgen in de lessen, en gaan de stu-
denten bijdragen door elektrische
voertuigen te bouwen, evenemen-
ten te organiseren en bekendheid te
geven aan de tocht.

De aftrap was tegelijkertijd de af-
sluiting van een driedaagse fiets-
tocht van de organiserende stich-
ting Urgenda langs allerlei ‘koplo-
pers’ die werken aan een fossielvrij
Friesland: van een energieneutraal
huis in Sonnega tot de windmolen
van Reduzum en de Elfstedenhal in
Leeuwarden. De tocht van dinsdag
begon in Wolvega, waar het eerste
officiële ‘overstappunt’ voor de Elf-
wegentocht werd gemarkeerd.

Wie tijdens de Elfwegentocht bij
afrit 8 van de A32 aankomt in een ge-
wone auto op fossiele brandstof en

verder wil reizen, kan hier (en op
nog meer plekken) overstappen: op
een elektrische taxi, fiets, e-bike,
segway, of groengaspendelbus naar
trein of elektrische deelauto.

Ook kan men bij deze overstap-
punten een lift krijgen van een van
de elektrische auto’s waarmee parti-
culiere chauffeurs toeristen en Frie-
zen zullen rondrijden.

,,We hebben alle fabrikanten van
duurzame vervoermiddelen zoals
Tesla’s gevraagd om deze twee we-
ken alles naar Friesland te brengen’’,
vertelde Urgendadirecteur Marjan
Minnesma. Ook Rijkswaterstaat, Ar-
riva, de NS, provincie en gemeenten
hebben inmiddels hun medewer-
king toegezegd.

De Elfwegentocht moet op 14 juli
uitmonden in een parade van zo
veel mogelijk voer- en vaartuigen
die zonder fossiele brandstof voor-
uit kunnen. Minnesma: ,,De langste
duurzame optocht ooit, een krui-
sing van het carnaval van Rio en de
Elfstedentocht. We willen de wereld
laten zien dat het kan.’’

‘We willen de
wereld laten zien
dat het kan’

In Wolvega is de eerste overstapplek van de Elfwegentocht. Projectleider Tsjeard Hofstra licht de plannen toe.
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